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٢٧  

  

  :مقـدمــــة 
  تبنت اليمن أول وثيقة متكاملـة تحمـل معالجـة للقـضايا الـسكانية                

م وتمثلـت بإقرار الحكومة ـ آنـذاك ـ لإلسـتراتيجية الوطنيـة      ١٩٩١عام 
للسكان وخطة عملها وقد غطت أهداف اإلسـتراتيجية فتـرة عـشر سـنوات              

ها أهـداف االسـتراتيجية بـدأت       ومع نهاية الفترة التي تغطي    ) ٢٠٠٠-١٩٩٠(
األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان التحضير لتمديد وتحديث السياسة الوطنية   
للسكان كجهة مسؤولة عن هذه المهمة بالتعاون والتنـسيق مـع الجهـات ذات              

وقد تبلورت أهـداف هـذه الـسياسة        ) م٢٠٢٥-٢٠٠١(العالقة للفترة القادمة    
ة وتقييم األوضاع السكانية لبالدنا من خالل العديـد         وتوجهاتها بناء على مراجع   

من الدراسات السكانية واالقتصادية واالجتماعية التي تناولت القضايا الـسكانية          
بالتحليل والتقويم واالتجاهات المستقبلية وعالقتها بالتنمية والبيئة ، ومنسجمة مع    

جمهورية اليمنيـة وقـيم   طبيعة البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسكان ال     
شعبنا األصيلة، مستوعبة للمتغيرات الوطنية واإلقليمية والدولية وتحديات األلفية        
الثالثة ، ومتوافقة مع الجهود الوطنية المبذولة لترسيخ أسس التنمية المتكاملـة            

م، ومسألة  ٢٠٢٥وفق الرؤية اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حتى العام         
  ).م٢٠٠٥-٢٠٠١(تغيرات السكانية في خطة التنمية الخمسية إدماج الم

وحرص المجلس الوطني للسكان من خالل أمانته العامة على إصدار الـسياسة            
الوطنية للسكان من خالل منظومة وثائقية متكاملة فيما بينها ، ألسباب عمليـة             
وموضوعية ، تسهل من عملية تحديث بعضها عند الـضرورة علـى ضـوء              

  :، وتتمثل هذه الوثائق في اآلتي في األوضاع السكانية  ت والمستجداتالمتغيرا
 تستعرض تحليل وتقييم الوضـع      )اإلشكاليات والتحديات : (الوثيقة األولى    •

  . السكاني واتجاهاته المستقبلية 
   للفتـرة   )منطلقات ومبادئ وأهداف السياسة الـسكانية     : (الوثيقة الثانية    •

  . م ٢٠٢٥-٢٠٠١
  .م ٢٠٠٥-٢٠٠١ للفترة )برنامج العمل السكاني: (لثة الوثيقة الثا •

ولكون الوثيقة الثانية تحدد منطلقات وتوجهات وأهداف العمل السكاني في بالدنا       
خالل الربع قرن القادم فإنها من وجهة نظر تخطيطية تعتبر أهم الوثائق الثالث             

 الجهـات   التي ينبغي اإلطالع عليها وفهمها وإثرائها من قبل المهتمـين وكـل           
والمؤسسات الفاعلة في مجال تنمية المجتمع ، وهو ما دعى إلـى تقـديم أهـم            

  . محتويات هذه الوثيقة في هذا اللقاء 
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  :  مبررات ومنطلقات السیاسة الوطنیة للسكان -١
م ومضامينها وأهدافها يقوم    ٢٠٢٥-٢٠٠١إن السياسة الوطنية للسكان       

 اإلشكاالت السكانية فـي حاضـر       على االستطالع الدقيق لمحددات ومؤشرات    
ومستقبل الجمهورية اليمنية والذي اطلعت به األمانة العامة من خالل فرق بحثية 

  . متخصصة في مجاالت سكانية وتنموية مختلفة 
وفي سياق هذا االستطالع برزت معالم أساسية وواضـحة للقـضية الـسكانية             

  : تتلخص في مجملها في اآلتي 
عن التفاعل السلبي للجانب الكمي للـسكان حجمـاً         فهم المخاطر الناجمة     •

  . وتركيباً وتوزيعاً ، حاضراً ومستقبالً 
إشكاالت وتحديات نوعية الحياة السكانية التي مازالت متدينة وفق المعايير           •

الدولية المتعارف عليها ، وتتجسد في األمية المرتفعة خاصة في أوسـاط            
لذي مازلـت دون التطلعـات      اإلناث وتدني المستوى الصحي والمعيشي ا     

  . الحضارية للسكان 
البعد الفئوي للسكان ، ذلك أن هناك فئات سكانية تعاني أكثر من غيرهـا               •

إن فئات النساء واألطفال وبالـذات فـي        . من حدة اإلشكاالت وتراكماتها     
القطاعات الريفية وهوامش المدن والمسنين والرحل عبر الصحاري وفـي          

  والمستترة البارزة اإلشكاالت لظواهر تعرضا السكانية تالفئا أكثر هم البوادي
تحديات البيئة المحيطة باإلنسان وتلوثها ومخاطرها والتـي تتفـاقم فـي             •

الحضر والريف وتخضع للتحوالت المناخية ونضوب مـصادر الميـاه ،           
  . واتساع الفجوة الغذائية 

عنيـة وعلـى    تلك هي االعتبارات الملحة التي تفرض على مؤسسات الدولة الم         
رأسها األمانة للمجلس الوطني للسكان إعداد وبلورة السياسة الوطنية للسكان ،           
وهي أكثر قناعة بأنها مدخل حضاري لخلق ضمانات كافيـة لتحقيـق أهـداف     
التنمية المنشودة وغاياتها في تناسق كامل مـع متطلبـات التنميـة المـستدامة           

  .  حكومة الجمهورية اليمنية واستراتيجيات الرؤية الوطنية المعدة من قبل
  :  تعـریـــف السیـاســـة السكـانیـــة -٢

الكمي  التأثير المباشرة بقصد وغير المباشرة جملة التدابير( السكانية السياسة  تعني
 والنوعي على السلوك الديموغرافي وفي الخصائص االجتماعية واالقتـصادية        

  ). المستدامة والتنمية سكانيةال المتطلبات بين التوازن إيجاد وفي للسكان
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وبهذا التعريف فإن السياسة السكانية تعتبر المظلة التي تنـدرج تحتهـا جملـة            
وغير ) برامج تنظيم األسرة ( البرامج واألنشطة التي تؤثر بطريقة مباشرة مثل       

فـي متغيـرات الـسلوك الـديموغرافي        ) رفع مستوى التعليم    ( مباشرة مثل   
  . ماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية وخصائصه الصحية واالجت

  :إن المقدمات المنطقية إلعداد السياسة السكانية قد انبعثت من المنطلقات اآلتية
الدراسات وأوراق العمل المتخصصة لحاضر ومستقبل السكان وعالقته مع        •

الموارد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومستوعبه ما ورد فـي الرؤيـة           
  . م ٢٠٢٥ة لعام اإلستراتيجي

حصيلة التجارب العملية المتراكمة على مدارات صياغة وتحديث وتنفيـذ           •
  االسـتراتيجية الوطنيـة للــسكان المعتمـدة مـن قبــل الدولـة للفتــرة     

  .م  ٢٠٠٠-١٩٩٠ 
التعامل واالهتداء بالقرارات والمواثيق التي اعتمدتها الجمهورية اليمنيـة          •

 تلك التي انبثقت عن المـؤتمرات       على المستوى اإلقليمي والدولي وخاصة    
العالمية لألمم المتحدة خالل عقد التسعينات بما في ذلك مـؤتمر الـسكان             

  . م ١٩٩٤والتنمية بالقاهرة 
ضرورة توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسـسات           •

المجتمع المدني وتسخير القدرات التطوعية الكاملة فـي إعـداد الـسياسة         
وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها كخطوة ال غنى عنها لتوحيد وتمتـين        السكانية  

الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية لتحقيق المتطلبات السكانية والتنمويـة         
  . المتوازنة والعادلة 

الجهود الوطنية المبذولة لتطوير قاعدة البيانات األساسية وتوسـيع نطـاق       •
النوعية المطلوبة لتتبـع وتقـويم      استخداماتها وتطوير المؤشرات الكمية و    

السياسات والبرامج السكانية الكلية منها والقطاعية وما ترمي إليهـا مـن            
  . تحسين في خصائص المجتمع الصحية واالجتماعية واالقتصادية 

    مبـــادئ السیـاســـة السكـانیـــة-٣
ترتكز مبادئ السياسة الوطنية للسكان على روح الـشريعة اإلسـالمية          

يم وثوابت المجتمع المنصوص عليها في الدستور والمواثيق المصادق عليها          وق
  -:من قبل الجمهورية اليمنية ، والتي يمكن استعراضها في اآلتي 

إن اإلنسان هو أهم وأثمن الموارد فقد كرمه اهللا في كتابه العزيز وكفل له               •
    .دون تمييزالدستور تكافؤ الفرص سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً 



  
 

  
٣٠  



                 
                      

ثقافی ًا  تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجمیع الم واطنین سیاس یًا واقت صادیًا واجتماعی ًا و         " 
                " .وتصدر القوانین لتحقیق ذلك

تمثل األسرة الوحدة األساسية للمجتمع وتقع مسؤوليات صـونها وتـدعيم            •
    .بنيتها من التفكك ضمن أولويات السياسة الوطنية للسكان 

   الوطن یحافظ القانون األسـرة أسـاس المجتمـع قوامھـا الدین واألخالق وحب" 
                        " .على كیانھا ویقوي أواصرھا

إن السياسة الوطنية للسكان مكّون أساسي من مكونات التنمية المـستدامة            •
  . والعادلة 

يعتبر اإلنصاف والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقهـا            •
اء على جميع أشكال العنف ضدها أحد دعـائم الـسياسة الوطنيـة             والقض

  .للسكان 
یقوم المجتمع الیمني على أساس التضامن االجتماعي القائم عل ى العدال ة والحری ة     " 

           " .والمساواة وفقًا للقانون
اف الـسياسة الوطنيـة   إن بلورة األهداف الديموغرافية الكمية ضمن أهـد    •

للسكان ال يتعارض مع وجوب التوسيع في خيارات الزوجين وحريتهما في      
  .اإلنجاب في إطار األسرة والوالدية المسؤولة 

االهتمام الكامل باألمهات والنساء في سن اإلنجاب واتخاذ التدابير المناسبة           •
ـ           اطر التي تكفل لهن شروط األمومة اآلمنة ضد العدوى واألمراض والمخ

المرتبطة باإلنجاب المرتفع والمتقارب وخاصة فـي األعمـار المبكـرة            
    . والمتأخرة 

  " . تحمي الدولة األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب" 
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التأكيد على حقوق األطفال الملحة ورعايتهم وتعزيز التكافؤ بين األطفـال            •
  .التفضيل بينهما أشكال على والقضاء الحياة مراحل جميع في واإلناث رالذكو

ألساسـية فـي التنميـة    التأكيد على أن التنمية البشرية هي من الـدعائم ا          •
االقتصادية واالجتماعية المستدامة ، وأن التنمية المستدامة تتطلب إبطـاء          
المعدالت العالية للنمو السكاني وتعزيز أنماط اإلنتاج واالستهالك القابلـة          

  . لإلدامة وحماية البيئة ومواردها 
د مـن  إيالء أهمية خاصة لتعزيز الجانب اإليجابي للموروثات الثقافية والح      •

المؤثرات والممارسات التي تعيق تنفيذ أهداف السياسة الوطنيـة للـسكان           
  .وبرامجها 

إعطاء أهمية لمبدأ الشراكة الفاعلـة بـين القطـاع الحكـومي واألهلـي             •
والتطوعي والخاص وباقي عناصر المجتمع المدني وتعزيز مبادراتها فـي     

  . بيئة جميع البرامج واألنشطة المتعلقة بالسكان والتنمية وال
  :   أھـــداف السیـاســـة السكـانیـــة -٤

بغية تحقيق التوازن بين النمو االقتصادي واالجتمـاعي وبـين النمـو              
السكاني وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان ، وتطوير مستوى األسرة االقتصادي      

ين واالجتماعي والصحي والتعليمي ، والثقافي ، وتمكين المرأة وتعزيز التكافؤ ب          
الجنسين وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة ضمن حرية            
اإلنجاب في إطار األسرة والوالدية المسؤولة وغيرها من القضايا ذات العالقـة            

  -:تهدف السياسة الوطنية للسكان إلى مايلي . بالنمو السكاني 
ـ ٧٥العمل على تخفيض نسبة وفيات األمهات لتصل إلى        • اة لكـل   حالة وف

 حالة وفاة بحلول عام     ٦٠م وإلى أقل من     ٢٠١٥ ألف والدة حية عام      ١٠٠
  . م ٢٠٢٥

 حالة وفاة لكل ألف والدة حية       ٣٥تخفيض معدل وفيات الرضع ليصل إلى        •
م ،  ٢٠٢٥ حالـة وفـاة بحلـول عـام          ٣٠م وأقل من    ٢٠١٥بحلول عام   

لي وتخفيض معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر ليصل إلى حوا          
 حالـة  ٤٠م وإلى أقل من   ٢٠١٥ حالة وفاة لكل ألف والدة بحلول عام         ٤٥

  . م ٢٠٢٥وفاة بحلول عام 
 سنة بحلول  ٧٠العمل على رفع متوسط توقع الحياة عند الميالد ليصل إلى            •

  . م ٢٠٢٥ سنة بحلول عام ٧٠م وإلى أعلى من ٢٠١٥عام 
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لومات لـألزواج   تكثيف الجهود الوطنية لتوسيع الخيارات والخدمات والمع       •
 والدات حية  ٤من أجل تخفيض الخصوبة ليصل معدلها الكلي إلى أقل من           

  . م ٢٠٢٥ بحلول عام ٣,٣م وإلى أقل من ٢٠١٥لكل امرأة بحلول عام 
بحلول عام  % ٥٦العمل على رفع معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة إلى           •

  . لنفس العام% ٣٥عن الحديثة للوسائل االستخدام نسبة التقل أن على م٢٠٢٥
تحقيق زيادات سنوية مضطردة في أعداد الملتحقـين بـالتعليم األساسـي             •

  . م ٢٠٢٥وبالذات للفتيات وصوالً إلى هدف التعليم للجميع بحلول عام 
انطالقاً من الفهم الموضوعي ألوجه الترابط بين السكان والنمو االقتصادي           •

طنيـة للـسكان تـدعيم    المضطرد والتنمية المستدامة تستهدف السياسة الو     
  -:وتنشيط الجهود الوطنية المتداخلة لتحقيق أهداف 

إبطاء النمو السكاني ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية المستدامة وبما            .أ 
  . يحقق أهداف السياسة الوطنية للسكان 

تحقيق أعلى معدالت النمو  االقتصادي بما يكفـل تحـسين مـستويات               .ب 
رية وتوسيع وتحسين فرص العمالة بالـذات       المعيشة وتنمية الموارد البش   

للنساء وسد منافذ البطالة وخاصة بين النساء والشباب وتقلـيص مـساحة      
  . الفقر والحد من انتشاره 

تحسين حماية البيئة والحد من أنماط اإلنتاج واالستغالل غيـر القابـل              .ج 
   .لإلدامة ودرء اآلثار السلبية والمتبادلة بين السكان والتنمية والبيئة

السعي لتخفيض نسبة األمية وبالذات في المجتمعات الريفية وفي أوسـاط            •
  . م٢٠٢٥بحلول عام % ٢٠النساء، بحيث ال يزيد المتوسط العام لألمية من 

تكثيف الجهود للوصول إلى التوزيع السكاني المتـوازن مـع متطلبـات             •
وذلك واحتياجات التنمية ودمج النمو الحضري في سياق التنمية المستدامة          

عن طريق تنظيم تيارات الهجرة الداخليـة وتعزيـز التنميـة المنـصفة             
والمستدامة إيكولوجيا وتحقيق الالمركزية في النظم اإلداريـة والمراكـز          

  . والحد من انتشار السكن العشوائي 
تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق والواجبـات المدنيـة والـسياسة             •

تحقيق كامـل إمكاناتهـا وكفالـة تعزيـز         والتشريعية وتمكين المرأة من     
مساهمتها في التنمية المستدامة وفي عمليات تقرير السياسات فـي جميـع           

االشتراك في كافة جوانب اإلنتاج واألنـشطة المـدرة للـدخل           . المراحل  
والتعليم والصحة والعلم والتكنولوجيا والثقافة المتصلة بالسكان ، وتـشجيع   

سؤولية في سلوكه اإلنجابي ودوره األسـري       الرجل وتمكينه من تحمل الم    



  
 

  

  

٣٣  

  

والتربوي، وغرس قيم العدالة واإلنصاف بين الجنسين في أذهان الـصغار    
  . بما يتفق وقيم المجتمع 

العمل الجاد لتعزيز صحة ورفاه وإمكانـات جميـع األطفـال والـشباب              •
والمراهقين ، وتلبية االحتياجات الخاصة بهم مع إيالء االعتبار الواجـب           

راتهم الخالقة وتقديم الدعم لهم على صعيدي األسرة والمجتمع وتوعيتهم    لقد
بمخاطر اإلنجاب المبكر والمتأخر وحاالت الحمل عالية الخطورة وتوجيه         
قدراتهم لتوصيل المعلومات والخدمات الـصحية واالجتماعيـة والثقافيـة          

 وتنظيم  للسكان ، بما فيها المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابية        
  . األسرة واألمراض المنقولة عن طريق ممارسة الجنس بما في ذلك اإليدز

ينبغي العمل على تطوير الدعم لكبار السن وإبراز قيم الدين اإلسالمي في             •
التعامل معهم وتعزيز نوعية حياتهم وتمكينهم من العمل المنـتج والعـيش            

   . بصورة الئقة وعادلة وأن تكون لهم رعاية صحية مناسبة
البد من زيادة التدابير الفعالة للوقاية من حاالت العجـز وإعـادة تأهيـل               •

المعوقين وتلبية احتياجاتهم وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم وتـدريبهم          
وتوظيفهم وإدماجهم في المجتمع وتزويدهم بالمعلومات والخدمات الخاصة        

مييـز فـي    باألمراض المنتقلة عن طريق الجنس والقضاء على أشكال الت        
  . مجاالت الصحة العامة واإلنجابية وتكوين األسرة والتوظيف

  : آلیـــات تنفیـــذ السیـاســـة السكـانیـــة -٥
يرتبط تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للـسكان بمـدى تكـوين األطـر               

المؤسسية وبالعديد من اإلجراءات والقرارات اإلدارية والتثقيفيـة واإلعالميـة          
لوائح والتشريعات وبتوزيع المسؤوليات والمهام بين المؤسـسات        وباألنظمة وال 

. المعنية وبتقوية القدرات الوطنية للقيام بعمليات المتابعة والرصـد والتقـويم            
وبالرغم مما تحقق في تجربة العمل المؤسسي خالل العقد المنصرم يظل اإلطار     

يمية والبشرية بحاجة المؤسسي للسياسة الوطنية للسكان ، والقدرات الفنية والتنظ   
إلى مزيد من اإلجراءات التطويرية ، حيث التزال بعض الحلقات ضعيفة مثـل           
التنسيق والتكامل والشراكة بين المؤسسات الرسمية أو مفقـودة مثـل األطـر             

لذلك تـصبح مـسألة     . المؤسسية على مستوى المحافظات أو األقاليم الرئيسية        
ية موضوعاً آلية مركزية ضمن اآلليـات       تطوير البنى المؤسسية واألطر المنهج    

الالزمة لتنفيذ السياسة السكانية وتحقيق أهدافها ، ومرتكزاً أساسياً للتفاعل مـع            
القضايا السكانية من خالل ما تفرضه المستجدات على المستوى الوطني ، وذلك    

  -: بالتأكيد على االتجاهات التالية 



  
 

  
٣٤  

ني للـسكان بأمانتـه العامـة       تأكيد وتكثيف الدور التنسيقي للمجلس الوط      •
وتعزيز قدرات االتصال مع المؤسسات الرسمية وغيـر الرسـمية علـى            

  -:المستوى المركزي والقطاعي والمحلي وذلك من خالل 
استكمال الهيكل التنظيمي لألمانة العامة للمجلس الوطني للسكان         . ١

  .بما في ذلك إنشاء فروع لها في المحافظات 
مؤسسات الرسمية وغير الرسمية بغرض تحديد نقاط ارتكاز في ال    . ٢

التنسيق والتنفيذ ألهداف الـسياسة الوطنيـة للـسكان متابعتهـا           
الخـاص بإنـشاء    ) ١١٣(وتقويمها وفقاً للقرار الجمهوري رقم      
  . المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة 

التطوير المستمر للبيئة المعلوماتية والتخطيطية والتشريعية عـن طريـق           •
ين مختلف العمليات الخاصـة بجمـع المعلومـات والدراسـات           التنسيق ب 

وتحسين نظم المؤشرات الخاصة بالمتابعة والرصـد والتقـويم وتحـديث           
التشريعات وفقاً للمستجدات والضرورات وترقية الكفاءات الوطنيـة فـي          

  . المجاالت التخطيطية ودمج المتغيرات السكانية في التنمية 
ات الدولة المختلفة بما فيها وحدات القطـاع        إقامة شراكة فاعلة بين مؤسس     •

الخاص والمنظمات التطوعية والخيرية واألهلية وباقي عناصر المجتمـع         
المدني في مناقشة وترجمة أهداف السياسة الوطنية للسكان إلـى بـرامج            
تنفيذية ومتابعة تنفيذها ورصد نتائجها وتقويمها وتقوية االلتزام الـسياسي          

عم وتعبئة الموارد الالزمة باالعتماد المتزايـد علـى         للسياسة السكانية بد  
  . التمويل الوطني لتنفيذ السياسة السكانية 

تشجيع وتكثيف وسائط االتصال واإلعالم الـسكاني بغيـة رفـع الـوعي         •
والمعارف وااللتزام على جميع المستويات بهدف دفع المخططين وراسمي         

تنموية والبيئية على اتخاذ    السياسات والمؤثرين على القرارات األسرية وال     
اإلجراءات الالزمة والسليمة لخدمة أغراض التنمية المـستدامة وإدمـاج          
االهتمامات السكانية في الخطط التنمويـة علـى المـستويات المركزيـة            
واإلقليمية والمحلية إلى الوصول إلى موقف جماعي مؤيد للسلوك المسؤول      

زواج علـى ممارسـة حقهـم       في مجال السكان والتنمية وزيادة مقدرة األ      
  . األساسي بحرية وبمسؤولية 

 


