أﻫﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن
ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

تقرير مقدم إلى:
االجتماع السنوي لرؤساء اللجان والمجالس الوطنية للسكان
الدوحة 16-14نوفمبر 2011م
1

أوﻻً :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة:
 -1إدراج المكون السكاني في الخطة الخمسية 2011-2015
 يأتي تنفيذ ھذا النشاط المھم في إطار تنفيذ قرار المجلس الوطني للسكان
 للعام الماضي بإدراج المكون السكاني في الخطة الخمسية 2015-2011م

كمكون مستقل

.
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 تمھيداً إلعداد المكون السكاني في الخطة الخمسية تم تنفيذ المرحلة األولي
المتعلقة بـ:



تقييم البعد السكاني في األھداف األلفية للتنمية .
استكمال مراجعة البعد السكاني في الخطة الخمسية الحالية.

المرحلة الثانية  :المتمثلة بإعداد المكون :
 تم التعاون مع وزراه التخطيط والتعاون الدولي إلعداد المكون السكاني وتم
إدراجه في الخطة الخمسية 2015-2011م.
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 -2رسم السياسات:
تم بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان التعاقد مع عدد من الخبراء
المحليين تحت إشراف األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان لمراجعة
وتحديث السياسة الوطنية للسكان الحالية وأھدافھا وذلك تمشيا ً مع
المتغيرات السكانية المحلية والمستجدات الدولية في العمل السكاني.
وال زال العمل جاريا ً على إستكمال ھذا النشاط بالتشاور مع الجھات
التنفيذية ذات الصلة بتنفيذ أھداف السياسة السكانية.
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 -3تعزيز وتطوير القدرات في اإلدماج ) التخطيط ( والمراقبة
والتقييم لألنشطة السكانية ) مركزيا ً وعلى مستوى المحافظات:
 قامت األمانة العامة للمجلس الوطني للسكاني بإعداد وطباعة وتوزيع أدلة
استرشادية وتأھيلية بھدف رفع القدرات في مجال اإلدماج للقضايا السكانية
ومتابعتھا وتقييمھا مركزيا ً وعلى مستوى المحافظات ،واألدلة ھي:
 دليل اإلدماج .
 دليل المراقبة والتقييم .
 دليل المدرب في المراقبة والتقييم .
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اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ إدﻣﺎج اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ:
 عدم توفر الموارد المالية في موازنة األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان
وكذا في موازنة الجھات ذات العالقة بالعمل السكاني مركزيا ً وعلى مستوى
المحافظات.
 نقص الكوادر المدربة )مركزيا ً وفي المحافظات( في ھذا الجانب.
 شحة الدعم الخارجي.
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 -4اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ :
 دراسة اإلسقاطات السكانية للفترة 2025-2005م:
ھذه الدراسة تعتبر من أھم األنشطة التي تم تنفيذھا خالل العام 2010م:
وقد تم تنفيذھا من قبل األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وبالتعاون مع
الجھاز المركزي لإلحصاء.
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منھجية إعداد ھذه الدراسة

:

اعتمدت اإلسقاطات على ما يلي:
 نتائج تعداد  2004م .
 تم اختيار عام  2005كنقطة األساس لإلسقاطات.
 تم معالجة البيانات من ناحية التركيب العمري والنوعي وتمھيدھا لتتوافق
مع الخطة الخمسية التي بدأت في عام  2006م.
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 تم دراسة مستويات الوفيات والخصوبة والھجرة السائدة في فترات زمنية
مختلفة حيث وضعت فرضيات مستقبلية التالية:
 ثالثة بدائل للخصوبة ) مرتفع ومتوسط ومنخفض (.
 بديلين للوفيات ) متوسط ومنخفض ( .
وبعد دمج ھذه االفتراضات تم الحصول على على )  ( 6بدائل للتوقعات المستقبلية
للسكان ( .

اختيار البديل المناسب للعمل به :
اقترحت اللجنة الفنية لإلسقاطات بديل واحد من ھذه البدائل ) البديل
المتوسط ( للعمل به كونه اقرب إلى الواقع في التخطيط وينسجم مع أحوال
السكان في البالد والتأثيرات المختلفة .
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ :
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البديل رقم 6

البديل رقم 5

البديل رقم 4

البديل رقم 3

البديل رقم 2

البديل رقم 1

خصوبة منخفضة
وفاة منخفضة

خصوبة مرتفعة
وفاة منخفضة

خصوبة متوسطة
وفاة منخفضة

خصوبة منخفضة
وفاة متوسطة

خصوبة مرتفعة
وفاة متوسطة

خصوبة متوسطة
وفاة متوسطة

السنة

19,983

19,983

19,983

19,983

19,983

19,983

2005

20,590

20,590

20,590

20,590

20,590

20,590

2006

21,209

21,216

21,213

21,206

21,213

21,209

2007

21,843

21,863

21,853

21,834

21,854

21,844

2008

22,491

22,532

22,511

22,471

22,513

22,492

2009

23,151

23,221

23,187

23,119

23,190

23,154

2010

23,828

23,934

23,882

23,779

23,887

23,833

2011

24,519

24,670

24,595

24,451

24,603

24,527

2012

25,224

25,427

25,326

25,133

25,337

25,235

2013

25,939

26,204

26,073

25,823

26,088

25,956

2014

26,663

27,000

26,833

26,519

26,854

26,687

2015

27,394

27,812

27,605

27,218

27,633

27,426

2016

28,127

28,638

28,385

27,917

28,422

28,170

2017

28,862

29,475

29,171

28,613

29,220

28,918

2018

29,594

30,322

29,961

29,305

30,023

29,665

2019

30,322

31,175

30,752

29,988

30,830

30,411

2020

31,043

32,035

31,543

30,662

31,638

31,153

2021

31,756

32,900

32,332

31,325

32,448

31,889

2022

32,459

33,768

33,118

31,974

33,257

32,619

2023

33,149

34,636

33,898

32,607

34,062

33,338

2024

33,823

35,503

34,669

33,221

34,861

34,045

2025

اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺧﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ :
 -1دراسة واقع السكان والتحديات المستقبلية في بعض المحافظات وبالتنسيق
مع المحافظات المستھدفة حيث تم إعداد وطباعة وتوزيع ھذه الدراسات
لمحافظات :
 عدن – الحديدة – حضرموت –حجة .
فوائد ھذه الدراسات :
 تحديد المؤشرات السكانية في المحافظة.
 تحديد التحديات السكانية واألولويات وخصوصيتھا بحسب طبيعة كل
محافظة.
 كما تم اإلنتھاء مؤخراً من إعداد نفس الدراسة لمحافظات
ذمار – صنعاء – إب – المحويت .
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 -2دراﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ :
تم تنفيذ دراسة تحليلية ألوضاع السكان في:
 أمانة العاصمة
 محافظة عدن
وتضمنت ھذه الدراسات إجراء تحليل شامل للمؤشرات الديموغرافية بھدف
إيضاح الواقع السكاني والديموغرافي للمحافظة وإعطاء صورة واضحة عن
طبيعة الوضع السكاني بھا تساعد السلطة المحلية بالمحافظة عند إعداد
خططھا التنموية.
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 -5اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ :
 بھدف رفع الوعي بالقضايا السكانية وتحديات وتغيير السلوك حول المشكلة
السكانية وتفاقمھا  ،قامت األمانة العامة بإقامة العديد من اللقاءات الحوارية
والفعاليات التوعوية في مختلف محافظات استھدفت مختلف شرائح
المجتمع.
 تنفيذ العديد من األنشطة التوعوية بالوقاية من ومكافحة االيدز
كما قامت األمانة بإعداد وتطوير وتحديث وطباعة العديد من األدلة
اإلرشادية وعدد من المطبوعات في مجال التوعية من أبرزھا:
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الدليل العام لموصلي الرسائل السكانية .
دليل العاملين الصحيين في مجال السكان والصحة اإلنجابية.
دليل الخطباء والمرشدين.
دليل األسرة في الصحة اإلنجابية.
دليل األم للرضاعة الطبيعية .
دليل األھل حول البلوغ والمراھقة ) ال يزال بحاجة إلى تمويل لطباعته
وتوزيعه( .
كتيب عن السكان في أرقام .
إنتاج عددين من نشرة التواصل.
إصدار صفحة سكانية أسبوعية في صحيفتي الثورة و 14أكتوبر.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :
 تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية لإلعالم واالتصال السكاني وخطتھا التنفيذية
وتم إقرارھا من قبل مجلس الوزراء الموقر أواخر عام . 2008
 كان االتحاد األوروبي يدعم األمانة في مجال التوعية السكانية في إطار
مشروع الصحة والسكان ولكن ھذا الدعم انتھي في عام .2009
 أكد المجلس الوطني للسكان في اجتماعه األخير المنعقد في أغسطس
2010على ضرورة قيام وزراه التخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن
مصادر تمويل خارجية لتنفيذ ھذه الخطة وال زال البحث جاريا ً.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ :
.1

الشراكة والتعاون والتنسيق مع الجھات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني :
 تسعى األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان إلى توسيع الشراكة والتعاون والتنسيق مع
العديد من الجھات الحكومية في :





إجراء الدراسات السكانية .
تنفيذ أنشطة توعوية .
التدريب في مجال السكان .
قضايا اإلدماج .

ومن ابرز ھذه الجھات :
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وزارة الصحة العامة والسكان .
رئاسة الوزراء .
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الجامعات  ،والمراكز البحثية التابعة لھا.
منظمات المجتمع المدني .

 ونتاج لھذه الشراكة تم تنفيذ عدد من االنشطة منھا:
 عقد النتدى الوطني للسكان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال
السكان بالتعاون مع جمعية رعاية االسرة اليمنية وصندوق االمم المتحدة
للسكان.
 عقد اجتماعات دورية للشركاء المنفذين لألنشطة السكانية من المكاتب
التنفيذية والمراكز السكانية في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني على
مستوى المحافظات لمناقشة الخطط وآليات تنفيذھا والمشكالت التي تواجه
الشركاء في التنفيذ للبحث في سبل تذليلھا.

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى:
 عقد المجلس خالل ھذا العام جلسة خاصة لمناقشة المشكلة السكانية
وتحدياتھا وأثارھا على التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.
 ثمن المجلس الجھود التي تبذل من قبل األمانة العامة للمجلس الوطني
للسكان من اجل مواجھة التحديات السكانية ووضع السياسات والبرامج
والخطط الھادفة إلى التخفيف من حدة ھذه المشكلة وتفاقمھا.
 اقر المجلس العديد من التوصيات التي ستسھم في التصدي للمشكلة السكانية
والحد من النمو السكاني المرتفع.
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 -2اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ :
 تربط األمانة العامة عالقة تعاون وشراكة مع جھات ومنظمات إقليمية
ودولية في مجال العمل السكاني،
ومن ابرز الجھات التي توجد عالقات تعاون حاليه ھي :





صندوق األمم المتحدة للسكان.
االتحاد األوروبي .
الصندوق العالمي لمكافحة السل والمال ريا االيدز ) المنتھى دعمه بنھاية ھذا
العام (.
جامعة الدول العربية

 .1إدارة السياسة السكانية والھجرة
 .2إدارة المسح العربي لصحة األسرة
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ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ إﻃﺎر دول ﺟﻨﻮب – ﺟﻨﻮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :
 تعمل األمانة العامة لتطوير عالقات التعاون والشراكة في مجال السكان في
إطار منظمة الشركاء في السكان والتنمية خاصة في جوانب :
 تطوير القدرات .
 االستفادة من تجارب اآلخرين في مجال تنفيذ السياسات والبرامج والتوعية
بالقضايا السكانية والصحة اإلنجابية ومكافحة االيدز.
 إيجاد شراكة وتعارف مع الجھات الحكومية وغير الحكومية والجھات البحثية
والمؤسسات التعليمية .
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ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت :
بھدف االرتقاء بالعمل السكاني وتكثيفه مركزيا ً وعلى مستوى المحافظات
واستھداف الريف والمناطق النائية وصوالً لتحقيق أھداف السياسة الوطنية
للسكان ومقررات المؤتمر الرابع لسياسة السكانية لعام 2007م تقوم األمانة
العامة بـ:
 تنفيذ العديد من األنشطة السكانية والتوعوية والدراسات السكانية كما اشرنا
إلى ذلك في سياق التقرير.
 متابعة األنشطة السكانية ورصدھا وتقييمھا ورفع تقارير بشأنھا إلى المجلس
الوطني للسكان.
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اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ :
ستقوم األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان باستكمال األنشطة المقرة في
خطتھا في الجوانب التنسيقية والتخطيطية والدراسات ورفع الوعي
بالقضايا السكانية ومنھا:
 .1استكمال دراسة السكان والتنمية والتحديات المستقبلية على مستوى
المحافظات لعدد من المحافظات.
 .2حشد الموارد للعمل السكاني )بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون
الدولي(
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وشـــــــــــــــكراً
إلصـــــغائكم
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