
1

حوكمة اجلامعات اليمنية )تصور مقترح(

  العدد السادس
ابريـــل  2022

مجلة علمية - صادرة عن مين انفورميشن سنتر



2

مجلة تنمية وإعمار: العدد السادس

تنمية وإعمار
مجلة علمية

رئيس التحرير:  د. أحالم عبد الباقي القباطي 
مدير التحرير : أ.د. فتحية محمد باحشوان  
سكرتير التحرير:  د. عبد القوي حزام الشميري

 
هيئة التحرير

أ. د. فتحية محمد محفوظ 
د. عبد القوي حزام الشميري

د. فتحية محمد الهمداني
م. عبد الوهاب محمد العاقل

م. أحمد سعيد الوحش

التدقيق اللغوي :  أ. هاجر سامعي
اإلخراج الفني:  هاني عبداهلل الناشري

جميع حقوق الطبع محفوظة ملركز مين انفورميشن سنتر
واليسمح بإعادة طبع اجمللة أو أي جزء منها او نقلها دون إذن خطي مسبق من املركز

www. yemeninformation.org
YIC@ yemeninformation.org :البريد اإللكتروني 

مكتب صنعاء: 216282-1-967 - مكتب عدن: 772415913 - مكتب إب: 04-425622



1

مجلة تنمية وإعمار: العدد السادس

الفهــــــــرس 

الصفحةاحملتوى 
2-6قواعد النشر 

7-9االفتتاحية
10-96بحث: ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل.

97-130تقرير تنموي: البعد البيئي والتنمية.

131-200بحث: حوكمة اجلامعات اليمنية )تصور مقترح(.



2

مجلة تنمية وإعمار: العدد السادس

 
أهداف اجمللة :

اإلنسانية  والــدراســات  بالبحوث  تهتم  بحثية  مجلة  هي  وإعمار  تنمية  مجلة 
إلى  وتهدف  والسالم،  اجملتمعي  والتعايش  واإلعمار  بالتنمية  املتعلقة  والتطبيقية 
حتقيق مفهوم البحث العلمي الرصني مبا يتالءم مع التطور املعريف والثورة العلمية 
اجلهدين  بني  والتعاون  الشراكة  جتسيد  يف  املفهوم  هذا  ويتمثل  والتكنولوجية، 
املستوى  إلى  ووصوال  محلياً،  التنموية  اجملاالت  مختلف  يف  واملؤسسي  األكادميي 

اإلقليمي والدولي من خالل اآلتي:
1 - تكوين رصيد وثائقي )أبحاث، دارسات، أوراق عمل، تقارير تنموية( يف العلوم 

التنموية االجتماعية والتطبيقية.
2 - بناء شراكة من خالل اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهيئات احمللية والدولية 

التي لها نفس االهتمامات.
3 - نشر التجارب ذات العالقة ملواكبة التطورات العلمية والتخصصية يف اجملاالت 

التنموية اخملتلفة والسالم.
4 - تقدمي دراسات تسهم باالرتقاء بوظائف املؤسسات والهيئات املعنية مبجاالت 

التنمية الشاملة.
5 - نشر األبحاث والدراسات التي تنطبق عليها شروط النشر يف مجاالت الدراسات 
واألبحاث العلمية يف مختلف اجملاالت والتخصصات التنموية باللغتني العربية 

واإلجنليزية.
6 - نشر ملخصات األبحاث اجلامعية يف مجال اإلعمار والتنمية والسالم التي مت 

مناقشتها وإجازتها، على أن يكون امللخص من إعداد الباحث نفسه.

شروط قبول املواضيع )بحث – دراسة - تقرير تنموي - ورقة علمية(:
 

العلمي  البحث  االلتزام مبنهجية  مع  الطرح،  باألصالة يف  الدراسة  تتسم  أن   -  1
املتعارف عليها يف مجاالت الدراسات وأبحاث العلوم اإلنسانية واإلدارية، وكذا 

العلوم الطبيعية )التنموية(.
من  وخالياً  الضبط،  لقواعد  ومراعياً  سليمة  بلغة  مكتوباً  البحث  يكون  أن   -  2

األخطاء اللغوية والنحوية واملطبعية. 
3 - أال يكون البحث منشوراً أو مقدماً للنشر يف مجلة أخرى.
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البريد  عبر   )WORD( بصيغة  إلكترونية  نسخة  بحثه يف  الباحث  يسلم  أن   -  4
اإللكتروني. 

5 -  أن تكون الرسوم واألشكال واجلــداول البيانية - إن وجدت - معدة بطريقة 
الالزمة، وأال  والبيانات اإليضاحية  العناوين  جيدة وواضحة، وأن تشتمل على 

تتجاوز أبعادها وأحجامها هوامش الصفحة.
6 - أال تزيد كلمات العنوان عن )20( كلمة.

7 - أال تزيد عدد كلمات امللخص باللغة العربية عن )200( كلمة، وعن )250( كلمة 
باللغة اإلجنليزية.

8 - أن يتراوح عدد الكلمات املفتاحية بني )5-2( كلمات.
9 - يف حال استخدام الباحث لبرمجيات أو أدوات قياس كاالختبارات أو االستبانات 
أو غيرها من أدوات، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من األدوات التي استخدمها 
إذا لم ترد يف منت البحث أو لم تُرفق مع مالحقه، وأن يشير إلى اإلجراءات 

القانونية التي تسمح له باستخدامها.
10 - أال يتجاوز عدد صفحات البحث يف صورته النهائية، مبا فيه امللخص واملراجع 

واملالحق، أربعني صفحة حسب التنسيقات اآلتية:
املسافة بني السطور )1.5( سم.	 
 	 ،)Simplified Arabic( اخلــط:  نوع   ،)14( العربية:  اللغة  يف  اخلط  حجم 

والعناوين بخط غامق.
 	 )Times New Roman(: اخلط  نوع   ،)12( االجنليزية:  باللغة  اخلط  حجم 

والعناوين بخط غامق.
هوامش الصفحة: )2.5( سم من جميع اجلهات، وترقم الصفحة أسفلها يف 	 

املنتصف. 
11 - أن يثبت البحث جميع املصادر واملراجع يف قائمة املراجع؛ بحيث يتم سرد 

املراجع العربية واألجنبية -إن وجدت - وفق الطريقة اآلتية:
- مثال لكيفية توثيق بحث منشور يف دورية: 

يف قائمة املراجع: كوكز، فيصل صدام )2019(: السلم والتعايش اجملتمعي ودوره يف 
التنمية الشاملة وجتاوز األزمات العدد )7(، ص 65 – 90.

- يف املنت: )كوكز: 2019(
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- مثال لكيفية توثيق كتاب:
-مؤشرات(،  )مفهوم-أبعادها  املستدامة  التنمية   :)2017( مدحت  النصر،  أبو   -

اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.
12 - يتم توثيق املصادر واملراجع يف البحث وفقاً لطرائق التوثيق املتعارف عليها 
يف العلوم اإلنسانية والطبيعية، ويتم التوثيق يف املنت بذكر االسم األخير وسنة 
نظام  باتباع  أي  الهامش،  يف  املرجع  اسم  كتابة  جتنب  الباحث  وعلى  النشر، 
)APA(، مع مراعاة أن يكون ترتيب قائمة املصادر واملراجع من األحدث إلى 

األقدم، تليها جميع الروابط اإللكترونية للمواقع يف آخر القائمة. 

شروط النشر يف مجلة تنمية وإعمار:

العالقة  وذات  انفورميشن  أهداف مركز مين  مع  متوافقة  املواضيع  تكون  أن   - 1
ضمن سياق )مجاالت التنمية- التعايش اجملتمعي والسالم- مجاالت اإلعمار(

العلمي،  الطرح  وهو موضوعية  األساسي  باملعيار  ملتزمة  املواضيع  تكون  أن   -  2
وحيادية الباحث يف التناول.

3- أن يلتزم الباحث مبا ورد يف فقرة )شروط قبول املوضوع للنشر: ص3(، ويف 
فقرة )أنواع األبحاث والدراسات ص:4(.

4- يرفق مع البحث موافقة خطية يقدمها الباحث أو الباحثون بنقل حقوق الطبع 
والنشر إلى مركز مين انفورميشن سنتر وال يحق للباحث نشرها يف أي مكان 

آخر.
وتُخلي اجمللة  املوضوع،  القانونية عن محتوى  املسؤولية  كامل  الباحث  يتحمل   -5
مسؤولّيتها عن أي حقوق محّملة باحملتوى قد تعّرض الباحث للمساءلة القانونية.

مالحظة: يف حالة استيفاء البحث أو الدراسة لشروط النشر يف اجمللة يتم النشر 
ميدالية  إلى  باإلضافة  دراســة،  أو  بحث  مادية ألفضل  جائزة  وهناك  مجانياً، 

التميز يف املؤمتر السنوي للمركز.



5

مجلة تنمية وإعمار: العدد السادس

أما األبحاث واملواضيع فوفق الطرق اآلتية:

أواًل: األبحاث امليدانية:
يذكر  الــدراســة  أو  البحث  من  العام  الهدف  يتضمن  ملخصاً  الباحث  ــورد  ي
االستنتاجات  ألهم  موجز  استعراض  مع  تناولها،  مت  التي  األساسية  احملــاور  فيه 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.
طبيعة  فيها  الباحث  يوضح  مقدمة  على  امليدانية  األبحاث  حتتوي  أن  ينبغي 
البحث ومسوغات القيام به، مشيراً إلى طبيعة املشكلة ومدى تأثيرها على الواقع 
هذه  حول  السابقة  البحوث  أظهرته  ما  باختصار  يوضح  وأن  والسالم،  التنموي 
خاللها  من  ميكن  التي  فرضياتها  أو  الدراسة  ألسئلة  عرض  ذلك  يلي  املشكلة. 
التوصل إلى حل لتلك املشكلة، ثم يعرض الباحث حدود البحث الذي مت تعميم نتائج 
الواردة  الداللية )املفهومات واملصطلحات  التعريفات  الدراسة يف إطاره، ثم يذكر 
يف البحث(، ومن ثَمَّ يستعرض أهم الدراسات املرتبطة باملوضوع وأحدثها ويحللها 
ويناقشها موضحاً تعليقه عليها. يلي ذلك عرض إلجراءات البحث واملنهجية املتبعة 
ثم يقدم وصفاً جملتمع البحث وعينته ونوع األدوات املستخدمة يف جمع البيانات 
وما  ومناقشتها  البحث  نتائج  ذلك  بعد  يعرض  ثم  وثباتها،  مدى صدقها  وحتديد 
البحث بسرد قائمة املصادر واملراجع  إليه من توصيات ومقترحات خامتاً  توصل 

التي اعتمد عليها.

ثانيًا: األبحاث النظرية والتفسيرية:
يذكر  الــدراســة  أو  البحث  من  العام  الهدف  يتضمن  ملخصاً  الباحث  ــورد  ي
االستنتاجات  ألهم  موجز  استعراض  مع  تناولها،  مت  التي  األساسية  احملــاور  فيه 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.
قيد  املوضوع  أو  املشكلة  طبيعة  فيها  يوضح  البحث  مقدمة  الباحث  يعرض 
الدراسة، مع حتديد أهمية البحث ودوره يف إضافة اجلديد إلى املعرفة السابقة، 
يلي ذلك عرض للموضوعات املطلوب حتليلها ومناقشتها بحيث تكون مرتبة بطريقة 
منطقية مع ما يسبقها أو يليها من املوضوعات لتؤدي مبجملها إلى توضيح الفكرة 
العامة التي يهدف الباحث الوصول إليها، على أن تتضمن االستنتاجات والتوصيات 
البحث. قيد  باملوضوع  يحيط  الذي  الغموض  إزالــة  أو  املشكلة  حلل  واملقترحات 

وأخيراً يرفق الباحث قائمة باملصادر واملراجع التي اعتمد عليها.
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ثالثا: األوراق العلمية والتقارير التنموية:
الورقة العلمية:

ال بد من تقدمي ملخص موجز يوضح الباحث فيه الهدف من الورقة العلمية، 
والنتائج، وأهم املصطلحات )الكلمات املفتاحية(، ثم يتم عرض مقدمة تبني املشكلة 
البحث  قيد  للموضوع  املعاجلات  وضع  ودورهــا يف  التنموي  باجلانب  ترتبط  التي 
ومناقشتها  ومترابطة  متتابعة  بصورة  الورقة  ملفردات  عرض  ذلك  يلي  وأهميتها، 
وحتليلها بطريقة علمية ومنطقية وذلك لتوضيح الهدف العام الذي يسعى الباحث 
إلى حتقيقه، وبإمكان الباحث االستعانة بوسائل متنوعة كالصور الفوتوغرافية أو 
اخلرائط أو األشكال البيانية إلثراء املوضوع وتوضيحه بطريقة أفضل، بعد ذلك 
يورد الباحث نتائج الورقة العلمية، ومن ثم يتم مناقشتها وحتليلها وتوضيح العالقة 
بني ما توصلت إليه الورقة وبني النظريات اخلاصة باملوضوع قيد البحث، ثم يختم 
الباحث الورقة بخامتة يذكر فيها ما توصل إليه من نتائج بطريقة ملخصة وواضحة، 

ويرفقها بقائمة املصادر واملراجع التي اعتمد عليها.

التقرير التنموي: 
يتم عرض ملخص تنفيذي يوضح الباحث فيه الهدف من التقرير والنتائج التي 
ثم  املوضوع،  أهمية  توضح  مقدمة  التقرير  يتضمن  أن  على  بإيجاز،  إليها  توصل 
تُعرض مفردات التقرير بطريقة منطقية وواضحة، ويُختتم بتوضيح شامل للنتائج 
املــدروس، ثم بخامتة موجزة مع إرفاق قائمة  وما الذي ميكن أن يضيفه للمجال 

باملصادر واملراجع التي مت االعتماد عليها.

ترسل جميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى العنوان اآلتي:
مين انفورميشن سنتر 

مجلة تنمية وإعمار 

YIC@ yemeninformation.org :البريد اإللكتروني 
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االفتتاحيــــــــــــــة
 

نائب رئيس املركز لشؤون الدراسات والبرامج
رئيس حترير »تنمية وإعمار«
د. أحالم عبد الباقي القباطي

»تنمية وإعمار« هي أحد إصدارات مين انفورميشن سنتر )YIC(، مجلة 
اجملتمعية  االحتياجات  وحتديد  األوضـــاع  تشخيص  على  تعمل 
املنهج  متبعة  اخملتلفة،  للمشاكل  حلول  مقترحات  لتقدمي  ودراستها  واملؤسسية 
العلمي والتخصصي يف دراسة املشكالت وحتليلها، لإلسهام يف التخفيف من وطأة 
اليمني يف ظلها بسبب الصراعات واحلرب  التي يعيش اجملتمع  آثار اإلرهاصات 

املستمرة التي دخلت عامها الثامن.
 تركــز اجمللــة علــى التحديــات التــي تواجــه اليمــن يف اجملــاالت التنمويــة، وعلــى 
محــور إعــادة اإلعمــار وبنــاء النســيج اجملتمعــي للوصــول إلــى الســالم.  وقــد نشــرت 
يف أعدادهــا اخلمســة الســابقة خمســة عشــر موضوًعــا متنوًعــا مــا بــني أبحــاث 
ــع العــدد  ــع يف كل عــدد. ســلطت مواضي ــة مواضي ــر ودراســات، مبعــدل ثالث وتقاري
األول الضــوء علــى أهميــة بنــاء النســيج اجملتمعــي وإنعــاش التعايــش حتــت العناويــن 

اآلتيــة:
السالم والتنمية بني التحدي واملساهمة من وجهة نظر املرأة اليمنية.

دور الكادر األكادميي يف تفعيل التعايش اجملتمعي.
دور وسائل اإلعالم احمللية يف تعزيز بناء السالم اجملتمعي.

ويف العــدد الثانــي ركــزت املواضيــع التنمويــة علــى اســتراتيجيات عمليــة إعــادة 
ــه، وجــاءت عناوينهــا كاآلتــي: اإلعمــار ومتطلبات

 استراتيجيات إعادة اإلعمار يف اليمن )بحث(.
 أثر التوسع العمراني على التنمية الزراعية يف مدينة إّب )بحث(.

 متطلبات إعادة اإلعمار يف اليمن )تقرير تنموي(.
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  أمــا )العــدد الثالــث( فقــد تطــرق إلــى دراســة ثالثــة مواضيــع تنمويــة علــى النحــو 
التالي: 

السياحة وتنمية الريف اليمني )بحث(.
الصراع يف اليمن وآثاره على اجلانب االقتصادي )تقرير اقتصادي(.

التمكني اجملتمعي مرتكز النهوض بالتنمية الشاملة لليمن )تقرير تنموي(.
   يف حــني أن )العــدد الرابــع( اهتــم بقضيــة النــزوح وضمــان اجلــودة يف التعليــم 

واقتــرح آليــات إلعــادة اإلعمــار وفــق العناويــن أدنــاه: 
  النازحون يف حضرموت: املشكالت واآلثار )بحث(.

 تصــور مقتــرح لضمــان اجلــودة واالعتمــاد املدرســي ملؤسســات التعليــم العــام يف 
اليمــن )بحــث(.

 تقرير تنموي: مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن )تقرير تنموي(.
أما )العدد اخلامس( فقد كانت مواضيعه املهمة معنونة باآلتي:

 العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع: حضرموت أمنوذجا )بحث(.
 تطويــر التعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي يف اليمــن يف ضــوء التجــارب العامليــة - 

تصــوٌر مقتــرح )بحــث(.
 مالءمــة تشــكيل الفضــاءات املعماريــة للعمــارة الطينيــة مــع البيئــة املناخيــة يف 

ــة(. ــة بحثي ــن )ورق وادي حضرموت-اليم
ــة  ــة رصين ــوج املســيرة بإضاف ــم اآلن- ليت ــني أيديك ــذي ب ــدد -ال ــي هــذا الع  يأت
للتراكــم املعــريف مبــا يحويــه مــن أبحــاث علميــة تنمويــة إعماريــه. حتقيقــاَ ألهــداف 
مركــز »ميــن انفورميشــن ســنتر« بتقــدمي احللــول املدعومة بالتحليــل العلمي املنهجي. 
يهتــم هــذا العــدد بثــالث مشــاكل تقــع ضمــن التحديــات التــي تواجــه اجملتمــع اليمنــي 
ال ســيما يف الوقــت احلالــي؛ تنــدرج املشــكلة األولــى التــي تناولهــا البحــث األول يف 
ــة مــن  ــه األوضــاع الراهن ــة إعمــار مــا خلفت ــة مبحاول ــة البشــرية ممثل مجــال التنمي

آثــار ســلبية علــى أهــم شــريحة يف اجملتمــع )املــرأة والطفــل(. 
وقــد جــاء البحــث بعنــوان »ظاهــرة الفقــر يف اليمــن وأثرهــا علــى املــرأة والطفــل«، 
مســتهدًفا الوقــوف علــى ظاهــرة الفقــر يف اليمــن وتوضيــح األمنــاط واألســباب 
واآلثــار علــى املــرأة والطفــل واجملتمــع. كمــا مت إســتعراض جتــارب بعــض الــدول التــي 
جتــاوزت خــط الفقــر كالتجربــة املاليزيــة والســنغافورية، وكانــت أهــم نتائجــه اإلشــارة 
إلــى أهميــة الســعي يف إزالــة كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة التــي حتــد مــن متكينهــا 

وإدماجهــا يف عمليــة التنميــة بوصفهــا أكثــر فئــات اجملتمــع تضــرًرا وحرماًنــا. 
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كمــا شــّدد البحــث علــى ضــرورة القضــاء علــى الفقــر لعــالج األوضــاع املترديــة 
التــي يعانــي منهــا أطفــال اليمــن؛ وبــنيَّ أهميــة دعــم األســر الفقيــرة مــن خــالل توفيــر 

اخلدمــات االجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة اخملتلفــة. 
أمــا املوضــوع اآلخــر فهــو تقريــٌر تنمــوٌي ركــز على بعد مهم من أبعــاد التنمية، وهو 
ضــرورة االهتمــام بالبعــد البيئــي بوصفــه مكوًنــا أساســًيا لتحقيــق التنميــة الشــاملة. 
جــاء التقريــر بعنــوان »البعــد البيئــي والتنميــة«، مت فيــه إلقــاء الضــوء علــى أهميــة 
البعــد البيئــي كمحــور ألبعــاد التنميــة الشــاملة. وركــز علــى حتديــد املشــاكل التــي تعــد 
حتديــات للوضــع البيئــي اليمنــي، ومــن ثــم ُطِرحــْت مجموعــة مــن احللــول املناســبة 
لــكل مشــكلة علــى حــدة. وخلــص التقريــر إلــى أهميــة لفــت النظــر إلــى البعــد البيئــي 
وأهميتــه بالنســبة لــكل مجــاالت التنميــة األخــرى التــي تعــد انعكاًســا طردًيــا ملســتوى 
توفــر متطلبــات البعــد البيئــي، كمــا أشــار إلــى ضــرورة الوقــوف بجديــة بجانــب كل 
املبــادرات أو التوجهــات التــي مــن املأمــول أن يكــون لهــا أثــر علــى أرض الواقــع بحيــث 
يتــم فيهــا مراعــاة التكامــل مــع العمليــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة والبيئيــة 
ورفــع مســتوى الوعــي، وكــذا ضمــان إشــراك جميــع أطيــاف اجملتمــع -ويف مقدمتهــا 
املــرأة اليمنيــة-، وتشــجيع االســتثمارات يف اجملــاالت البيئيــة التــي لهــا دور كبيــر يف 

دعــم التنميــة املســتدامة. 
ــة- تصــوٌر  ــات اليمني ــث، واملوســوم بـــ »حوكمــة اجلامع يف حــني أن البحــث الثال
مقتــرح«، يتنــاول مجــال التنميــة اإلداريــة، علــى أســاس أن احلوكمــة هــي أهــم 
الثقافــات اإلداريــة العمليــة الهادفــة إلــى رفــع مســتوى األداء للمؤسســات التعليميــة 
ــة واملســاواة. هــدف  ــق العدال ــدور الشــفافية واملســاءلة وحتقي مــن خــالل تفعيلهــا ل
ــرف  ــن خــالل التع ــة م ــات اليمني ــة اجلامع ــرح حلوكم ــاء تصــور مقت ــى بن البحــث إل
علــى اإلطــار الفكــري للحوكمــة، وأهميــة تطبيقهــا، وواقعهــا يف اجلامعــات اليمنيــة، 
وحتديــد أهــم الصعوبــات التــي تواجــه تطبيقهــا بشــكل عــام، وتطبيقهــا يف اجلامعــات 
اليمنيــة بشــكل خــاص. عــرض البحــث جتربتــي حوكمــة اجلامعــات يف الواليــات 
ــي  ــج الوصف ــى املنه ــني، واعتمــد عل ــني ناجحت ــا جتربت ــا بوصفهم املتحــدة وبريطاني
التحليلــي، وتوصــل إلــى العديــد مــن النتائــج كان أهمهــا ضــرورة العمــل علــى القضــاء 
علــى ظاهــرة الفســاد اإلداري واملالــي للنهــوض بــدور اجلامعــات بشــكل مناســب، 

ــة. ــة واإلداري ــة نشــر الثقافــة القانوني وأهمي
ــروى شــغفه  ــا ي ــارئ الكــرمي أن يجــد يف األبحــاث أعــاله م ــى للق ــا، نتمن   ختاًم
ويضيــف إلــى معارفــه، ونرجــو مــن القــراء واملهتمــني مبجــاالت التنميــة وإعــادة 

اإلعمــار والســالم تزويدنــا مبالحظاتهــم ومقترحاتهــم.

9
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بحث اجتماعي
أ.د. فتحية محمد باحشوان
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ملخص البحث:  
يهدف البحث إلى التعرف على واقع الفقر يف اليمن وأسبابه ومدى أثره على 
املرأة والطفل، مع عرض لبعض التجارب التنموية يف البلدان التي عانت من الفقر، 
وكيفية  منها،  املستفادة  الدروس  وأهم  أهدافها،  التجربة يف حتقيق  ومدى جناح 
اعتمدت  األهداف  هذه  ولتحقيق  اليمن،  يف  الفقر  من  احلد  يف  منها  االستفادة 
يف  انتشارها  ومدى  الظاهرة  واقع  لوصف  املسحي  الوصفي  املنهج  على  الباحثة 
اإلحصائيات  من  الفقر  مؤشرات  وحتليل  بعرض  القيام  خالل  فمن  مجتمعنا. 
والتقارير واألبحاث ومن التقارير الدولية؛ فقد توصل البحث إلى نتائج عدة، من 
أهمها اتساع ظاهرة الفقر وانتشارها يف اجملتمع يف السنوات األخيرة. يؤثر الفقر 
على املرأة والطفل فازدادت أعداد الوفيات بني األطفال، وجلأت بعض األسر إلى 
سحب أبنائها من التعليم لعدم مقدرتها على دفع رسوم املدارس، ولم تستطع األسر 
إشباع احلاجات الضرورية ألفرادها من مأكل ومشرب... إلخ. وتسببت األوضاع 
املتضررين  أكثر  وكان  أخرى،  مناطق  إلى  النزوح  عملية  بزيادة  اليمن  يف  احلالية 
منها هم النساء واألطفال، وانتشرت ظاهرة التسول بينهم، كما يتعرض كثير منهم 

ألشكال متنوعة من العنف.  
الكلمات املفتاحية: الفقر، فقر املرأة، فقر الطفل.
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الفصل األول

املقدمة:  

الشعوب  باختالف  مفاهيمها  تختلف  اجلوانب  متعددة  ظاهرة  الفقر  يعد 
والثقافات، وهو ناجت عن قصور يف احلالة االقتصادية لبعض الشعوب. وال يعني 
للذين يعانون منه إال شيًئا واحًدا هو احلرمان سواء كان حرماًنا مادًيا أو حرماًنا 
يف فرص العيش، وفقدان العديد من صور الرفاهية، ويف عدم قدرتهم على القيام 
والتعليم  الغذاء  امللبس واحلصول على  توفير  الطبيعية، مثل  بتحقيق االحتياجات 

والعالج من األمراض، وغيرها من املشكالت املتعددة التي تواجههم. 
 إن إظهار أسباب ومسببات الفقر ودوافعه –ال سيما إفرازاته الضارة الكبيرة 
اجملتمع  بنية  على  الضار  األثر  من  املسببات  لهذه  وما  اجملتمع-  مستوى  على 
والفرد ومتاسكه، ستؤدي إلى االنحرافات اجتماعية التي ميكن أن يفرزها الفقر 
والطفل،  واملرأة  األسرة  تصيب  التي  االجتماعية  كاملشكالت  متعددة  ظواهر  من 
أن  وما ميكن  وكيفية،  كمية  تغييرات  من  يطرأ  قد  وما  االجتماعية  واالنحرافات 

يترتب من انعكاسات سلبية على اجملتمع وكل بناءاته اخملتلفة. 
اليمن بظاللها على كل مناحي احلياة اإلنسانية، مما  وقد ألقت األحداث يف 
أدى إلى تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتزايد أعداد 
النازحني بصورة غير مسبوقة، واالرتفاع اجلنوني يف أسعار الغذاء والدواء؛ ونتيجة 
احلرمان،  أنواع  شتى  من  اليمن  يف  واألطفال  املرأة  من  كل  يعاني  األوضاع  لهذه 
ويتعرضون يف حاالت كثيرة إلى العنف اجلسدي والنفسي، وتزداد هذه املعاناة يف 

ظل ازدياد الفقر لألسرة. 
التي تؤثر  الفقر مشكلة اجتماعية، بل ومن أهم وأخطر املشكالت  إن مشكلة 
على كل مناحي احلياة وتزداد خطورتها التي انعكست على فئات اجملتمع بدرجات 
لالستقرار  احلقيقية  املهددات  أهم  من  واحدة  وأصبحت  يوم،  بعد  يوًما  متفاوتة 
االقتصادي واألمني واالجتماعي يف اليمن؛ فالوضع االقتصادي لألسرة يشير إلى 
مستوى معيشتها، أي درجة إشباع حاجاتها املادية وغير املادية، أما مصدر إشباع 
هذه احلاجات فهو الَدْخل الناجم عن العمل أو غيره من مصادر الَدْخل األخرى 
التي تلعب دوًرا يف ارتفاع مستوى املعيشة أو انخفاضه، األمر الذي يؤثر على نوعية 

السكن وحجمه وملكيته والتغذية واحلالة التعليمية والترفيهية والصحية لألسرة.
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ومشكلة الفقر والقضاء عليها تعد من أكبر التحديات التي تواجه اليمن مع قلة 
املوارد وازدياد حدة املشكلة، كما أن لهذا الداء أضراًرا عديدة تتعدى ذات الفقير 
إلى أسرته ومجتمعه، منها الديني واألخالقي واالجتماعي والسياسي، لذلك يحاول 
هذا البحث التطرق إلى موضوع الفقر وأثره على املرأة والطفل يف ظل األوضاع 

احلالية يف اليمن.

مشكلة البحث:  

الفقر ظاهرة قدمية جًدا، وآفة اجتماعية خطيرة لها آثارها على الفرد واألسرة 
التكاثر  التي تساعد يف نشره، أهمها  واجملتمع. وهو يرتبط بالكثير من األسباب 
واالنفجار السكاني، إضافة إلى الكوارث التي تتعرض لها الدول، واحلروب التي 
تساعد يف هدم احلياة واستنزاف الطاقات، وهذا كله يؤدي إلى التشتت والتشرد 
ومحاولة إيجاد املأوى، وقلة وجود فرص العمل، واخللل يف هياكل األجور واألسعار، 

مما يجعل التطور والتنمية يف تراجع.
مناحي  كل  على  املأسوية  بظاللها  اليمن  يف  الدامية  الصراعات  ألقت    
نتج عنها تردي األوضاع االقتصادية  أكثر من ستة أعوام،  احلياة اإلنسانية، منذ 
النازحني، فضاًل عن  الفقر والبطالة وتزايد أعداد  واالجتماعية وارتفاع معدالت 
االقتصادي  الوضع  أثر على  كل هذا  والدواء،  الغذاء  أسعار  االرتفاع اجلنوني يف 
املرأة يف  تعتمد على  كثيٌر من األسر  املعيشي. لذلك أصبحت  لألسرة ومستواها 
اإلعالة، خاصة تلك احلاالت التي يغادر الرجل مكانه ويترك للمرأة دفة األمور يف 
قيادة األسرة واألطفال وحتمل عبء ما تقتضيه هذه األسرة فتصبح املرأة معيلتها 
الرئيسة، حيث توجه َدْخلها لتوفير احلاجات األساسية ألطفالهن، وكلما زاد َدْخل 
األم قلت احتمالية معاناة أطفالها من اجلوع وسوء التغذية. إن هذه الظاهرة تنتشر 
أكثر بني النساء غير املتعلمات والالتي لم يحصلن على التدريب والتأهيل الكايف. 

وتعد النساء أكثر الفئات االجتماعية تضرًرا  من مشكلة الفقر، وفقر النساء 
التي  الفرعية  املشكالت  من  منظومة  عنها  يتفرع  أو  حتتها  ينضم  إشكالية  يعد 
تشكل أوجًها متنوعة لها وتتبادل معها التأثير والتأثر؛ فاملرأة بوصفها محور احلياة 
األسرية، واألسرة بوصفها محور احلياة االجتماعية؛ فإن أي قضية متسها أو تؤثر 
واألسرية  الزوجية  حياتها  على  حتًما  ستؤثر  االجتماعية  وأدوارها  عطائها  على 
وتنشئة أبناءها، وسيتكلف اجملتمع كثيًرا يف اإلنفاق على تبعات تلك اآلثار يف وقت 

هو أحوج ألن ينفقها على مقومات تنمية البالد وتطويرها وتقدمها.
كما أن أعداد األطفال الذين يعيشون يف أسر فقيرة الَدْخل يف تزايد مستمر، مما 
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يتسبب يف تفاقم أوضاعهم املعيشية املزرية وزيادة حرمانهم من حقوقهم بوصفهم 
أطفالًا، ونتيجة لألوضاع التي تعيشها اليمن، ُدمرت مئات املدارس وتضررت أكثر 
الوحدات الصحية؛ حيث ارتفع معدل وفيات األطفال، ونتيجة لهذا انتشرت ظواهر 
عمالة األطفال والتسول بشكل الفت، ليجد كل من املرأة األطفال أنفسهم وحيدين 
أمام واقع مرير، معرضني للعنف وضحايا لالستغالل ورهًنا للمعاناة كونهم احللقة 

األضعف يف كل احلروب التي متر بها البالد.
لذا مت بلورة مشكلة البحث احلالي يف التساؤالت اآلتية:

- ما واقع الفقر يف اليمن؟ 
- ما هي أسباب انتشار الفقر يف اليمن؟
- ماهي أمناط الفقر عند املرأة والطفل؟

- ما هي آثار الفقر على املرأة والطفل يف اليمن؟
الفقر، وما هي أهم  - ما مدى جناح جتربتي )سنغافورة وماليزيا( يف احلد من 

الدروس املستفادة منها؟
- ما هو التصور املناسب واملقترح عن آليات احلد من الفقر للمجتمع اليمني؟

أهمية البحث:  

أضالع  إحدى  هي  عامة-  -بصفة  الفقر  مشكلة  أن  من  البحث  أهمية  تأتي 
مثلث املشكالت االجتماعية، فيما الضلعان اآلخران هما: املرض واجلهل؛ إذ تدور 

اجملاالت التنموية حول هذه األضالع.
 إن ارتباط مشكلة الفقر يف اليمن باملتطلبات املعيشية أثر على األسرة اجتماعًيا 
واقتصادًيا وصولًا إلى األوضاع النفسية والصحية واملعنوية، وسبب مشكالت وآثار 

نفسية واجتماعية على املرأة والطفل.
يأتي هذا البحث ليكون محاولة للفت األنظار إلى خطورة تزايد عدد الفقراء، 
ومحاولة التعرف على واقع الفقر يف اليمن، ومدى أثره على املرأة والطفل، والعمل 

على إيجاد حلول علمية مناسبة للمشكالت التي تواجهها يف الواقع اجملتمعي. 
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أهداف البحث:  

1- التعرف على واقع الفقر يف اليمن.
2- التعرف على أسباب الفقر يف اليمن.

تشخيص أمناط الفقر يف اجملتمع اليمني عند املرأة والطفل.   -3
التعرف على آثار الفقر على املرأة والطفل يف اليمن.   -4

عرض جتربتي )سنغافورة وماليزيا( يف التنمية االقتصادية يف احلد من الفقر،   -5
وعرض مدى جناح التجربتني يف حتقيق أهدافهما، وأهم الدروس املستفادة 

منهما. 
تقدمي تصور مقترح عن آليات احلد من الفقر للمجتمع اليمني.   -6

 مصطلحات البحث إجرائًيا:  

1 -  الفقــر: هــو عــدم القــدرة علــى توفيــر احلــد األدنــى مــن مســتوى املعيشــة ممــا 
يــؤدي إلــى عــدم إشــباع احلاجــات املطلــوب أو املرغــوب فيهــا اجتماعًيــا ومعنوًيــا.

2 -  فقر املرأة: نقصد به املرأة التي ال جتد من يعولها نتيجة وفاة املعيل أو هجرته، 
وال جتد ما يكفيها حلياة كرمية بسبب نقص الَدْخل الذي يحول دون عيشها 

بالشكل املطلوب.
االقتصادية  العوامل  لسوء  فقيًرا  الطفل  عيش  به  ونقصد  الطفل:  فقر     -  3
الطفل  أن  أي  والتعليم،  واملسكن  الغذاء  إلى  املتمثل يف احلاجة  واالجتماعية 

يكون غير قادر على احلصول احلد األدنى من املستوى املعيشي املناسب.

حدود البحث:   

احلدود املوضوعية: ظاهرة الفقر وأثرها على املرأة والطفل يف اليمن.	 
احلدود املكانية: اجلمهورية اليمنية.	 
احلدود الزمانية: ديسمبر، 2021.	 
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الفصل الثاني

أواًل: مفاهيم البحث:   

مفهوم الفقر:
تعددت وتنوعت تعاريف الفقر واختلفت حسب وجهات نظر الباحثني والدارسني 
حوله؛ فمن وجهة نظر علماء االجتماع تعد ظاهرة الفقر ظاهرة نسبية توجد يف 
اجملتمعات اإلنسانية كافة )اخلصاونة؛ وآخرون، 1998(، ويعرفونها أيًضا أنها القدرة 
على إشباع احلاجات األساسية والبيولوجية، وتشكل حاجات عاملية يجب إشباعها، 
ويف حال عدم إشباعها يعرف الناس الفقراء )شكري؛ وآخرون، 1995: 34(. وينظر 
األدنى  احلد  تلبية  على  القادرة  غير  اجملموعة  أنها متثل  على  االقتصاديون  إليها 
وآخرون،  )اخلصاونة؛  الكرمية  احلياة  من  التي متكنها  األساسية،  احتياجاتها  من 
1998(. كما يشير مصطلح الفقر إلى احلرمان من القدرة على اتخاذ القرارات وفق 
)بوش،  أو اجملتمع  األسرة  أو  الفرد  لسعادة  الالزمة  األساسية  والفرص  اخليارات 

 )2015 :2005
ويربط االقتصاديون بني الفقر ونقص الَدْخل، لكن االجتماعيني يرون أن الفقر 
ال يعني نقص الَدْخل فقط ولكنه يرتبط باحلقوق والعالقات وكيفية تعامل الناس 
واعتبرت  الَدْخل.  مالءمة  عدم  إلى  باإلضافة  أنفسهم،  إلى  ونظرتهم  بينهم  فيما 
تقارير التنمية البشرية الفقر مفهوًما مركًبا متعدد األبعاد يتجاوز مجرد احلرمان 
تعد  التي  والفرص  ليتضمن مفهوم احلرمان من اخليارات  املادية  الضرورات  من 
طويلة  حياة  اإلنسان  يحيا  أن  التنمية  فهدف  البشرية؛  التنمية  لتحقيق  أساسية 
مفهوم  أمام  أنفسنا  لذا جند  الئق؛  معيشي  يتمتع مبستوى  وأن  خالقة،  وصحية 
والكتابة، وهما  القراءة  الصحة ومعرفة  وأهمها  القدرات  للفقر هو مفهوم  جديد 
منها  أنه مستبعد  أو  الشخص تشمله حياة اجملتمع  كان  إذا  فيما  عامالن مهمان 

)الشبيكي، 2004: 5(. 
هو  الفقر  أن  منها  للفقر،  التعاريف  من  عدد  إلى  فيشير  إبراهيم  أما حسني 
عجز الفرد عن احلصول على الضروريات واحلاجيات، والفقير هو الذي ال ميتلك 
شيًئا، والشعوب الفقيرة هي الشعوب التي يكون أغلبية مواطنيها من املعدمني وذلك 
متييزا لهم عن أولئك األغنياء الذين ميتلكون معظم وسائل اإلنتاج. وبعض الباحثني 
يستندون يف تعريفهم على معيار الَدْخل، أي أن انخفاض الَدْخل إلى مستوى معني 
يف السنة )75-50 دوالًرا( بأسعار عام 1970 -بحسب رأي البنك الدولي- يعني 
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وجود الفقر. وآخرون يرون أن الفقر ال يعني عدم توفر امللكية للفرد أو الشعب، وال 
يعني العيش عند مستوى الكفاف، وإمنا يعني إحساس الفرد أو الشعب أنه يعيش 

عند مستوى يقل عما يعيش عنده أفراد أو شعوب أخرى )إبراهيم، 2009: 11(.
باالحتياجات  منخفض  معيشي  مستوى  بأنه  الفقر  فيعرف  غيث  عاطف  أما 
)محمد،  األفراد  مجموعة  أو  للفرد  الذاتي  باالحترام  املتصلة  واملعنوية  الصحية 
1997: 342(. ويعرفه لويس كوزر أنه ما يصم حياة جماعة اجتماعية معينة على 

أنها تعيش ضمن دائرة الفقر )العمر، 2005: 191(.
ويعرف بأنه نقص يف القدرة اإلنسانية الفردية، والفئوية واجملتمعية واملؤسسية، 
ينجم عن عوامل داخلية أو خارجية أو عنهما مًعا يف مجتمع ما ويف زمن معني، 
مما يؤدي إلى نقص جزئي أو كلي إلشباع احلاجات املادية، واالجتماعية والثقافية، 

والنفسية لألفراد واجلماعات )حمزة؛ وآخرون، 2002(.   
وقد حاول البنك الدولي وضع تعريف شامل لهذه الظاهرة مفاده أن »الفقر هو 
عدم القدرة على حتقيق احلد األدنى من مستوى املعيشة« إال أن هذا التعريف يعتمد 
بدرجة كبيرة على مفهوم احلد األدنى ومفهوم مستوى املعيشة، كما يعتمد بدرجة 

كبيرة على اجملتمع الذي تتم فيه حالة التوصيف«. )البنك الدولي،1990: 41(     
وحالًيا، ينظر إلى الفقر على أنه مفهوم له أكثر من زاوية ميكن التعرف على 
فقر  مفهوم  أيضا  هناك  الَدْخل،  فقر  إلى  فباإلضافة  من خاللها،  الفقر  مستوى 
القدرات، مبعنى أن الفقير هو الذي ال قدرة له على حتقيق حياة جيدة تقوم على 
التعليم والصحة والَدْخل، وهي اجلوانب التي تضمنها تعريف التنمية البشرية الذي 
توسيع  إلى  يؤدي  البشري مبا  العنصر  وتنمية  تطوير  »التنمية هي  أن  على  يؤكد 
إلى  يؤدي  مبا  ودميقراطية،  وحرية  شفافية  يف  أمامه  االختيار  ومجاالت  فرص 
حتسني نوعية أو جودة حياة البشر«، ومن ثم أصبح قياس فقر القدرات يعتمد على 

ثالث مؤشرات أساسية هي:
سن  دون  األطفال  من  الوزن  ناقصي  بنسبة  ويقاس  صحي:  غذائي  مؤشر   -

اخلامسة.
- مؤشر صحي إجنابي: ويقاس بنسبة حاالت الوالدة دون إشراف صحي.

- مؤشر تعليمي معريف: ويقاس بنسبة األمية بني اإلناث )العجلوني،2010 ،2،3(.
وينقسم الفقراء واملساكني إلى قسمني هما: 

القادرون بدنًيا أو فكرًيا على العمل، وهؤالء يحتاجون إلى أن توفر لهم مناصب 	 
شغل يف مختلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية لكي يحصلوا على َدْخل 
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دائم ومضمون ويستطيعوا أن يعيشوا حياة عادية بكرامة ويساهموا يف منو 
الثروة الوطنية ومتويل صندوق الزكاة إذا جتاوزت أموالهم النصاب.

الذين 	  واملرضى  واليتامى  واملعاقني  املسنني  مثل  العمل،  القادرين على  غير 
يتعلق األمر هنا  إلى املساعدة سنوًيا؛ ألن مساعدتهم واجبة حيث  يحتاجون 
بتوفير وسائل العيش ألناس غير قادرين على العمل وكسب عيشهم بوسائلهم 
اخلاصة. ويجب أن يلعب التضامن دوره باستمرار ملصلحتهم والتخفيف عنهم 

)الشبيكي، 2004: 5-7(.
اجتماعية، وهي أوضاع  لفئات  الفقر هو وجود أوضاع وظروف معيشية  إذن، 
تتسمم باحلرمان على مستويات مختلفة، والفقراء هم أولئك الذين ليس مبقدورهم 
احلصول على السلع األساسية التي تتكون من الغذاء واملالبس والسكن، إضافة إلى 

احلد األدنى من االحتياجات األخرى مثل الرعاية الصحية واملواصالت والتعليم.
مفهوم فقر املرأة:

وأجريت  عاملي،  باهتمام  املنصرمني  العقدين  يف  املرأة  فقر  موضوع  حظي 
الدراسات واألبحاث حول النساء الفقيرات يف العالم، وتعددت وجهات النظر يف 
موضوع تأنيث الفقر. ومن املالحظ أن مصطلح تأنيث الفقر يحمل معاني متعددة؛ 
ففي العادة قد يقصد به أن املرأة أكثر تعرًضا للوقوع يف الفقر أكثر من الرجل، أو 
أن الفقر بني النساء يزيد يف املعدل عن الفقر بني الرجال. كما يشير املفهوم إلى ما 
إذا كان فقر املرأة والرجل يعود إلى نفس األسباب أم أن فقر كل منهما يعود ألسباب 

مختلفة )الكفاوين، 2015: 1231(.
 وعرفته منظمة العمل الدولية أنه زيادة نسبة الفقر بني النساء عن مثيلتها بني 
أما   .)8 د.ت:  )النجار،  الرجال  أكبر مما هي بني  النساء  وأن حدة فقر  الرجال، 
املرأة  فقر  فيعرف   1997 لعام  املتحدة  األمم  عن  الصادر  البشرية  التنمية  تقرير 
وملكية  والعمالة  التعليم  فرص  التكافؤ يف  وعدم  أقل،  فرص  بأنه  الفقر(  )تأنيث 

األصول )البنك الدولي، 2000: 3(.
ويصف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة )UNIFEM( تأنيث الفقر بأنه 
الظاهرة  تعد هذه  النامية، وال  الدول  املرأة، خاصة يف  تتحمله  الذي  الفقر  عبء 
نتيجة ضعف الَدْخل فقط، بل هي أيضا نتيجة احلرمان من الفرص والوصول إلى 
مصادر الَدْخل املتاحة، وهذا ما يؤكد انتشار ظاهرة »تأنيث الفقر« بسبب تركز املال 
يف أيدي الرجال، مقابل حرمان النساء منه، وأن حدة فقر النساء أكبر مما هي بني 

الرجال مما يعكس فرًصا أقل للمرأة. 



19

ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل

عدد  زيادة  هو  الثابت  فإن  القضية  هذه  حول  النظر  وجهات  اختالف  ورغم 
النساء اللواتي يترأسن أسًرا فقيرًة؛ حيث أشارت بعض التقارير إلى أن عدد النساء 
الريفيات الفقيرات زاد يف العشرين سنة املاضية حوالي 50 % يف حني أن نسبة 
الزيادة بني الرجال 30 %، أي أصبح من املقبول –نسبًيا– القول إن النساء أكثر 
التي ترأس )تعيل( أسرة فقيرة هي األكثر فقًرا من  املرأة  الرجال، وأن  فقًرا من 
الرجال. وقد أشار مؤمتر بكني 1995 إلى أن هناك أكثر من مليار فقير يف العالم 
النامية  الدول  يف  معظمهم  مقبولة  غير  أوضاع  يف  يعيشون  النساء  من  معظمهم 

)الكفاوين، 2015: 1231(. 
أسباب مشكلة تأنيت الفقر:  

هذا  استوردوا  الذين  املرأة  تغريب  ودعاة  ومبتدعوها  النسوية  منظور  يدعي 
املصطلح )تأنيث الفقر( أن للفقر عند النساء أسباًبا من أهمها: 

التقسيم  بسبب  بزعمهم،  للمرأة  والتهميش  االضطهاد  من  العريض  التاريخ   -
االجتماعي واألنثوي. 

- حتكم الرجل مبقاليد االقتصاد وتسيُِّدِه على املرأة )من وجهه نظرهم(. 
- اقتصار دور املرأة على اجلانب املنزلي واإلجنابي واهتمامها بشؤون األسرة. 

- حرمان املرأة من التعليم.
- حرمانها من متلك األراضي واملوارد املالية والعقارات.

- حرمانها من حقها يف امليراث.
- اعتقادهم أن هناك عالقة بني زيادة عدد أفراد األسرة التي تعولها املرأة وبني 

الفقر. 
- ادعاؤهم أن هناك عالقًة وثيقة بني الزواج املبكر وبني الفقر.

مفهوم الطفل:
األغلب  على  وُمتعّددة تصف  ُمختلفة  وإشارات  معاٍن  إلى  الطفل  مفهوم  يُشير 
الدولّية  مات  واملنَظّ واملعاجم  القواميس  وتَعرض  اإلنسان.  عمر  من  زمنّية  مرحلَة 
أو اجلهة  مة  املنَظّ تّتفُق مع رسالة  ُمعّينة  كلها بسماٍت  تتميَُّز  تعريفاٍت مخصوصٍة 

فة ملفهوم الّطفل، ومن هذه التعريفات ما يأتي: املُعِرّ
يعرف الطفل لغوًيا: ِطفٌل )ِبكسِر الطاِء وتسكنُي الفاء(، مفرد وجمعها أطفال، 
الشيء،  أول  والّطفل  البلوغ،  دوَن  ناِعًما  داَم  ما  واملولوُد  الشيء،  من  اجلزء  وهي 

والطفل أوُل حياة املولوِد حتى بلوغه، ويطلق للذكر واألنثى. 
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حياة  من  األولى  العمرية  املرحلة  على  مبني  فإنه  االصطالح؛  يف  الطفل  أما 
اإلنسان التي تبدأ بالوالدة، وتتسم هذه املرحلة املبكرة من عمر اإلنسان باعتماِده 
على البيئة احمُليطة به كالوالدين واألشقاء بصورة شبه كلية، وتستمر هذه احلالة 

حتى سن البلوغ.
يتجاوز  لم  إنسان  »كل  بأنَّه:  الدولية  الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  تعريف  وهناك 
الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه«. وال 
ُد اتفاقّية حقوِق الطفِل يف تعريفها السّن الُعمرّي للطفِل على إطالقه، إمّنا تُظِهر  حُتِدّ
عة على االتفاقّية -البالغ عددها )192(  املرونة يف تعريفها من خالل إلزاِم الّدوِل املُوِقّ
دولًة حتى شهر نوفمبر من العام 2015- على حتديد النقطة املَرجعّية لإلعمار عند 
وتنفيذ  وتعليمهم،  األطفاِل  لعمِل  القانونّية  كالسن  مخصوصة،  وُمتّطلباٍت  ظروٍف 
هم، أو سجنهم، أو ما يُشابه ذلك من ظروٍف ُمتعِلّقة باملَرحلة  األحكام الّصادرة بحِقّ

دة يف تعريف االتفاقيَّة.  احمُلَدّ
يف  يعتمد  إذ  الّطفل؛  بتعريف  تتعلَّق  جديدًة  مفاهيَم  فيعرُض  النفس  علم  أما 
تعريفه للطفل على دراسة الّتفاعالت املُتغّيرة يف سلوكيات األطفال وعقوِلهم ضمن 
ملرحلة  وامتداًدا  الوالدة  قبل  تخلُّقه  أثناء  اجلنني  بها  ميُرّ  التي  ريَّة  التطُوّ املرحلِة 
والّتنمية  اجلسدّي  النمو  ُمتغّيرات  للطفل  الّنفس  علم  تعريف  ويَشمل  املُراهقة، 
العقلّية، وما يُصاحب ذلك من سلوكيات وتطُوّرات عاطفيَّة واجتماعية )موسوعة 

علم النفس الطفل(. 
من  العديد  إلى  االجتماع  علم  يف  الطفولة  مرحلة  أو  الطفل  تعريف  ويعود 
التعريفات التي تضم احلياة والصورة الكاملتني حلياة الطفل يف هذه املرحلة، وتلك 

التعريفات هي:
− التعريف األول: يرى علم االجتماع أن الطفل من يكون يف املرحلة األولى من 	

عمره، أي من بعد والدته وحتى قبل بلوغه سن الرشد، ويف هذه املرحلة يجب 
على األهل احلذر التام من تعرض الطفل لسوء معاملة واالعتداءات اجلنسية 

والعديد من املشاغبات التي جتعل الطفل يعيش مرحلة غير سعيدة.
− التعريف الثاني: يرى علم االجتماع أن الطفل يف مرحلة الطفولة يكون فاقًدا 	

للخبرة واملعلومات التي تكفيه أن يعبر بحياته فيما بعد، وال بد من تعليم الطفل 
يف هذه املرحلة ما يستوعبه عقله، حتى يستطيع إكمال حياته بدون مشاغبات 
أحد،  تَدْخل  بدون  مبفرده  مشاكله  جميع  يحل  أن  ويستطيع  مشاكل  وبدون 

ويستطيع االعتماد على نفسه.
− تكون منذ 	 الطفولة  الطفل ومرحلة  أن  الثالث: يرى علم االجتماع  التعريف 
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والدته وحتى البلوغ، ويف هذه املرحلة يستطيع التمييز بني اخلطأ والصواب، 
وال بد أن يتعلم الطفل الكثير من األمور، وعلى األهل أن يراعوا الطفل يف هذه 

املرحلة العمرية حتى يكبر ويكون سنًدا وعوًنا لنفسه.
خصائص الفقراء:

ميكن تلخيص أهم اخلصائص التي تتميز بها الطبقة الفقيرة يف النقاط التالية: 
- انخفاض مستوى َدْخلها وانتشار األمراض. 

- سوء التغذية وتدهور احلالة الصحية. 
- ارتفاع معدالت وفيات األطفال.

- انخفاض املستوى التعليمي وانتشار األمية. 
- صعوبة احلصول على الوظائف.

- تدني مستوى حالة السكن واملستوى املعيشي بصفة عامة.
- صعوبة احلصول على خدمات املرافق العامة يف بعض األحيان كاملياه الصاحلة، 

والصرف الصحي، الكهرباء، ومياه الشرب )خباري، 2014: 136(.
وقد وضع علماء االجتماع واالقتصاد مجموعة من اخلصائص التي يعاني منها 

أفراد األسرة الواحدة، وهي:
 1- احلرمان.         2-العزلة.                3-االغتراب.           4-االعتماد على الغير.
5-نقص األصول االقتصادية واخليارات.          6-الوهن.              7– عدم االستقرار.    

8-انخفاض نسبة املشاركة يف صنع القرار.
إضافة إلى ذلك، فإنهم حددوا مجموعة من اخلصائص التي يتميز بها احملرومون، 
والضعف  والعزلة،  االجتماعية،  املرتبة  وتدني  الفقر  من  يعـانون  بأنهم  ووصفهم 
البدني، والـوهن، وموسـمية العمالـة والعجز، وقلة احليلة واملهانة )الرفاعي، 2007(. 

ثانًيا: مظاهر وأمناط الفقر:   

تتعدد مظاهر الفقر وأمناطه، ومن أهمها ما يلي: 
1- نقص التعليم: 

 يُعد التعليم غير املالئم أحد أهّم األسباب التي تؤّدي إلى الفقر يف معظم الدول، 
سواء يف دول العالم املتقدم أويف البلدان النامية املنكوبة بالفقر، ومن أبرز مظاهره 
أيًضا؛ اختالف جودة التعليم بني املناطق احلضرّية والريفّية، وبني األحياء الغنّية، 
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واملناطق الفقيرة من الدولة، حيث يذهب األطفال يف الريف إلى مدارس صغيرة 
ذات موارد تعليمّية محدودة جًدا، وغير متطّورة، أّما يف املدن فإّن املدارس تتمّتع 
مبوارد وخبرات تعليمّية عالية وُمتمّيزة تسمح لطلّابها بالتطّور؛ لذا يعاني األطفال 

الفقراء من الكثير من الصعوبات يف تلّقي التعليم الذي سيدعُمهم ُمستقبلًا.
2- سوء خدمات الرعاية الصحّية:

تختلف درجة الوصول إلى الرعاية الصحية من مكان آلخر؛ ففي غالبية البلدان 
الرعاية  توفير  يتم  ال  أو  الصحية  الرعاية  من  القليل  توفير  يتم  بالفقر  املنكوبة 
وبينت  مدقع.  فقر  يف  يعيشون  الذين  ألولئك  سيما  ال  اإلطالق،  على  الصحية 
)Global Issues( أن )2.2( مليوَن طفٍل ميوتون كل عام بسبب عدم حتصينهم، أي 
بسبب نقص الرعاية الصحية، يف حني يتم توفير خدمات صحّية هائلة لألغنياء، 

رغم أّنهم قد ال يكونوَن بحاجة إليها كالفقراء.
3- انتشار األمراض: 

وتنتشر  وجودها،  عدم  أو  الصحية  الرعاية  مع  جنب  إلى  جنًبا  املرض  يسير 
املناسب وال تقدم  التثقيف الصحي  إلى  تفتقر  التي  املناطق  األمراض بسرعة يف 
القليل من الرعاية الصحية. ومع انتشار هذه األمراض يُصبح من الصعب  سوى 
على العائالت أن تتبع أساليب الوقاية الصحيحة، مّما يؤدي إلى زيادة عدد املرضى 
وحاالت الوفاة بشكل أكبر. ويعيش )40( مليوَن شخٍص مع فيروس نقص املناعة 
البشرية )اإليدز(، مما تسبب يف حدوث )3( ماليني حالة وفاة يف عام 2004، مما 
كبيًرا من  اإليدز يسبب عدًدا  أن  الرغم من  وعلى  أيتاًما.  مليوَن طفٍل   )15( ترك 
منها  كل عام،  باملالريا  مليوَن حالة مصابة  فإن هناك من )350-500(  الوفيات، 

مليون حالة وفاة، 90 % منها توجد يف إفريقيا وحدها.
4- التبعية وغياب اإلنتاجّية:

غالًبا ما ترتبط التبعية بالكسل أو مبفهوم أن هؤالء املعتمدين ال ميكنهم إعالة 
أنفسهم. لقد أوجدت دول العالم األول نظاًما مينع البلدان التي يعصف بها الفقر 
من أن تكون قادرة على إعالة نفسها، وتعتمد الدول الفقيرة على الدول املزدهرة 
واملتقّدمة يف دعمها وتقدمي اخلدمات لها، دون مبادرتها إلى العمل واإلنتاج الذاتي، 
الدولة،  مما يقود إلى الكسل اجلماعي، ليصبح أفراد هذه اجملتمعات عالًة على 

وعلى بعضهم بعًضا، ومن ثمَّ جعلها تعتمد على املساعدات.
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5-  اجلهل والالُمباالة:
املُجتمعات  سّكان  بني  ينشأ  إذ  األساسّية؛  الفقر  عوامل  من  الالمباالة  تُعد   

الفقيرة جهل يُصاحبه نقص يف السعي إلحداث فرق، أو اكتساب معارف جديدة.
أنواع الفقر:

يتخذ الفقر أنواًعا عديدة، وهي على النحو اآلتي:
الفقر املطلق: ويُقصد به النقص الكلي يف جميع متطلبات احلياة األساسية،   -1

وعدم القدرة على احلصول على الطعام، وامللبس، واملأوى.
الفقر النسبي: يختلف هذا النوع من مكان آلخر باختالف األوضاع االجتماعية   -2
واالقتصادية التي يعيش فيها اإلنسان، ويتمّثل بافتقار الفرد إلى املوارد الالزمة 

لتلبية احلد األدنى من مستويات املعيشة يف اجملتمع الذي يعيش به.
وعدد  األسرة  بحجم  املتحدة  الواليات  يف  الَدْخل  فقر  يتحّدد  الَدْخل:  فقر   -3
األطفال يف األسرة الواحدة، ولذلك ال يوجد مستوى داخل ثابت لتحديد هذا 

النوع من الفقر.
نطاق  على  وينتشر  ُمحددة،  مّدة  يف  يحدث  الذي  الفقر  هو  الدوري:  الفقر   -4
واسع، ويرتبط بأحداث خاصة يف اجملتمع، مثل: الصراع، أو الركود واالنهيار 
االقتصادي، أو حدوث ظواهر وكوارث طبيعية أحدثت خللًا يف توزيع الغذاء 

واملوارد األخرى.
املوارد األساسية يف نطاق واسع، ويصيب هذا  هو نقصان  الفقر اجلماعي:   -5
النوع مجتمًعا بأكمله، أو مجموعة كبيرة من الناس التي تعيش يف ذلك اجملتمع. 
ويشار إلى أن الفقر اجلماعي يستمر مدة زمنية طويلة قد متتد عبر األجيال، 
التي  أو األماكن  املاضي،  التي كانت مستعمرة يف  انتشاره يف األماكن  ويغلب 

.)2019 ،Ashley( تشتعل فيها احلروب باستمرار
الفقر السياسي: غياب حقوق اإلنسان واملشاركة السياسية واستبداد السلطة،   -6

فساد نظام احلكم، الدكتاتورية، انتهاك احلريات اإلنسانية.
الفقر السيسوثقايف: هو عدم قدرة الفرد على املشاركة مجتمعًيا على أساس   -7
أن الفرد محور اجلماعة واجملتمع يف جميع األشكال الثقافية والهوية واالنتماء 

التي تربطه باجملتمع )خياري، 2014: 132(.
مدارس قياس الفقر: توجد مدرستان لقياس الفقر هما:

1. املدرسة املطلقة: وتضع حًدا أدنى ملستوى الَدْخل الضروري الذي يجب على 
كل فرد إحرازه لتحقيق مستوى معيشي معقول )حد الفقر(، ويوصف كل من يقع 

دون ذلك بالفقير.
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الفقر مبعدل  يربط خط  الذي  النسبي  الفقر  مع  تتعامل  النسبية:  املدرسة   .2
توزيع الَدْخل بني السكان، بحيث يتم تعريف األفراد الذين يشكلون أفقر 20-25 

% من سكان مجتمع ما بأنهم فقراء.
من  كاملة  سلسلة  تستخدم  الفقر  لقياس  تعقيًدا  أكثر  أخرى  طرق  وهناك 
املؤشرات االجتماعية واملعيشية والصحية، مثل: مدى توفر الغذاء الكايف واملناسب، 
املالئم،  املسكن  توفر  الصحية،  الرعاية  واملعلومات،  التعليم  على  احلصول  فرص 

توفر مياه الشرب املأمونة، وتوفر املرافق الصحية يف اجملتمع.
وميكن تصنيف اجتاهات قياس الفقر إلى اثنني أساسيني هما:

االجتاه األول )املعيار املالي(: ويستخدم معايير مالية، كَدْخل الفرد ومستوى 	 
إنفاقه االستهالكي. وهذا هو االجتاه السائد يف قياس الفقر.

االجتاه الثاني: ويستخدم مؤشرات اجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم 	 
باعتبار أن نقصهما أو غيابهما نتائُج مباشرة النتشار الفقر.

ويعد االجتاه األول )املعيار املالي( من أهم الطرق املتبعة لقياس الفقر الذي يعتمد على مستوى 
اإلنفاق واالستهالك، أو باالعتماد على مستوى الَدْخل بوصفها مقاييس أو مؤشرات للفقر.

مؤشرات الفقر:
 توجد مؤشرات عدة لقياس الفقر منها: مؤشر تعداد الرؤوس، فجوة الفقر، 
شدة الفقر، باإلضافة إلى مؤشر الفقر البشري الذي تعكسه تقارير التنمية البشرية 
الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وحُتدد أبعاد الفقر من أوجه ثالث هي:  
الوالدة  عند  القائم  باالحتمال  وتُقاس  الصحة،  املوفورة  احلياة  من  احلرمان   -1

لعدم البقاء على قيد احلياة حتى بلوغ سن األربعني.
احلرمان من املعرفة والقراءة، وتُقاس مبعدل األمية بني البالغني.  -2

احلرمان من مستوى الرفاه االجتماعي، ويقاس مبتوسط النسبة املئوية لكل   -3
من احملرومني من مياه الشرب النقية والعاجزين عن الوصول للرعاية الصحية 
وناقصي الوزن لصفوف األطفال دون سن اخلامسة )الفارس، 2001: 405(.    
مؤشر خط الفقر )International Poverty Line( هو أدنى مستوى من الَدْخل يحتاجه 

املرء أو حتتاجه األسرة حتى يكون باإلمكان توفير مستوى معيشة مالئم يف بلد ما. 
وكان خط الفقر املتعارف عليه عاملًيا حوالي دوالر أمريكي واحد للفرد يف اليوم، 
إلى )1.25( دوالٍر عند  2008م ورفع هذا اخلط  الدولي عاد يف عام  البنك  لكن 
مستويات القوة الشرائية لعام 2005. ثم وصل أخيًرا إلى )1.90( دوالر يف اليوم 

عام 2015م بأسعار سنة 2011. 
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وقد ازدادت نسبة الفقراء يف اليمن بشكل مطرد عبر السنوات من 1998 إلى 
عام 2014 قبل وقوع الصراع، وارتفع معدل الزيادة التي حصلت يف عدد الفقراء 
بعد انهيار كل املقومات االقتصادية وفقدان الكثير من مصادر الَدْخل والدمار الذي 
تبلغ نسبة  أن  املتوقع  االقتصادي؛ وعليه فإن من  والقطاع  الدولة  حل مبؤسسات 

السكان حتث خط الفقر الدولي بنهاية عام 2018 حوالي 30.5 %. 
ويصعب إجراء املقارنات الدولية لعدة أسباب منها عدم وجود مسوح حديثة، 
إمنا استنادا إلى نسب الفقر الدولية يف موقع البنك الدولي لعام 2018، وبحسب 
قيم املؤشر احملسوبة لليمن سنة 2014 البالغة 18.8 %؛ فإن اليمن حتتل الترتيب 
السابع عاملًيا بعد دولة جنوب أفريقيا التي بلغت نسبة الفقر فيها 18.9 %، كما 
بلغت يف أثيوبيا 26.7 % لعام 2015. وبال شك أن الصراعات يف اليمن قد أثرت 
بشكل كبير على كل األصعدة مما أدى إلى أن حوالي 30 % من السكان أصبحوا 
حتت خط الفقر الدولي، وهي تعد أعلى نسبة على املستوى العربي )اجلهاز املركزي 

لإلحصاء، 2018: 21(.

ثالًثا: واقع الفقر يف اليمن ومؤشراته:  

متثل أهداف التنمية املستدامة التزاًما جريًئا بإنهاء املسيرة التي بدأها العالم 
 .2030 عام  بحلول  وأبعاده  أشكاله  بجميع  الفقر  إلنهاء  الثالثة  األلفية  مطلع  مع 
إلى  الوصول  فرص  وزيادة  ضعفا،  األكثر  الفئات  استهداف  اجلهد  هذا  ويشمل 
النزاعات  من  املتضررة  احمللية  اجملتمعات  ودعم  األساسية،  واخلدمات  املوارد 

والكوارث املرتبطة باملناخ. 
وقد هبطت نسبة الفقراء يف اليمن من 40.1 % عام 1998 إلى 34.8 % يف 
2005/2006. إن هذا االنخفاض قد حدث يف سياق ارتفاع معدل النمو السكاني 
الذي بلغ 3 % سنوًيا. وحدث معظم التحسن يف املناطق احلضرية، حيث انخفض 
 73 يعيش  الريفية، حيث  املناطق  إلى 20.7 %. ويف  الفقر من 32.2 %  معدل 
% من إجمالي السكان، كان االنخفاض ملحوًظا بدرجة أقل بكثير؛ إذ هبط عدد 

الفقراء من 42 % إلى 40.1 % )املؤسسة الدولية للتنمية، 2007: 8(.
وقد نفذت احلكومة اليمنية ثالَث خطٍط خمسية لإلصالح االقتصادي منذ عام 
1990 بهدف احلد من الفقر وحتفيز التنمية يف مختلف القطاعات. وبالرغم من 
انخفاض الفقر يف اليمن يف هذه الفترة األخيرة، فإن معدالت الفقر مازالت أكثر 

عمًقا وأشد حدة من أي بلد آخر يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
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فقد تراجعت نسبة الفقراء من 40.1 % عام 1998 إلى 34.8 % يف الفترة ما 
بني 2005/ 2006. ويف املناطق الريفية باليمن انخفضت نسبة الفقر من 42.2 % 
عام 1998 إلى 40.1 % عامي 2005/ 2006، ونتيجة الصراع الدائر يف املنطقة 

منذ 2011 فقد ارتفع معدل الفقر إلى 54.5 % سنة 2012. 
وتشير النتائج إلى تراجع مؤشرات الفقر يف اليمن 2010 مقارنة سنة 2006؛ 
حيث بلغت نسبة السكان الذين هم حتت خط الفقر العام سنة 2010 ما يقارب 
33.21 % مقارنة بنسبة 34.8 % املسجلة سنة 2006. أما بالنسبة للسكان الذين 
يعانون من فقر الغذاء فقد ارتفعت نسبتهم 12,5  % يف العام 2013، وكان حوالي 
40  % -أي )9.8( مليوَن نسمة- من السكان يعيشون يف حالة من الفقر املتعدد 
األبعاد، كما كان يعيش  22.4  % -أي حوالي )5.5( مليوَن نسمة- ضمن فئة 

املعرضني للفقر متعدد األبعاد.
وقد وصل مؤشر الفجوة يف اليمن إلى 8.9 %، وهو ما يعني ضمنًيا وجود عجز 
يصل إلى )497( ريالًا مينًيا شهرًيا للفرد. ويف املتوسط، ينبغي أن يحصل الفرد 
الفقير على )1.431( ريالًا مينًيا كل شهر، حتى يتمكن من التخلص من قيود الفقر. 
ويتطلب االستهداف النموذجي للفقراء فقط )124.4( ملياَر رياٍل مينٍي سنوًيا –أي 
4  % من الناجت احمللي- لسد الفجوة بني اإلنفاق الفعلي لألسر الفقيرة وخط 

الفقر.
ويحتضن الريف نحو84 % من الفقراء، ويعود التباين بني الريف واحلضر إلى 
االقتصادي  النمو  من  أكبر  بشكل  احلضرية  املناطق  استفادة  أهمها  أسباب  عدة 
املدعوم بنمو قطاع اخلدمات، مقابل تراجع منو القطاع الزراعي الذي يرتبط ارتباًطا 
وثيًقا بالفقراء يف الريف. فضاًل عن محدودية فرص التمويل وانخفاض اإلنتاجية يف 
العمل الزراعي، ال سيما يف ظل استمرار الوسائل اإلنتاجية التقليدية، وعدم مواكبة 

األساليب احلديثة يف اإلنتاج )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2013: 12(.
اندالع  إلى  ووصولًا  قبلها  وما  م   2011 منذ  السياسية  األزمات  لتفاقم  وكان 
الصراع يف عام 2015 أثٌر بالٌغ يف تعميق واتساع دائرة الفقر لتشمل السواد األعظم 
من السكان. وقد أظهرت نتائج مسح ميزانية األسرة 2014 ارتفاَع نسبة السكان 
حتت خط الفقر إلى 49 %، وإلى حوالي 78 % من السكان خالل سنتي الصراع 
2016 و2017، وقد مت األخذ بعني االعتبار تقديرات العوامل الرئيسة التي أدت إلى 

انقطاع مصادر الَدْخل الرئيسة وهي: 
توقف النشاط االقتصادي يف نسبة عالية من مشاريع القطاع اخلاص منذ 	 

مارس 2015.
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انقطاع الرواتب واألجور احلكومية منذ سبتمبر 2016.	 
انقطاع إعانات الرعاية االجتماعية.	 
انخفاض معدل التحويالت اخلاصة احمللية واخلارجية )شرياد، د.ت: 3(.	 

19 
 

 أثر   2215في عام  الصراعاندالع إلى  م وما قبلها ووصوال   2211األزمات السياسية منذ لتفاقم وكان 

 األسرة وقد أظهرت نتائج مسح ميزانية .الساانفي تعميق واتساع دائرة الفقر لتشمل السواد األعظم من  بالغ  

 الصراع تيل سنمن الساان خال %58ى حوالي لإو  ،%41إلى  نسبة الساان تحت خط الفقر ارتفاعَ  2214

 َدْخلانقطاع مصادر الإلى  ة التي أدتاالعتبار تقديرات العوامل الرئيسبعين وقد تم األخذ  ،2215و 2216

  وهي:ة الرئيس

 .2215 توقف النشاط االقتصادي في نسبة عالية من مشاريع القطاع الخاص منذ مارس -

 .2216الحاومية منذ سبتمبر  انقطاع الرواتب واألجور -

 .إعانات الرعاية االجتماعيةانقطاع  -

 .(3: ، د.تشرياد) والخارجيةانخفاض معدل التحويالت الخاصة المحلية  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (: قنوات انتقال تأثير الصراع على الفقر والوضع اإلنساني2شكل )

 

مر اليمن منذ ت ،الصراعاستمرار اصة في ظل وفي ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بأبعادها المختلفة خ

حوالي  ىلإت اإلنسانية َدْخالبأزمة إنسانية غير مسبوقة وصل فيها عدد الساان المحتاجين للت 2215مارس 

شالوا  نازحٍ  مليونَ ( 355)حوالي  2215-2215النازحين خالل فترة وقد بلغ عدد  ،مليون شخص (33.3)

تمثل و  ،ديارهم إلىمنهم مشردون لم يتمانوا من العودة  مليونا فردٍ زال  ما، الساان إجماليمن  %13حوالي 

اتساع دائرة  
الفقر وتفاقم 

  الوضع اإلنساني
الحصار االقتصادي  

 وتوقف مبيعات النفط

 ارتفاع معدالت النزوح    

 ياإلنسان والوضع الفقر على الصراع تأثير انتقال قنوات

 

 الصراعاستمرار 
األمن  وغياب

 واالستقرار 

 

  أزمات اقتصادية 

 تدهور المالية العامة  

  ارتفاع معدالت التضخم

انقطاع المرتبات 
  الحكومية

  ارتفاع معدالت البطالة 

  األساسيةتدهور الخدمات  

 تدهور القطاع الخاص  

شكل )1(: قنوات انتقال تأثير الصراع على الفقر والوضع اإلنساني

ويف ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بأبعادها اخملتلفة خاصة يف ظل استمرار 
الصراع، متر اليمن منذ مارس 2015 بأزمة إنسانية غير مسبوقة وصل فيها عدد 
السكان احملتاجني للتَدْخالت اإلنسانية إلى حوالي )33.3( مليون شخص، وقد بلغ 
عدد النازحني خالل فترة 2017-2015 حوالي )3,5( مليوَن نازٍح شكلوا حوالي 13 
% من إجمالي السكان، ما زال مليونا فرٍد منهم مشردون لم يتمكنوا من العودة 
إلى ديارهم، ومتثل النساء أكثر من النصف كما بلغت نسبة السكان الذين يعانون 
من انعدام األمن الغذائي حوالي 41 % من السكان  علما بأن اليمن صنفت ضمن 

أسوأ سبع دول على خارطة سوء التغذية  )الفقر والوضع اإلنساني، د.ت: 4( . 

جدول )1(: السكان حتث خط الفقر لعام 2014

إجمالي السكان
السكان حتث خط الفقر

بيان
نسبة  %عدد

ذكور 12.837.5476.235.2840,49

إناث 13.135.7606.375.2200,51

إجمالي 25.973.30712.610.5040,49

*املصدر: مسح ميزانية األسرة 2014، اجلهاز املركزي لإلحصاء
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ويعاني نحو ثلثي إجمالي تعداد سكان البالد من اجلوع. ومن بني هؤالء: يحتاج 
)14.4( مليون ميني إلى مساعدات غذائية فورية للبقاء على قيد احلياة، و)10( 
واجلوع  الفقر  انتشار  إن  حاد.  بشكل  غذائية  مساعدة  إلى  بحاجة  ميني  ماليني 
ويضرب  لليمن  االجتماعي  النسيج  تهتك  إلى  يؤدي  الفردية حيث  املعاناة  يتجاوز 

الشعور باالنتماء للمجتمع.
البشرية  التنمية  يف  سابقة  مكاسب  من  ما حتقق  اليمن  يف  الصراع  يبدد  لم 
وحسب، بل أعادها إلى اخللف لعقدين من الزمن، وفًقا لدراسة أُجريت بطلب من 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنوان »أثر الصراع يف اليمن«. وبحلول عام 2016، 
كان الصراع قد تسبب بالفعل يف أضرار تتراوح قيمتها ما بني )5-4( ملياَر دوالر 
يف البنية التحتية للبالد، باإلضافة إلى ما يقرب من )89( ملياَر دوالر يف الناجت 
االقتصادي املفقود. وتراجعت قيمة العملة اليمنية يف ظل انكماش إجمالي الناجت 
احمللي بنحو 28 %، وتضاعفت معدالت البطالة، وتتوفر منتجات الوقود بصورة 
متقطعة يف أحسن األحوال، يف حني أصبح 60 % من اليمنيني عاطلني عن العمل. 
ويف عـــام 2019، ســـّجل متوســـط أســـعار املـــواد الغذائية معدالت أعلى بنســـبة 
150 % تقريًبـــا مقارنـــًة مبعـــدالت مـــا قبل النزاع، فيما ســـجلت أســـعار الوقود يف 
عـــام 2018 أرقاًمـــا أعلـــى بثالث مرات من مســـتويات ما قبل النـــزاع )مكتب األمم 

املتحدة لتنســـيق الشؤون اإلنســـانية، 2020(.   
ويعيش غالبية اليمنيني على أقل من )1.90( دوالًرا للفرد يف اليوم، لكن التكلفة 
املرتفعة للغذاء أعلى بكثير بنسبة 73 % إلى 178 % مما كانت عليه قبل تفاقم 
األزمة يف عام 2015. وتشكل تداعيات انتشار الفقر املدقع واجلوع وانهيار نظام 
على  البالد  يضع  املستقبل، مما  يف  االقتصادي  النمو  على  قيوًدا شديدة  التعليم 

طريق طويل جًدا من املشاق والصعاب التي ستواجهها األجيال القادمة. 
وتزداد الظروف سوًءا مبعدل لم يسبق له مثيل تقريًبا؛ إذ احتاج ما يقارب من 
)14.7( مليوَن شخٍص يف عام 2014 -أي قبل اندالع الصراع- إلى املساعدة، وارتفع 
هذا الرقم إلى )15.9( مليوَن شخٍص يف عام 2015، وارتفع -يف عام 2016- إلى 
)21.2( مليون شخص، وإلى )22.2( مليوَن شخٍص يف عام 2018. يف حني احتاج 
للبقاء على قيد احلياة. وقد  2019 إلى املساعدة  )24.4( مليوَن شخٍص يف عام 
ارتفعت عدد املناطق التي تعاني من انعدام حاد يف األمن الغذائي بنسبة 60 % 
عام  مديريًة   )190( إلى   2018 عام  مديريات خالل   )107( من  واحد  عام  خالل 
2019، وارتفع عدد األشخاص غير القادرين على التنبؤ بوقت تناول وجبة الطعام 
التالية إلى نسبة 13 %، ومن املتوقع أن تزيد بنسبة 20 % وأكثر ما لم يتم توسيع 
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االستجــابة  )خطــة   2019 عام  من  األولى  األشهر  يف  اإلنسانية  العمليات  نطاق 
اإلنسانيــة، 2019: 5(.  

لقد أدى االنخفاض غير املسبوق يف قيمة الريال اليمني يف عامي 2018 و2019 
األزمة  وتفاقم  لليمنيني  الشرائية  القوة  وتقويض  التضخمية  الضغوط  تفاقم  إلى 
اإلنسانية، وانخفض معدل التضخم يف نهاية عام 2019 مسجلًا 10 % بعد أن بلغ 
ذروته يف عام 2017، ووصل إلى 30.4 %، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 26.2 % 
يف عام 2020. ويف عام 2014 -قبل النزاع- بلغ معدل التضخم يف اليمن 8 % 

)صندوق النقد الدولي، 2021(.
َفَقــَد مئــات اآلالف مــن عمــال اليمــن أعمالهــم ومصــادر َدْخلهــم، حيــث تشــير 
التقديــرات املتاحــة إلى أن نســبة البطالــة قــد زادت خــالل ســنوات الصراع من 
56 % إلى مــا يقــارب 80 % خــالل عــام واحــد فقــط، أي بني 2014–2015. 
قــد  اخلــاص  القطــاع  أن  إلى  لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز  بيانــات  تشــير  فيمــا 
نتيجــة  -من  اتضح  حيــن  فــي   ،%  64.1 نســبته  مبــا  عاملًا   )353,763( ســرح 
املســح الســريع الــذي أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة لثــالث مــدن مينيــة رئيســة 
بالشــراكة مــع اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء عــام 2015 ومقارنتهــا مبســح القــوى 
العاملــة الصــادر فــي 2014- أن تلك املدن الثالث قــد خســرت أكثــر )130( ألف 

وظيفة خالل سنة فقط، وأن الزراعة فــي مقدمــة القطاعــات األشــد تضــرًرا.
بشــكل عــام، تشــير تقاريــر )OCHA( إلى فقــدان )600( ألــف وظيفــة علــى 
وصيــد  الزراعــي  اإلنتــاج  قطاعــي  فــي  العمالــة  نســبة  انخفــاض  وإلــى  األقــل، 
األســماك، حيــث يعمــل فيها حوالي 70 % مــن القــوى العاملــة إلى الثلــث. وجتــدر 
اإلشــارة إلى أنــه بالرغــم مــن تبايــن إحصــاءات البطالــة فإنهــا جميعــًا تبني حجــم 

الكارثــة التــي حلقــت باقتصــاد البــالد )محسن، 2021: 8(.
 عالوًة على ذلك، ووفًقا آلخر إحصائيات البنك الدولي، فَقد أكثر من 40 % 
على  قدرتهم  فقدوا  لذلك  ونتيجة  َدْخلهم األساسي،  مصدر  اليمن  يف  األسر  من 
شراء احتياجاتهم األساسية. يف حني أن حوالي نصف سكان اليمن كانوا يعدون 
اليمنيني، وتعد  الفقر اآلن يؤثر على 78-71 % من  فقراًء فعلًا قبل األزمة؛ فإن 

النساء أكثر تضرًرا من الرجال )البنك الدولي، 2021(. 
أما وضع اليمن يف املؤشرات الدولية؛ فمنــذ انــدالع الصراع أواخــر 2014 وهي 
ال تزال تعاني من أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم، جــراء مــا ســببه الصراع مــن 
آثــار تدميرية وانهيــار علــى كل املســتويات اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة؛ 
خطــر  الصادمــة-   )OCHA( بيانــات  -حســب  اليمنييــن  ماليني  يواجــه  حيــث 
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املــوت واجلــوع واألمــراض أكثــر مــن أي بلــد آخــر، وتــكاد تكــون درجــة املعانــاة 
غيــر مســبوقة؛ فهنــاك:

)10( ماليني شــخص علــى بعــد خطــوة واحــدة فقــط مــن اجملاعــة واملــوت 	 
جوعــًا. 

تواجــه )230( مديريــة مينيــة مــن مجمــوع )333( مديريــة مــن انعــدام األمــن 	 
الغذائــي. 

يحتــاج )24.4( مليــون شــخص إلى املســاعدة على البقــاء علــى قيــد احلياة. 	 
-  13 % مــن الســكان ال يــدرون متــى ســيتمكنون مــن تنــاول وجبتهــم التاليــة 
مــن الطعــام. وتوقعــت )OCHA( زيــادة تلــك النســبة إلــى20 % أو أكثــر إذا 

لــم يتــم توســيع نطــاق العمليــات اإلنســانية بدايــة 2019.
إلى  حاجــة  فــي  هــم  الذيــن  املدنييــن  عــدد  ارتفــاع  املعانــاة  شــدة  شــملت   -
املســاعدات اإلنســانية العاجلــة فــي كل القطاعــات، فــي القطــاع الصحــي 49 % 
)14 مليــون شــخص(، فــي قطــاع املــأوى 73 %، فــي قطــاع التعليــم 32 %، فــي 

قطــاع احلمايــة 26 %. 
- ضعف القطــاع الصحــي ضمــن الفئــة شــديدة االحتيــاج؛ فلــم تعــد تعمــل 
األطبــاء  إلى  تفتقــر  التــي  الصحيــة  املنشــآت  مــن   %  50 مــن  أقــل  ســوى 
واالختصاصييــن والتجهيــزات واملعــدات الطبيــة واألدويــة، وأغلــب العامليــن فــي 

القطــاع الصحــي لــم يتســلموا رواتبهــم منــذ ســنوات.
- أدى النزاع إلى تدميــر البنية التحتية للمياه والكهرباء وأنظمــة الــري واملواقــع 
االقتصاديــة،  واملنشــآت  الصحــي  الصــرف  وشــبكات  واملستشــفيات  الزراعيــة 
فضاًل عــن وجود عشــرات آالف األلغــام األرضيــة املزروعــة فــي شــتى مناطــق 

الصــراع.
- بلغــت أعــداد النازحيــن حتــى يوليــو2020 حوالــي )3,650,000( نازٍح، 

63 % منهم دون رعايــة أو متويــل الحتياجاتهــم )محسن، 2021: 5(.
سمات الفقر يف اليمن: 

يقاس الفقر املدقع بقدرة الفرد الشرائية التي تقل عن )1.9( دوالًرا يف اليوم. 
حيث  أربعة مجموعات رئيسة؛  إلى  الفقر  العربي من حيث  الوطن  وميكن تقسيم 
تأتي الدول اخلالية من الفقر املدقع يف اجملموعة األولى وهي: السعودية، اإلمارات، 
قطر. وتشمل اجملموعة الثانية الدول العربية التي يقل معدل الفقر املدقع فيها عن 
السودان،  فلسطني،  املغرب،  ليبيا،  لبنان،  األردن،  العراق،  اجلزائر،  وهي:   ،% 5
سوريا، تونس. وتشتمل اجملموعة الثالثة على أربع دول بنسبة فقر مدقع تتراوح ما 
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بني 5 % و10 % وهي: مصر، الكويت، موريتانيا، عمان. وأخيًرا، تتضمن اجملموعة 
الرابعة دولًا تتسم بأعلى معدالت الفقر املدقع، وهي: اليمن، جزر القمر، جيبوتي، 
الدول  تلك  سكان  من   %  30 قرابة  إلى   %  10 بني  ما  تتراوح  التي  الصومال، 

)Undp؛ ومنظمة املرأة العربية، د.ت: 25(.   
يأخذ الفقر يف اليمن طابًعا ريفًيا ال سيما أن اجملتمع اليمني ما زال ريفًيا إلى 
حد كبير رغم النمو املستمر لظاهرة التحضر. ويحتضن الريف اليمني حوالي 83 % 
من الفقراء و87 % من الذين يعانون من فقر الغذاء يف حني يقطن فيه ما يقارب 
ثالثة أرباع السكان يف عام 1998. وترتفع نسبة الفقر إلى 45 % بني سكان الريف 
مقابل 30.8 % من السكان يف احلضر، باإلضافة إلى توسع فجوة الفقر واشتداد 
حدته يف الريف مقارنة باحلضر. كما يظهر ذلك الطابع من أن نسبة اإلنفاق على 
الغذاء وفق بيانات مسح ميزانية األسرة لعام 1998 بلغت حوالي 54 % من الَدْخل يف 
احلضر، وارتفعت إلى حوالي 67 % يف الريف مما يعكس انخفاض الَدْخل يف الريف 
من ناحية وتدني أشد ملا ينفق على االحتياجات غير الغذائية فيه من ناحية أخرى. 

جدول )2(: مؤشرات الفقر يف اليمن
حضرريفإجماليمؤشرات الفقر

2,1012,1032,093خط فقر الغذاء )ريال/ فرد/ شهر(
17.619.910.0نسبة الفقر

2.92.50.4عدد السكان الفقراء )مليون نسمة(
4.55.22.1فجوة الفقر
1.72.00.7حدة الفقر

3,2103,2153,195خط الفقر األعلى
41.845.030.8نسبة الفقر

6.95.81.2عدد السكان الفقراء )مليون نسمة(
13.214.78.2فجوة الفقر
5.86.73.2حدة الفقر

املصدر: مساعد )د.ت(.
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وكمـــا يتـــوزع الفقر يف اليمن بصورة غير متســـاوية بني الريـــف واحلضر، فإنه 
يتفـــاوت تفاوًتا واضًحا بـــني محافظات اجلمهورية، ويتركـــز حوالي نصف الفقراء 
يف أربـــع محافظـــات، هي: تعـــز التي حتتوي علـــى 18.7 % من إجمالـــي الفقراء، 
إب )16.2 %(، محافظـــة صنعـــاء )11.9 %(، احلديـــدة )10.2 %(. وتظهر أعلى 
نســـب الفقـــر يف محافظة تعز بنســـبة 56 % من ســـكان احملافظـــة، تليها إب )55 
%(، فأبـــني )53 %(، ثـــم حلـــج )52 %(. كمـــا ترتفع نســـبة الفقـــر يف محافظة 
ذمـــار إلـــى 49 %، وكل من حضرموت واملهرة وشـــبوة بنســـبة 43 % من الســـكان 
يف كل منهـــا، فيمـــا تنخفـــض يف كل من عدن )30 %(، وصعـــدة )27 %(، وأمانة 
العاصمة )23 %(، وتصل أدناها يف البيضاء بنســـبة 15 % من ســـكان احملافظة 

)مساعد، د.ت: 47-48(.  
  وقد وصل مؤشر فجوة الفقر إلى 8.9 %، وهو يعني ضمًنا وجود عجز بنسبة 
الفرد يصل إلى )497( ريالًا مينًيا شهريا. ويف املتوسط، ينبغي أن يحصل الفرد 
الفقير على )1,431( ريالًا مينًيا شهرًيا حتى يتمكن من اخلروج من براثن الفقر. 
فقط  سنوًيا  ميني  ريال  مليار   )124.4( للفقراء  النموذجي  االستهداف  ويتطلب 
لألسر  الفعلي  اإلنفاق  بني  الفجوة  لسد  احمللي(  الناجت  إجمالي  من   % )نحو4 

الفقيرة وخط الفقر.

رابًعا: مظاهر التفاوت الطبقي وآثاره:  

تتباين مستويات انتشار الفقر بني محافظات اليمن تبايًنا كبيًرا؛ ففي عامي 
2006-2005، تراوحت معدالت الفقر بني 5.4 % و71 %. وبلغ أعلى معدل 
له يف املناطق الريفية مبحافظة عمران حيث تصل نسبة الفقر بني السكان 
إلى 71 %، وتأتي شبوه والبيضاء بعد عمران )60 %(، يف حني يبلغ مستوى 

انتشاره يف محافظات املهرة وصنعاء إلى احلد األدنى.
إن غياب التكافل يرفع من نسبة الفقر يف اجملتمعات؛ فيزيد الغني غنًى والفقير 
البشر يزداد؛ فيصير كل شيء  فقًرا، وذلك ألن الطمع واجلشع واالستغالل عند 
هــوة  واتســاع  األسعار،  مع غالء  أكثر سوٍءا  االقتصادية  األوضاع  وتصبح  مباًحا، 
وتعــد  اجلنســني،  بيــن  املســاواة  وعــدم  اجملتمــع  فئــات  بيــن  الطبقــي  التفــاوت 

شــريحة النســاء واألطفــال هــي األكثــر تأثــًرا بالفقــر؛ ألنهــا الفئــة األضعــف. 
ويظهــر  واســتمرارها،  الصراعــات  بســبب  الطبقــي  التمييــز  وطــأة  وتشــتد 
هــذا التمايــز فــي تفــاوت مســتويات َدْخل أفــراد اجملتمــع، وكذلــك التمييــز بيــن 

اجلنســني، والتمييــز الطائفــي واملناطقــي. 
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الريفيــة  واملناطــق  الفقيــرة  األســرة  أطفــال  فــإن  األطفــال؛  شــريحة  أما عن 
هم أكثر تعرًضا للمشــاكل الصحيــة ومنهــا نقــص الــوزن، وهــم أقــل حظــًا بثــالث 
مــرات فــي االلتحــاق بالتعليــم مقارنــة بأطفــال األســر الغنيــة الذيــن يعيشــون فــي 
املــدن. وأمــا النــوع االجتماعــي؛ فــإن معــدل تســرب الفتيات مــن املــدارس يفــوق 

معــدل تســرب الفتيــان.
مــن  اجملتمــع  أفــراد  إمكانيــة متكيــن  إضعــاف  إلى  الطبقــي  التفــاوت  يــؤدي 
حصولهــم علــى احلقــوق املدنيــة واالجتماعيــة والسياســية، كمــا أنــه يــؤدي إلى 
اســتغالل األغنيــاء للفقــراء بأبشــع الصــور، وتعمــل الفئــات املتســلطة واملنفــردة 
ملــوارد  أعضائهــا  اســتئثار  علــى  واالجتماعــي  واالقتصــادي  السياســي  بالقــرار 
البلــد علــى حســاب أفــراد اجملتمــع كلهم، وتأســر الفقــراء فــي حالــة فقــر يصعــب 

اخلــروج منهــا )القباطي،2021: 24(. 
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الفصل الثالث
دراســـــــــــــــــات ســــــــــــابـــــــــــقة

يف هذا الفصل سيتم عرض بعض الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع البحث، 
وقد مت تقسيمها إلى دراسات مينية وعربية ودراسات أجنبية.

أوال: الدراسات اليمنية والعربية:
التكيُِّف  أساليب  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   :2016 السيد،  دراسة   -
املعيشي للمرأة يف ظل ظاهرة تأنيت الفقر ومفهوم الفقر من وجهة نظر املبحوثات 
املدروسة  واالقتصادية  االجتماعية  املتغيرات  بني  العالقة  وطبيعة  الدارسة  بقرى 
والدرجة الكلية ألساليب التكليف املعيشي للمرأة املعيلة بقرى الدراسة واملشكالت 

التي تواجهها املرأة املعيلة لتحسني مستوى معيشة األسرة. 
وقد أجريت الدراسة يف كل من محافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف وفًقا 
لبعض املعايير ذات العالقة بالنسبة األعلى للنساء املعيالت والفقر واألمية؛ فكان 
استبانة  استمارة  باستخدام  البيانات  جمع  ومت  معيلة.  امرأة   )315( العينة  حجم 

باملقابلة الشخصية واملقابالت الفردية املتعمقة. 
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها ما يلي: 

الكلية −	 الدرجة  من  املنخفض  املستوى  فئة  يف  يقعن  املبحوثات  من   %  40
ألساليب التكيف املعيشي للمرأة املعيلة مقابل 46 % من املبحوثات يف املستوى 

املتوسط من الدرجة الكلية ألساليب التكيف املعيشي.
من أهم أساليب التكيف املعيشي اإليجابية التي تتبعها املرأة املعيلة يف ظل −	

ٍة للَدْخل، ال سيما يف اإلنتاج  ظاهرة تأنيت الفقر هي إعداد أنشطة منزلية مدرَّ
الغذائي بنسبة 36 % والعمل يف الزراعة عند اآلخرين بنسبة 88 %، يف حني 
كانت أهم أساليب التكيف املعيشي السلبية إيقاف تعليم األبناء بنسبة 44.7 

% واالجتاه نحو زواج الفتيات بنسبة 27.6 %.
اتضح أن مفهوم الفقر لدى 81 % من املبحوثات يتمثل يف عدم امتالك األرض −	

ْفَن الفقر بأنه صغر األبناء وعدم القدرة على  الزراعية، فيما 74 % منهن عرَّ
العمل، وأشارت 41 % منهن إلى أن الفقر متمثل يف إجناب الفتيات، وعرفت 

11 % منهن الفقر أنه عدم القدرة على تعليم األبناء.
من أهم املشكالت التي تقابل املرأة املعيلة عدم وجود املال الكايف لتوفير الغذاء −	
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لألبناء بنسبة 61 % وعدم احلصول على اإلرث من ذويها بنسبة 58 %. 
يف  األجنبية  اجلمعيات  دور  بيان  إلى  الدارسة  هدفت   :2016 عودة،  دراسة   -
التخفيف من معدالت الفقر والبطالة عبر دعم ومتويل العديد من األنشطة احمللية 
الهامة يف قطاع غزة، مثل األنشطة الصحية والتشغيلية التعليمية واإلغاثية والطفولة 
وأخيًرا أنشطة محاربة الفقر، عبر االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي للبيانات 

املالية لعينة من أكثر اجلمعيات األجنبية تأثيًرا يف قطاع غزة لعام 2015.
وقد توصلت الدارسة إلى أن أنشطة التعليم تتصدر قائمة األولويات يف التمويل 
املقدم من اجلمعيات األجنبية بواقع 40.62 %، جاء بعدها اإلنفاق على أنشطة 
مكافحة الفقر بواقع 21.66 %، ثم أنشطة التشغيل مبا نسبته 14.6 %، تالها 

باقي األنشطة بنسب متفاوتة. 
العربية  اجلنسية  ذات  اجلمعيات  من  املقدم  التمويل  نسبة  تدنت  حني  يف 
اإلسالمية  غير  اجلنسية  ذات  اجلمعيات  من  املقدم  بالتمويل  مقارنة  واإلسالمية 
التي ساهمت بنسبة 96.9 % من إجمالي التمويل املقدم لألنشطة احمللية يف قطاع 

غزة لعام 2015. 
وجاءت اجلمعيات األملانية يف املرتبة األولى يف متويل األنشطة احمللية يف قطاع 
التي  البريطانية  القائمة اجلمعيات  بعدها يف  ويأتي  التعليم،  غزة ال سيما قطاع 

حافظت على متويل األنشطة احمللية يف قطاع غزة بنسب شبه متساوية.
- دراسة الكفاوين، 2015: هدفت الدراسة إلى معرفة وفهم أهم املشكالت التي 
امليدانية  الدراسة  وأجريت  فقيرة.  أُسًرا  يترأسن  اللواتي  الفقيرات  النساء  تواجه 
على عينة قصدية مكونة من )140( امرأة من اللواتي يتلقني مساعدات شهرية من 
صندوق املعونة الوطنية. وقد روعي يف العينة أن تكون ممثلة لهؤالء السيدات حسب 
التوزيع اجلغرايف وفئة االنتفاع من الصندوق. ونظًرا ألن الدراسة تسعى إلى فهم 
املشكالت التي تواجه السيدات الفقيرات بشكل متعمق؛ فقد استخدم الباحث املنهج 
النوعي ومت جمع البيانات من خالل حتليل املضمون واملقابلة املتعمقة واملالحظة. 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أظهرت أن النساء اللواتي يترأسن 
أسًرا فقيرة يعانني من مشكالت اقتصادية واجتماعية ونفسية تنتج عن الفقر أو 
ترافقه، وأن من أهم املشكالت الالتي عبرن عنها هي الفقر وآثاره املادية والصحية 
-وحتديًدا  أشكاله  بكل  األسري  العنف  وكذلك  والنفسية  واالجتماعية  والتعليمية 
بأشكاله  الزوج  وغياب  عليه،  املترتبة  واآلثار  والطالق  الزوجة-  الزوج ضد  عنف 

اخملتلفة )السجن، الهجر... إلخ(. 
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كما اتضح من خالل الدراسة أن املشكالت الناجمة عن غياب األزواج بالرغم 
من أثرها املباشر على النساء فإن جميع أفراد األسرة يدفعون الثمن. كما أوضحت 
الدراسة أن معظم النساء يف العينة قد عرفن نوًعا من أنواع العنف أثناء حياتهن 

الزوجية، وتباينت تفسيراتهن ألسباب هذه املشكالت وسبل تعاملهن معها.
- دراسة بناصر، 2014: هدفت الدراسة إلى حتليل األسباب التي تؤدي إلى نشوء 
ظاهرتي الفقر واالقتصاد غير الرسمي وإبراز مدى التأثير الذي تلعبه الظاهرتني 
على االقتصاد يف اجلزائر ألجل وضع سياسات واستراتيجيات تتالءم مع حجمها. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن االقتصاد غير الرسمي يف اجلزائر أصبح متداخلًا 
مع االقتصاد الرسمي، بشكل يُصعِّب من مهمة القضاء عليه؛ لذا يجب منح تسهيالت 
تنظيمية ومالية جبائية ألصحاب املؤسسات والشركات كي يتم وضع حد للتهرب 
الضريبي واجلبائي، وأيًضا محاولة تقنني العاملني يف االقتصاد غير الرسمي، مثل 
تسهيل احلصول على السجل التجاري وتخفيض الضرائب على األفراد املصرحني 
بنشاطهم غير الرسمي وحتسني ودعم مراكز الرصد التي تسمح بتحديد الفئات 

املؤهلة لالستفادة من مساعدات الدولة. 
- دراسة شهاب، 2013: هدفت الدارسة إلى معرفة دور املنظمات األهلية يف احلد 
من معدل الفقر خالل احلصار اإلسرائيلي يف قطاع غزة عبر االعتماد على املنهج 
قوية بني احلد من  الدارسة وجود عالقة  نتائج  أظهرت  وقد  التحليلي.  الوصفي 
معدالت الفقر يف قطاع غزة وبني كل من: اإلدارة الكفؤة، نوعية البرامج واملشاريع 
العالقات  باحلكومة،  األهلية  املنظمات  بني  الشراكة  التمويلية،  القدرة  املنفذة، 
األهلية  املنظمات  ربط  بضرورة  الدارسة  أوصت  األهلية.  للمنظمات  اخلارجية 
بقاعدة بيانات إلكترونية مركزية ومتطورة توثق تفاصيل الفئات املستهدفة، وترصد 
أهم حاجات الفقراء، والعمل على تبني استراتيجيات تنموية تسهم يف إيجاد فرص 

عمل حقيقية.
- األحمدي، 2013: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ثقافة الفقر على بعض 
القيم واملواقف التعليمية لدى طلبة املرحلة الثانوية باملدينة املنورة. اعتمدت الباحثة 
املعنوية  التوجهات  برصد  اهتمت  استبانة  تطبيق  من خالل  الوصفي  املنهج  على 
ارتبطت  بيانات  وجمع  التعليمية،  واملواقف  القيم  مثل  الدراسة،  لعينة  واحلسية 

بجنس الطالب وَدْخل األسرة وملكية السكن ونوعه وتعليم الوالدين.
طبقت األداة على عينة عنقودية من طلبة التعليم األهلي باملدينة املنورة وطلبة 
التعليم العام باحلناكية البالغ عددهم )632( طالًبا وطالبة، وتوصلت نتائج الدراسة 
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني التوجهات املعنوية للطلبة املنحدرين من أسر 
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التعليم العام مبدارس  ذات مستوى اقتصادي واجتماعي منخفض، ممثلني بطلبة 
محافظة احلناكية، وبني التوجهات املعنوية للطلبة املنحدرين من أسر ذات مستوى 
اقتصادي مرتفع، ممثلني بطلبة التعليم األهلي باملدينة املنورة، على مستوى مقياس 

التوجهات احلسية ككل. 
- دارسة خفاجة، 2012: تناولت هذه الدارسة مستوى الفقر يف قطاع غزة ومدى 
واإلسالمي  الدولي  الفقر  مفهوم  على  ركزت  وقد  اإلسالمية،  باملفاهيم  ارتباطه 
وطرق قياسه وأهم مكوناته الرئيسة وتوضيح الفرق بني خط الفقر املدقع والعادي 
وحد الكفاف والفرق بني املعايير اإلسالمية والدولية يف قياس الفقر. كما ركزت 
على عالج مشكلة الفقر يف اإلسالم، ومن أهم النتائج: أن الفقر ينتشر يف قطاع 
غزة بشكل متسارع وواسع نتيجة للممارسات اإلسرائيلية يف اإلغالق واحلصار التي 

أدت إلى فقدان كثير من الناس ألعمالهم وتوقف مشاريعهم.
- دارسة الزيادية، 2011: هدفت الدارسة إلى معرفة دور اجلمعيات األهلية يف 
حتقيق التنمية البشرية من خالل مقابالت شخصية مع بعض املسؤولني والعاملني 
واملتطوعني يف اجلمعيات األهلية يف مصر. وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها وجود 
تأثير لدور اجلمعيات األهلية على حتقيق التنمية البشرية يف مصر، باإلضافة إلى 

ضعف دور هذه اجلمعيات يف تقدمي املساعدة الكافية إلقامة املشاريع الصغيرة.
- دراسة الهيئة التنسيقية للتكافل االجتماعي، 2010: تناولت الدراسة أسباب 
نتائج  بينت  وقد  تواجهها،  التي  واملشكالت  بخصائصها  املرتبطة  املرأة  َدْخل  فقر 
الدراسة أن من أهم خصائص النساء الفقيرات انخفاض مستوى التعليم ونقص 
املهارات وانخفاض َدْخلهن واعتماد معظمهن على صندوق املعونة يف توفير الَدْخل. 
أما عن أسباب فقر النساء اللواتي يرأسن أسرهن؛ فقد احتل سبب وفاة معيل رب 
األسرة املركز األعلى؛ حيث بلغت نسبة هذه األسر 30.5 %، وأن السبب الثاني هو 
غياب معيل األسرة بنسبة 14 %. كما أوضحت الدراسة أن أهم املشكالت التي 
تعاني منها األسرة الفقيرة هي: عدم وجود َدْخل خاص بها، سوء أوضاعها الصحية، 
باألطفال.  املتعلقة  املشاكل  إلى  باإلضافة  للعنف،  تعرضها  اآلخرين،  االنعزال عن 
وهكذا توصلت الدراسة إلى أن األسر التي تترأسها نساء يكون احتمالية تعرضها 

للفقر أكثر من األسر التي يترأسها رجال. 
- دراسة عبيد، 2009: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب الفقر وآثاره 
على فقراء احلضر، مستخدمة عينة من حيٍّ يف مدينة التواهي يف محافظة عدن 
االقتصادي  املستوى  بتدني  الدراسة  ويتميز مجتمعا  الضالع.  ومن حيٍّ يف مدينة 
املؤسسات  وغياب  التعليم  من  والتسرب  األمية  معدالت  وارتفاع  واالجتماعي 
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التعليمية والصحية واالجتماعية واخلدماتية؛ فنجد أن الفقر يف اجملتمعني شامل 
أنهم  من  الرغم  على  املطلق  الفقر  حالة  يعيشون  العينة  من   % 96 قرابة  إن  إذ 
جزء من اجملتمع احلضري يف اليمن. خرجت الدراسة بالعديد من االستنتاجات 
عن حال الفقر وإشكالياته على مستوى العينة واملستوى العام وميكن تلخيص أهم 

االستنتاجات التي استخلصتها الدراسة عن العينة كما يلي:
)يقرأ  الدنيا  التعليمية  واملؤهالت  األميني  من  هم  األسر  أرباب  من   %  36  -1
ويكتب – ابتدائي(؛ ولذا فإن 91.3 % من أرباب األسر يعملون يف أعماٍل ال 
تتطلب مستويات تعليمية، كما أن اآلباء ال يهتمون بتعليم أبنائهم؛ فـــ67 % 
من إجمالي املبحوثني هم بني األمية واالبتدائية، وميثل الفقر العقبة األساسية 

أمام االستعداد للتعليم من ناحية تخصيص جزء من اإلنفاق عليه.
بسبب الفقر، جزء كبير من السكان ال يهتمون بالصحة وال يراجعون األطباء   -2
-حتى يف حالة إصابتهم باملرض- لغياب التطبيب اجملاني؛ مما يجعلهم حتث 
رحمة القدر وذلك لعجز األسر عن اإلنفاق على الصحة التي ال يهتمون بها إال 

يف احلاالت القصوى وعلى حساب ضروريات أخرى.
41.3  % من أجمالي السكان هم مهاجرون من املناطق الريفية، جاءوا باحثني   -3
والعمل؛ وهذا شكل عامَل ضغط على اخلدمات  للمعيشة  أفضل  عن فرص 
االجتماعية وعلى فرص العمل وساهم يف انتشار األحياء العشوائية يف املدن 
اليمنية وزيادة البطالة وزيادة اجلرمية واالنحرافات األخالقية بوصفها تبعات 

لألوضاع االقتصادية.
90.3 % من أفراد األسر املبحوثة هم من العاطلني واألطفال، وهو ما ميثل   -4
عبًئا كبيًرا على الفئة العاملة وكشف الدراسة أن 91.5 % من مخرجات التعليم 

العام واجلامعي من مجتمع الدراسة عاطلون.
العمل هم ممن أجبروا على ترك أعمالهم ومت  القادرين على  جزء كبير من   -5
ومرافق حكومية  مؤسسات  بتعطيل  احلكومة  قيام  بفعل  بطالة  إلى  حتويلهم 

كانوا يعملون بها وبيعها، واستغناء املالك اجلدد )قطاع خاص( عن هؤالء.
يف  حاجاتها  وبني  األسرة  عليه  الذي حتصل  الَدْخل  بني  كبيرة  فروق  وجود   -6
اإلنفاق على الضروريات، نتيجة غياب التوازن بني متغيرات األسعار واألجور 
وعدم وجود رقابة مؤسسية واستراتيجيات اقتصادية حتمي املستهلك وأصحاب 

الَدْخل احملدود وتؤمن االستقرار املعيشي خملتلف الشرائح االجتماعية.      
- دراسة عبد الرحيم؛ واخليبة، 2007: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع 
املرأة ومدى تأثيرها يف مؤشرات التنمية البشرية، وتوصلت إلى أن العادات والتقاليد 
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والتمييز بني الرجل واملرأة، واعتبار تبعية املرأة للرجل، وانتشار األمية بني النساء، 
كل ذلك يؤثر سلًبا على التنمية البشرية.

- دراسة احلنيطي؛ والعبد الرزاق، 2007: هدفت الدراسة إلى حتديد مؤشرات 
الفقر يف ريف جنوب األردن. وأسفرت النتائج عن خمسة عشر متغيًرا لها األثر 
األكبر يف حتديد مؤشرات الفقر يف املنطقة، وهي: مستوى رضا األُسر عن وضع 
مساكنهم، األهمية النسبية من ميزانية األُسرة لإلنفاق على إيجار املسكن، األهمية 
النسبية من ميزانية األُسرة لإلنفاق على أقساط مدفوعة، متوسط عدد العاملني 
والطاقة،  الوقود  على  لإلنفاق  األُسرة  ميزانية  من  النسبية  األهمية  األُسرة،  يف 
نوع التدفئة املستخدمة يف املنزل، مكان إجناب األطفال للمتزوجات، توفر مطبخ 
يف املسكن، األهمية النسبية من ميزانية األُسرة لإلنفاق على الهدايا واحلواالت، 
األهمية النسبية من ميزانية األُسرة لإلنفاق على الرعاية الصحية، معدل األمية 

عند البالغني، مساحة املسكن.
- دارسة الشبكة العربية للمنظمات األهلية، 2006: سعت الدارسة إلى معرفة 
العربية حلجم حتديات  البلدان  وإدراكها يف  العربية  األهلية  املنظمات  مدى وعي 
الفقر والتنمية البشرية ونوعيتها، حيث اعتمدت الدارسة على دليل لدارسة حالة 
جمعيتني أهليتني يف كل دولة عربية، إحداهما تنجز العمل األهلي بتوجه رعائي، 
فيما تنجز األخرى العمل األهلي بتوجه تنموي.  كما اعتمدت الدارسة على دليل 
للتعرف على أنشطتها يف مجاالت مكافحة  املنظمات  لدارسة حالة متعمقة لهذه 
الفقر والفئات املستهدفة، باإلضافة إلى العديد من احملاور التي تسمح يف مجملها 
بتقييم إسهام هذه املنظمات يف مجال مكافحة الفقر. وقد توصلت الدارسة إلى 
عدة نتائج أهمها غلبة األنشطة اخليرية والرعائية على نشاط املنظمات األهلية 
مقارنة باألنشطة التنموية؛ إذ تنشط أكثر من 55 % منها على املستوى العربي يف 
مجال العمل اخليري. وفيما يتعلق بالتوصيات كان أبرزها مرتبًطا بضرورة إجراء 
تعديالت يف قوانني بعض الدول العربية التي تؤثر سلًبا على فعالية جهود املنظمات 

األهلية مع أولوية التوجه التنموي وعدم االقتصار على التوجه اخليري والرعائي.
ْي الفقر )املدقع  - دراسة احلنيطي؛ والطيب، 2005: تناولت الدراسة تقدير خطِّ
واملطلق( ونسبة األُسر الفقيرة يف بعض القرى النائية من إقليم جنوب األردن مقارنة 
مع خط الفقر الوطني الرسمي. وباالعتماد على عينة حجمها)203( أُسرة، توصلت 
بلغ  التي  لأُلسرة  شهرًيا  ديناًرا   )120.3( بلغ  املدقع  الفقر  خط  أن  إلى  الدراسة 
متوسط حجمها )8.19( من األفراد، وذلك باالعتماد على منهجية السلة الغذائية 
املقترحة التي أعدت لهذه الدراسة. فيما بلغ خط الفقر املدقع وفق منهجية النمط 
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األُسر  نسبة  بلغت  فقد  وعليه  شهرًيا؛  لأُلسرة  ديناًرا   )122.2( الفعلي  الغذائي 
الفقيرة فقًرا مدقًعا 9.3 % ولكال املنهجيتني، أما خط الفقر املطلق فقد بلغ وفق 
منهجية األهمية النسبية لإلنفاق على احلاجات األساسية )204.3( ديناًرا لأُلسرة 
شهرًيا؛ وعليه بلغت نسبة األُسر الفقيرة فقًرا مطلًقا )37.3 %(، يف حني بلغ خط 
الفقر املطلق بحسب النمط الغذائي الفعلي )225.03( ديناًرا شهرًيا لأُلسرة؛ وبناء 

عليه فقد بلغت نسبة األُسر الفقيرة 45.6 %.
- دراسة ناشر، 2002: استهدفت هذه الدراسة تقييم دور املرأة الريفية يف زيادة 
َدْخل األسرة من خالل مساهمتها يف األنشطة اإلنتاجية الزراعية وغير الزراعية 
بأجر وبدون أجر، إلى جانب تلمس اجتاهات املرأة نحو األنشطة اإلنتاجية التي 
تعمل بها، ومدى رغبتها يف األنشطة املستقبلية، وحتديد العوامل التي تؤثر على 
التحليل  أسلوب  استخدام  مت  هذا،  ولتحقيق  اإلنتاجية.  األنشطة  يف  مشاركتها 
نساء  من   % 92.7 اآلتية:  النتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  واإلحصائي.  الوصفي 
العينة يساهمن بَدْخل نقدي من خالل عملهن يف األنشطة اإلنتاجية الزراعية وغير 
الَدْخل  الَدْخل السنوي للمرأة بنسبة مساهمة 22.6 % من  الزراعية، بلغ معدل 
الكلي لألسرة يف العام الواحد، قدرت مساهمة املرأة من النشاط الزراعي ضمن 
األسرة بنسبة 10 % من الَدْخل الكلي لألسرة يف العالم وأعلى َدْخل للمرأة كان من 
العمل احلكومي ثم من التجارة، وتبني أن زيادة عدد األنشطة التي متارسها املرأة 
تزيد كلما قل َدْخلها من النشاط الواحد، كما أن هناك عالقة بني اجتاهات املرأة 
وبني األنشطة التي حتصل على َدْخل أعلى مثل العمل احلكومي والتجارة واحلرف 
هي  املرأة  مشاركة  من  التي حتد  العوامل  أهم  أن  كذلك  النتائج  وبينت  اليدوية. 

األنشطة اإلنتاجية هي انخفاض عائداتها من العمل.
والفقر يف  الَدْخل  توزيع  قياس  إلى  الدراسة  هدفت   :2002 الطيب،  دراسة   -
أبناء  دخول  بني  واضحًة  فروًقا  هناك  أن  الدراسة  أوضحت  الكرك.  محافظة 
احملافظة؛ حيث تبني أن 20 % من أفقر فقراء الكرك يحصلون على ما نسبته 
5.5 % من الَدْخل اإلجمالي للمحافظة، يف حني أن نحو 20 % من أغنى أغنياء 
الكرك يحصلون على ما نسبته 42.7 % من َدْخل احملافظة. وأظهر ُمعامل جيني 
أن احملافظة تُعاني من مشكلة عدم املساواة يف الَدْخل الذي بلغ نحو 0.44 %، وأن 
نسبة األُسر التي تعيش حتت خط الفقر املدقع قدرت بنحو 12.8 %، وأن نسبة 

األُسر التي تعيش حتت خط الفقر املطلق قدرت بنحو 43.1 %.
امليداني  املسح  واقع  على  الدراسة  اعتمدت   :2001 وآخرون،  يحيى؛  دراسة   -
وشمل  العامة  اإلحصاءات  دائرة  نفذته  الذي   1997 للعام  األُسرة  وَدْخل  لنفقات 



41

ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل

املطلق  القفر  خط  حتت  األُسر  نسبة  أن  الدراسة  بينت  أردنية.  أُسرة   )6,000(
ارتفعت إلى 20 %، والواقعة حتت خط الفقر املدقع ارتفقت إلى 11 %، وأن هناك 
اختالًفا يف نسبة األُسر الفقيرة بني احلضر والريف؛ إذ بلغت 20 % و23 % على 
التوالي خلط الفقر  10 % و12 % على  التوالي خلط الفقر املطلق، وما نسبته 
املدقع. أما نسبة األُسر الفقيرة على مستوى احملافظات فقد اختلفت من محافظة 
إلى أخرى؛ حيث ُسجلت أعلى نسبة للفقر املطلق يف محافظة معان بنسبة 28 %، 
تليها محافظتا البلقاء وجرش بنسبة 25 % و24.8 % على التوالي، وأن أدنى نسبة 
ُسجلت هي يف محافظتي الطفيلة واملفرق بنسبة 15 % و15.4 % على التوالي. 
أما على صعيد النسبة املئوية لألسر الفقيرة فقًرا مدقًعا؛ فقد سجلت محافظة 
البلقاء أعلى نسبة حيث بلغت 14 %، وأدنى نسبة كانت يف محافظة جرش بنسبة 
7 %، ويف الطفيلة سجل ما نسبته 10 %. وأظهرت الدراسة أن هناك تفاوًتا يف 
توزيع الَدْخل؛ إذ بلغت قيمة معامل جيني للَدْخل على املستوى الوطني حوالي 0.36 
%، ويف الطفيلة ما نسبته 0.31 %. وأوضحت الدراسة أن األردن بحاجة إلى )17( 
مليوَن ديناٍر سنوًيا إلخراج السكان من خط الفقر املطلق، وحوالي )2( مليوَن ديناٍر 

سنوًيا للقضاء على ظاهرة الفقر املدقع.

ثانياً: الدراسات األجنبية: 
- دراسة Majeed , Breunig 2020 : هدفت الدارسة إلى بحث أثر عدم العدالة 
أو عدم املساواة يف توزيع الَدْخل على النمو االقتصادي،  ومن ثم تأثير ذلك على 
احمللى  )الناجت  املتغيرات  تضمن  الذى  االنحدار  منوذج  استخدام  مت  وقد  الفقر. 
  - اإلجمالي  احمللى  الناجت  من  كنسبة   االستثمار   - الفقر   – احلقيقي  اإلجمالي 
لوغاريتم النمو السكاني – إعادة التوزيع النسبي للَدْخل –  معدل النمو االقتصادي 
- حصة التجارة من الناجت احمللى اإلجمالي - سنوات التعليم(. خلصت الدارسة 
وأنه  االقتصادي،  النمو  على  الَدْخل  توزيع  العدالة يف  لعدم  سلبي  أثر  وجود  إلى 
عندما يكون الفقر منخفضا )أي أقل من 25  %( فإن العالقة بني عدم املساواة يف 

توزيع الَدْخل والنمو االقتصادي تكون غير معنوية إحصائًيا.   
- دراسة dhiambo ،Nicholas ،Nindi ,  Angelique, 2015 : هدفت الدارسة 
إلى اختبار العالقة غير املنتظمة بني انخفاض الفقر والنمو االقتصادي يف سوازيالند 
خالل الفترة من 2011-1980 باستخدام بيانات السالسل الزمنية. كما مت استخدام 
بعض االختبارات اإلحصائية واختبار »ديكي فولر« لهذا الهدف. وخلصت الدراسة 
إلى وجود عالقة معنوية إحصائًيا بني النمو االقتصادي وانخفاض مستوى الفقر، 
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إلى انخفاض  النمو االقتصادي  بالضرورة أن يؤدى  ومن ناحية أخرى، فإنه ليس 
مستوى الفقر.

- دراسة Goldstein،Jerome  ,2005: هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانية 
قيام املنظمات غير احلكومية )NOG( بالتخطيط للعديد من البرامج املوجهة للتخفيف 
من حدة الفقر، ال سيما لقاطني املناطق الفقيرة. وركزت الدراسة على برامج التنمية 
الرعاية  دور  تشييد  يف  واملساعدة  والعيني  املادي  الدعم  توفير  بهدف  املناطق  يف 

الصحية واالجتماعية ومتكني الفقراء من توزيع منتجاتهم وترشيد استهالكهم. 
2011: تناولت هذه الدراسة األبعاد اخملتلفة للمرأة املغربية   ،SKalli -  دراسة 
والقانونية  والثقافية  االجتماعية  الفقر  تأثيرات  وحتديد  فهم  أجل  من  الفقيرة، 
واالقتصادية على املرأة الفقيرة، وتبني أن هناك أسرة من بني كل ست أسر يف عينة 
الدراسة تترأسها امرأة بنسبة 22.9 % يف احلضر مقابل نسبة 12 % يف الريف. 
كما اتضح من الدراسة أن النساء الالئي يترأسن أسًرا هن أكثر عرضة للتهميش 
والفقر، نسبة األمية بينهن مرتفعة )83 %(. وبخصوص النساء املطلقات فإنهن 
يعتمدن بعد الطالق اقتصادًيا على أسرهن ال سيما حني ال يكون لديهن عمل بأجر. 
وأوضحت النتائج أن أربع نساء من كل عشر نساء مطلقات يُعْدَن إلى أسرهن بعد 
الطالق، أما يف حال وجود أطفال فإنهن يسكنَّ يف بيوت منفصلة قريبة من األهل. 

التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدارسات السابقة عدًدا من القضايا املرتبطة بالفقر بصفة عامة، 	 

وذلك من خالل محاولة التوصل إلى توصيات ومقترحات للتخفيف من حدة 
)بناصر،  دراسة  مثل  للبحث احلالي،  الرئيسة  القضية  املشكالت، وهي  هذه 
2014( التي هدفت إلى حتليل األسباب التي تؤدي إلى نشوء ظاهرتي الفقر 
واالقتصاد غير الرسمي، ودراسة )احلنيطي؛ والعبد الرزاق، 2007( يف حتديد 
 )Breunig, Majeed 2020( مؤشرات الفقر يف ريف جنوب األردن، ودراسة

يف أثر عدم العدالة أو عدم املساواة يف توزيع الَدْخل على النمو االقتصادي.
اهتمت بعض الدراسات بفقر املرأة مثل دراسة )السيد، 2016( التي بينت 	 

الفقر،  ومفهوم  الفقر  تأنيت  للمرأة يف ظل ظاهرة  املعيشي  التكيف  أساليب 
النساء  تواجه  التي  املشكالت  أهم  درست  التي   )2015 )الكفاوين،  ودراسة 
للتكافل  التنسيقية  )الهيئة  ودراسة  فقيرة،  أسًرا  يترأسن  الالئي  الفقيرات 
االجتماعي، 2010( التي تناولت أسباب فقر َدْخل املرأة املرتبطة بخصائصها 

واملشكالت التي تواجهها.
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الفقر، 	  معدالت  من  التخفيف  اجلمعيات يف  بدور  الدراسات  بعض  اهتمت 
من  التخفيف  يف  األجنبية  اجلمعيات  دور  لبيان   )2016 )عودة،  دارسة  مثل 
معدالت الفقر والبطالة عبر دعم ومتويل العديد من األنشطة احمللية، ودارسة 
األهلية يف حتقيق  اجلمعيات  دور  معرفة  إلى  التي هدفت   )2011 )الزيادي، 
التنمية البشرية، أما البحث احلالي فقد اهتم بظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها 

على املرأة والطفل.
حيث 	  من  السابقة  والدارسات  احلالية  الدارسة  بني  اختالف  أوجه  هناك 

على  اعتمدت  الدراسات  فبعض  املنهجية؛  واإلجراءات  واألهداف  املتغيرات 
اجلانب امليداني من الدراسة. أما البحث احلالي فهو وصفي حتليلي للواقع 

املعاش يف اليمن.
الدارسات  عن  احلالي  للبحث  الرئيسة  القضية  طبيعة  بني  اختالف  يوجد   -
السابقة؛ إذ يهتم البحث احلالي يف الوضع الراهن بفقر األسر وفقر املرأة نتيجة 

الظروف التي تعانيها اليمن.  
- يوجد اتفاق بني البحث احلالي والدارسات السابقة يف أهمية وجود آليات 
تنفيذية ملواجهة ما تعاني منه املرأة والطفل اليمني، ال سيما فيما يرتبط مبشكلة 
والنسيج  والطفل  املرأة  على  الفقر  أثر  احلالي حتديد  البحث  يحاول  لذا  الفقر؛ 

االجتماعي اليمني.



44

ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل

الفصل الرابع
أسبـــاب الفقر فـــي اليــــمن

 سيحدد هذا الفصل أسباب الفقر يف اليمن، ويشخص أمناط الفقر يف مجتمعه، 
وبالذات عند املرأة والطفل، ويوضح آثار الفقر عليهما.

أواًل: أسباب الفقر يف اليمن:
مبا أن الفقر مسألة نسبية يختلف من بلد آلخر ومن منطقة ألخرى وله مفاهيم 
وأنـواع متعـددة؛ فمن الطبيعي أن تختلف األسباب التي تؤدي إلى حدوثه وتختلف يف 
الدول النامية عنها يف الـدول املتقدمة، وينتج عن معرفة أسبابه صياغة سياسات 

للقضاء عليه. أما األسباب التي ترتبط بالفقر يف اليمن فتكمن فيما يلي:
1-  تدهور األوضاع السياسية:

تؤثر العوامل السياسية على زيادة الفقر يف العالم؛ إذ تسبب استنزاف ثروات 
بعض البلدان، وتكريس اجلهل واألمية فيها، وتثير النزاعات الداخلية واخلارجية 
احلكومات،  بعض  فساد  إلى  باإلضافة  الوطني،  االقتصاد  تخلف  إلى  تؤدي  التي 
مما يؤدي إلى خلق حالة من عدم املساواة االجتماعية، والتفاوت يف الَدْخل، وقلة 

احلوافز، واحلد من فرص األفراد وخياراتهم وحرياتهم )خياري، 2014: 125(.
ميثــل نظــام احلكــم للدولــة عامــاًل أساســًيا  حملاربــة الفقــر أو لزيادة رقعتــه، 
وحمايــة  القانــون  إلى  يركــن  مدنــي  نظــام  علــى  قائًمــا  الدولــة  كيــان  كان  فــإذا 
الفــرص  توفــر  التــي  وتطبيقهــا  القوانيــن  ســن  علــى  ويعمــل  األفــراد،  حقــوق 
أفــراد  بيــن  املســاواة  وتعــزز  الفقــر  مــن  وحتــد  اإلمكانيــات  وتتيــح  بالتســاوي، 
اجملتمــع بشــكل عــادل وتلغــي التفــاوت الطبقــي وتســن القوانيــن واللوائــح التــي 
تعمــل علــى تقويــض الفســاد، وإذا كان كذلــك فســتكون الدولــة مســتقرة وتســتطيع 

توفيــر االســتقرار ملواطنيهــا. 
إن الدولــة املدنيــة هــي دولــة حقــوق بالدرجــة األولــى تركــز علــى االحتياجــات 
اســتغالل  خــالل  مــن  العمــل  فــرص  مــن  قــدر  أكبــر  وتوفــر  للفقــراء  األساســية 
املــوارد املتوفــرة بشــكل عــادل لصالــح أفــراد اجملتمــع بالتســاوي واحملافظــة عليهــا. 
الفئويــة والطبقيــة واملناطقيــة، وتالشــى  الدولــة، وســادت  إذا غابــت  وباملثــل 
دور القانــون؛ فــإن األوضــاع ســتزداد ســوًءا، وســتنتهي الطبقة الوســطى ويتضاعف 
عــدد الفقــراء وتشــتد وتيــرة التفــاوت الطبقــي )القباطي؛ وآخرون، 2021: 24(.
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2-  احلروب والنزاعات: 
آثاًرا  الدولية  للكوارث واحلروب والصراعات  التجارب اإلنسانية أن  أثبتت كل 
مدمرة يف النواحي احلياتية للشعوب من خالل ما يترتب عليها من تهجير والجئني 
ومخيمات وفقدان للعمل واملمتلكات واالستقرار، وكلها من األسباب القوية للفقر؛ 

إذ إنها حترم الشعوب من فرص التنمية والتطوير.
وشــهدت اليمــن فــي الفتــرة األخيــرة تدهــورا فــي أداء اجلانــب السياســي أدى 
إلى انــدالع الصراعــات وانتشــارها، ونتــج عنهــا نــزوح الســكان وتهجيرهــم ممــا أدى 
إلى تدهــور اقتصــادي فــي شــتى مجــاالت احليــاة وألقــى بظاللــه علــى املواطنيــن 
النازحــون  يخلفــه  ومــا  النــزوح  ظاهــرة  وتعــد  األمنيــة.  األوضــاع  تــردي  بســبب 
وراءهــم مــن منــازل ووظائــف ســبًبا فــي انتشــار الفقــر بشــكل كبيــر، ال ســيما 
بيــن فئــات اجملتمــع األكثــر ضعًفا، ويــؤدي تدهــور الوضــع األمنــي إلى انخفــاض 
عــدد املســتثمرين، ممــا يترتــب عليــه ضعــف فــي االقتصــاد وتدهــور فــي مســتوى 
العملــة، باإلضافــة إلى تــردي مســتوى تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة للمجتمــع 
 .)24 :2021 )القباطي؛ وآخرون،  وامليــاه  والتعليــم،  الغذائــي، والصحــة،  واألمــن 
الصرف  وخدمات  املأمونة  الشرب  مياه  إلى  ميني  مليوَن   )20.5( حوالي  ويفتقر 
األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  من  شخص  مليوَن   )20( الصحي، ويحرم 
)البنك الدولي، 2021(، إضافة إلى ضعف اإلنتاجية وعدم مالئمة قدرات األفراد 

ملتطلبات سوق العمل، مثل انخفاض املهـارة الفردية والتدريب )نصر، 2011: 34(.
3-  انتشار ظاهرة الفساد املالي واإلداري: 

تتبنى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املفهــوم األوســع للفقــر فــي أنــه ال بــد مــن 
مــن  واإلداري  املالــي  الفســاد  ألن  فقــط؛  بالَدْخل  الفقــر  ربــط  مقاييــس  جتــاوز 
مســببات الفقــر األساســية؛ إذ يقــوض دعائــم التنميــة، وينتهــك حقــوق اإلنســان 

واألفــراد واألطــر القانونيــة )القباطي؛ وآخرون، 2021: 24(.
وقد وافقت اليمن على وضع االستراتيجيات واخلطط الالزمة لتنفيذ، إال أنه 
تصنف  تزال  ال  عاًما-  بـ)15(  احملددة  املدة  من  العاشر  العام  إلى  وصولنا  –رغم 
أبرز  ولعل   .2015 العام  بحلول  األلفية  أهداف  لتحقيق  الوصول  مسار  خارج 
الفساد  تتمثل يف  التنمية  اليمن وحالت دون حتقيق  منها  تعاني  التي  اإلشكاليات 
تقرير  إليه  أشار  ما  وهو  األعلى فساًدا،  الدول  تعد ضمن  واإلداري، حيث  املالي 
الشفافية الدولية لعام 2009؛ فقد جاءت اليمن يف املرتبة )154( من )180( دولة، 
وحصلت على )2.1( يف مؤشر مدركات الفساد من أصل )10( درجات، كما لعبت 
احلروب الداخلية وتزايد الصراعات السياسية املذهبية واملناطقية دوًرا كبيًرا يف 



46

ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل

ومــن    .)5-6  :201 التنمية ومتطلباتها )ماجد،  بعيًدا عن  الدولة  إهدار مقدرات 
مظاهــر الفســاد نهــب امليزانيــات التــي تعتمــد ملكافحــة الفقــر، كمــا يحــد الفســاد مــن 
إمكانيــة النمو االقتصادي، باإلضافــة إلى انخفــاض مســتويات االســتثمارات الداخليــة 
التنميــة  بتعزيــز  املتعلقــة  اجلهود  مــن  وغيرهــا  الفقــر  مكافحــة  وجهــود  واخلارجيــة 
وعدم  العام  املال  وسرقة  االختالس  يف  متثل  كما   .)24  :2021 وآخرون،  )القباطي؛ 
خصًما  العادي  املواطن  جعل  مما  عنهم،  الطرف  وغض  املتنفذين  ومحاسبة  مساءلة 
والتمزيق  التمييز  ثقافة  أسسوا  الذين  املفسدين  جتاه  واحلقد  القهر  مشاعر  حتركه 
للنسيج االجتماعي. كذلك أدى االرتهان إلى معايير القرابة واحملسوبية، بإسناد األمر 
إيغار صدور  إلى  والشفافية،  املساواة  مبادئ  وانتهاك  األمانة  وتضييع  أهله  غير  إلى 

املستحقني باحلقد والشعور بالتهميش )املتوكل، 2016: 49(.
من  الدولة  كيان  من  يزعزع  واملالي  اإلداري  الفساد  ظاهرة  تفشي  بات  وقد 
الضخمة  االختالسات  يف  وتتمثل  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  النواحي 
التي تؤخذ من املال العام، وتذهب إلى احلسابات الشخصية للمسؤولني احلكوميني، 
وهكذا تتركز األموال الضخمة يف أيدي فئة قليلة من اجملتمع، ويُحرم أكثرية الناس 
من اخلدمات الضرورية كاملاء والكهرباء واملشتقات النفطية )الفارس، 2001: 63(.
التنمويــة، كمــا يكــرس  يــؤدي إلى فشــل تنفيــذ اخلطــط  إن انتشــار الفســاد 
مكافحــة  آليــات  فــإن  الفســاد  ظاهــرة  تستشــري  وعندمــا  الفقــر.  رقعــة  زيــادة 
الفقــر، مثــل الشــفافية واملســاءلة القانونية واملسـؤولية املؤسســية، تصبــح معدومــة.
وكمــا صــرح علمــاء االقتصــاد واالجتمــاع أن ضريبــة الفســاد يدفعها الفقــراء 
دائمــًا؛ حيــث يتــم نهــب عوائــد املــوارد الطبيعيــة لصالــح أفــراد محدوديــن علــى 

حســاب أفــراد اجملتمــع بأكملــه )القباطي؛ وآخرون، 2021: 24(.
4-  األسباب االجتماعية:

من أهم األسباب االجتماعية للفقر زيادة عدد السكان يف املنطقة، ويرجع ذلك 
إلى النمو السكاني الذي يصبح أعلى من معدالت الناجت احمللي اإلجمالي، أو إلى 
هجرة األفراد من الريف إلى املدينة بسبب األوضاع البيئية الصعبة يف الريف مما 

يساهم يف زيادة الضغط على املوارد اخملتلفة )خياري، 2014: 125(.
وقد يؤدي الفقر إلى انتشار اجلهل واألمية اللذين يشمالن قطاعات واسعة من 
فئات اجملتمع كالنساء والشباب ممن تركوا الدارسة للدخول يف ميدان العمل لعدم 
واحلقائب  املالبس  كتوفير  الدارسة  لعملية  املرافقة  التكاليف  تغطية  على  القدرة 
النظرة  املدرسة، وسيادة  وإلى  التنقل من  تكاليف  إلى  القرطاسية، إضافة  واملواد 
من  جيلًا  لنا  أنتج  العلمية مما  الشهادات  ونيل  الدارسة  عدم جدية  من  اخلاطئة 



47

ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل

الشباب الذين ال ميتلكون الشهادات العلمية التي متكنهم من احلصول على الوظائف 
وتأمني مصادر العيش لهم ولعوائلهم )نصر، 2011: 34(. 

 وال يؤدي التعليم املتدني إلى زيادة احتماالت الفقر وحسب، لكنه يسهم أيًضا 
احتماالت تسرب  املنخفضة  ذو اجلودة  التعليم  يرفع  األجيال؛ حيث  نقله عبر  يف 
أبناء الطبقة الفقيرة من التعليم ليلتحقوا مبكًرا بسوق العمل دون اكتساب املهارات 
الكافية للحصول على عمل بأجر مرتفع ومخاطر أقل، ومن ثمَّ يلتحقون بأعمال 
هامشية ال تدر َدْخاًل كافًيا، وإذا ما متكنوا من تكوين أسرة ال يستطيعون تأمني 

احتياجاتها األساسية ليستمر توريث الفقر عبر األجيال )أوزال، د. ت(.  
ويعد فقدان القدرة على احلصول على مكسب واحًدا من العوامل التي تخلق 
التوترات يف العالقات األسرية، ويف املكانة االجتماعية التي حتتلها األسرة ككل، 
واملكانة االجتماعية التي يحتلها املسؤول األول يف األسرة عن توفير الَدْخل؛ فغالًبا 
الزوجة  التي حتملها  الصورة  الزوج جزًءا من  الذي يحصل عليه  الَدْخل  ما يكون 
يحجب جزًءا  البطالة  أو  املرض  نتيجة  التكسب  على  القدرة  وانعدام  زوجها،  عن 
من هذه الصورة ويهز مالمحها ويضعف احلب بني الزوجني. وقد أظهرت كثير من 
الدراسات أن األزمات االقتصادية العنيفة وبطالة الزوج تؤدي يف كثير من احلاالت 
أن  ميكن  عمل  ملنصب  الزوج  فقدان  أن  والواقع  األسرة.  مشكالت  يف  زيادة  إلى 
يحدث انعكاًسا سلبًيا على مستوى العالقة بني الزوجني قد يصل إلى حد الطالق 

)اجلهاز املركزي للتنمية واالحصاء، 2015(.
5-  تدني املستوى الصحي: 

يرتبط املرض -وبصفة خاصة أنواع معينة منه- بحالة الفقر التي تكون عليها 
األسرة واجملتمع بسبب قلة املوارد من جهة، ولضعف الوعي من جهة أخرى، ولقصور 
التغذية من جهة ثالثة، أو بسبب ما ينشأ عنها من ظروف ويتصل بها من مالبسات 
السعرات  ونقص  التغذية  وسوء  أو عالجًيا  وقائًيا  الصحة  انعدام  إلى  كلها  تؤدي 
التنفسي  اجلهاز  أمراض  إلى  باإلضافة  الصحة،  واعتالل  والفيتامينات  احلرارية 
وأمراض اجلهاز الهضمي التي أثبتت العديد من التقارير الصحية والتنموية العاملية 
ذات  تفاعالت  والفقر  والصحة  البيئة  بني  التفاعالت  إن  بالفقر.  الوثيقة  صلتها 
يف  رئيسًيا  مساهًما  يعد  والهواء(  املياه  )قذارة  البيئي  فالتلوث  واضحة؛  دالالت 
اإلصابة باإلسهال وأمراض اجلهاز املعوي وأمراض اجلهاز التنفسي، وهي من أكثر 
أسباب الوفاة شيوًعا  بني النساء واألطفال الفقراء حسب ما جاء يف كثير من تقارير 
األمم املتحدة ووكاالتها اخملصصة منذ عام )1990- 2003(؛ ونتيجة لذلك، وعلى 
مدى ست سنوات من الصراع العنيف املتصاعد واالنهيار االقتصادي، عانت اليمن 
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منذ فترة طويلة من تفشي األمراض املعدية، مثل الكوليرا، وعرفت أسوأ تفٍش له 
مت تسجيله يف التاريخ يف عام 2019؛ حيث ظلت الكوليرا منتشرة يف 90 % من 

احملافظات )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2019(. 
كذلك تدهــور مســتوى خدمــات املرافــق الصحيــة، وزادت الكثافــة الســكانية 
فــي بعــض املــدن -نتيجــة النــزوح مــن املناطــق التــي تســتعر فيهــا الصراعــات- 
مــن ســوء هــذا الوضــع. وأحدث انقطــاع املرتبــات عــن موظفــي الدولــة خلاًل يف 
كل القطاعات ال سيما قطاع الصحة؛ حيــث إن أكثــر مــن )50 %( مــن املرافــق 
الطبيــة  اإلمــدادات  نقــص  بســبب  متوقفــة  شــبه  أنهــا  أو  تعمــل  ال  الصحيــة 
وهــذا يعني أن حوالــي )12( مليوَن شخص يحتاجون لتَدْخٍل سريع من اخلدمــات 
الصحيــة للوصــول إلى احلــد األدنــى مــن اخلدمــات املنقــذة لــألرواح؛ إذ أصبــح 
مــن الضــروري اإلســهام فــي توفيــر التكاليــف التشــغيلية للمرافــق الصحيــة ودفــع 

احلوافــز ملقدمــي اخلدمــات هناك. 
ويــؤدي ضعــف خدمــات املرافــق الصحيــة -بــل وانعدامهــا أحياًنا-إلــى مزيــد 
مــن التحديــات الوخيمــة التــي يواجههــا الشــعب اليمنــي الــذي ال يســتطيع أغلبــه 
دفــع تكاليــف العالجــات؛ وبــذا ال يســتطيع املواطنــون احلصــول علــى اخلدمــات 
بســبب  تقديــم خدماتهــا  عــن  الصحيــة  املرافــق  أغلــب  توقفــت  لقــد  الصحيــة. 
تداعيــات الوضــع الراهــن، إضافــة إلى مــا تســببه مــن تكاليــف ماليــة إضافيــة 
بشــكل يومــي لتوفيــر العــالج الــالزم )القباطي وآخرون، 2021: 26-25(، وتؤكد 
التقييمات للمرة األولى يف اليمن وجود مستويات كارثية من اجلوع، ويصنف ما ال 
 )238,000( ويواجه  الشديد،  الغذائي  احلرمان  من  )65,000( شخٍص  عن  يقل 

شخٍص ظروًفا مماثلة. 
ويعاني )7,400,000( شخٍص من سوء التغذية، أي ما يقارب ربع عدد السكان، 
أغلبيتهم يف املرحلة احلادة، وتفوق معدالت سوء التغذية احلادة عتبة الطوارئ التي 
حددتها منظمة الصحة العاملية بنسبة 15 % يف خمس محافظات، ونحو30 % من 

عدد املديريات التي سجلت فيها مستويات حرجة من سوء التغذية.
مت تصنيف القطاع الصحي ضمن الفئة الشديدة لالحتياج يف )203( مديريات؛ 
نقًصا يف عدد  وتعيش  العاملة  الصحية  املنشآت  50 % من  أقل من  تعمل  حيث 
األخصائيني واملعدات واألدوية، كما انخفضت تغطية التحصني بنسبة 20–30 % 
لقرابة  رواتبهم  الصحي  القطاع  العاملني يف  أغلب  يتلَق  ولم  الصراع،  منذ نشوب 

العامني أو أكثر. 
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ومت تصنيف قطاع املأوى ضمن الفئة الشديدة لالحتياج يف )207( مديريات، 
وقطاع املياه والصرف الصحي ضمن الفئة الشديدة لالحتياج يف )167( مديريًة، 
وتضاعف االحتياج أربع مرات أكثر منذ عام 2018. ويستفيد 22 % من سكان 
املناطق الريفية و46 % من سكان املناطق احلضرية استفادة جزئية من شبكات 
املياه العامة قيد اخلدمة، ويستطيع أقل من 55 % من السكان احلصول على مياه 

صاحلة للشرب )خطــة االستجــابة اإلنسانيــة، 2019: 5-6(.
6- تدني الوضع االقتصادي: 

تسبب الصراع يف زيادة الفقر يف اليمن منذ العام 2014 من 47 % إلى 75 % 
من السكان بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019. وإذا ما استمر القتال حتى 
عام 2022، فستصنف اليمن أفقَر بلٍد يف العالم؛ حيث يعيش 79 % من السكان 
حتت خط الفقر، ويصنف 65 % منهم على أنهم فقراء جًدا، كما جاء يف تقرير 

.)SDGs( »تقييم تأثير الصراع يف اليمن على حتقيق أهداف التنمية املستدامة«
ويعود ارتفاع نسبة الفقر يف اليمن إلى عوامل تتعلق بالصراع الدائرة فيه، مبا يف 
ذلك انهيار االقتصاد الذي خسرت فيه البلد )89( ملياَر دوالٍر أمريكي من نشاطها 

االقتصادي منذ عام 2015.
لقد تعطلت األسواق واملؤسسات وتدمرت البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية، 
يف حني ازدادت حاالت عدم املساواة بشكٍل حاد، وانخفض إجمالي الناجت احمللي 
للفرد من )3,577( دوالًرا إلى )1,950( دوالًرا أمريكًيا، وهو مستوى لم تشهده اليمن 

منذ ما قبل عام 1960.
وتعد اليمن اآلن ثاني أكبر بلد غير متكافئ يف العالم من حيث الَدْخل متجاوًزا 
.)UNDP( بلد آخر يف مستويات عدم املساواة يف السنوات اخلمس املاضية )100(

وتدهــوَر  اخلبيــرة،  العاملــة  القــوى  عــدد  انخفــاَض  يسبب  األجــور  تدنــي  إن 
مســتوى خدمــات كل املؤسســات والهيئــات ومخرجاتهــا، ممــا ينبني عليــه ارتفــاع 
التفــاوت  وتيــرة  وارتفــاع  األزمــات،  فتــرة  خــالل  االقتصــادي  التضخــم  معــدل 
وفــرص  واألمــالك  الَدْخل  مســتوى  فــي  الواحــد  اجملتمــع  أفــراد  بيــن  الطبقــي 

احليــاة الكرميــة. )القباطي وآخرون، 2021: 25(.
وبالرغم من أن البطالة والفقر مشكلتان مترابطتان فإّن البنك الدولي نفى أن 
تكون البطالة هي السبب األساسي للفقر؛ بل إن وصول الفرد إلى حالة الفقر قد 
يكون بسبب انخفاض األجر وما يترتب عليه من تبعات، وقد أشار البنك الدولي 
يف دارسة له يف إحدى الدول العربية إلى أّن 6 % فقط من مجموع الفقراء فيها 
حتت  انخفاضه  أو  الَدْخل  فانعدام  2009(؛  )بلول،  العمل  عن  املتعطلني  من  هم 
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مستوى خط الفقر بسـبب انخفاض مستوى األجور أو قبول األفراد بأعمال غير 
مناسبة ذات أجور متدنية، إضافة إلى الصدمات االقتصادية التي قد يتعرض لها 
أفراد اجملتمع، مثل الركود االقتصادي وضعف أداء املؤسسات احلكومية عما يخدم 
أيًضا  الفقر  الفقيرة واملهمشـة يف اجملتمع، كل ذلك من مسببات  الفئات  مصلحة 

)علي، 2011: 65(. 
 )6( مــن  أكثــر  خــالل  الصــراع  حــدة  وتصاعــد  الصراع  اســتمرار  ومــع 
ســنوات، وانعــكاس ذلــك علــى كل املســتويات -السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة- وتعقــد املشــهد اليمنــي بــكل مكوناتــه، ومــا أنتجه ذلــك مــن آثــار 
ماحقــة أدت إلى الفشــل واالنهيــار، فقد وضع ذلك اليمــن فــي أدنــى مســتوياتها 

ضمــن قوائــم املؤشــرات الدولية لألعمــال، ومن أبرزها:
− ترتيــب اليمــن عامليــًا فــي مؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال عــام 2020 هو 	

)187( مــن أصــل )190( دولــة. 
− تقع اليمن فــي مؤشــر احلريــة االقتصاديــة، وفقــًا آلخــر تصنيــف أشــركت 	

فيــه عــام 2015، يف الترتيب )123( بدرجة )55.5(، أي أنها غير حرة إلى حد 
كبير. 

− يف مؤشــر مــدركات الفســاد، احتلــت اليمــن عــام 2019 أســفل القائمــة فــي 	
املرتبــة )176( قبــل كل مــن ســوريا وجنــوب الســودان والصومــال، وبدرجــة 

أداء متدنيــة ال تزيــد عــن )15( درجــة.
− فــي مؤشــر الدولــة الهش، تصدرت اليمن عام 2019 املركــز األول عامليــًا بيــن 	

)178( دولــة. 
− فــي مؤشــر الفجــوة بيــن اجلنســني عام 2015 من حيث املشــاركة والفرصــة 	

االقتصاديــة واملســاواة بيــن الرجــل واملــرأة، احتلــت اليمــن املركز )145(، وهو 
األخير عاملًيا )محسن، 2021: 9(.

7- الزراعة التقليدية: 
ميثــل القطــاع الزراعــي نشــاًطا مهمــًا فــي االقتصــاد، غير أنــه يجابــه مجموعــة 

مــن التحديــات منهــا:
− شحة املوارد املائية وسوء استخدامها. 	
− النمو السكاني واالنتشار العمراني على حساب األراضي الزراعية. 	
− وعورة التضاريس وسوء البنية التحتية.  	

أما عن أسباب تدني اإلنتاجية يف القطاع الزراعي فكثيرة ومنها: 
− منطية األساليب الزراعية املستخدمة التي توصف بالقدمية. 	
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− شحة املوارد املائية. 	
− تقلبات األسعار بالنسبة للبذور والوسائل الزراعية. 	
− عدم كفاية مستلزمات اإلنتاج الزراعي )القباطي؛ وآخرون، 2021: 27(.	

ثانًيا: املرأة والطفل والفقر يف اليمن:
االقتصادي  الوضع  وتدهور  الفقر  من  يعانني  الالتي  النساء  أعداد  ازدياد  إن 
يكونان مصاحبني لعوامل أخرى مثل تباين األدوار الثقافية للمرأة يف اجملتمع؛ إذ 
يؤثر على املرأة فيقع على عاتقها دور االستهالك واإلنتاج يف األسرة يف ظل ظروف 

شاقة تزيد من معاناتها على نحو مستمر. 
وقد أصبحت مشكلة الفقر يف اليمن –ال سيما فقر املرأة- متثل أكبر التحديات 
التي تواجهها التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ فلم يقتصر الفقر على نطاق الَدْخل 
وعدم القدرة على تأمني احلد األدنى من الغذاء وامللبس واملأوى، وإمنا ميتد ليشمل 
إلى  أدى  األخرى، مما  األساسية  االجتماعية  والصحة واخلدمات  التعليم  جوانب 

بروز األبعاد اخملتلفة لوجوده. 
أحدث  تشير  -حيث  السابقة  السنوات  عن  البلد  يف  الفقر  حدة  ارتفاع  ومع 
خط  حتت  يعيشون   2014 عام  يف  كانوا  السكان  نصف  حوالي  أن  إلى  البيانات 
الفقر-؛ فإن معدالت انتشاره على الصعيد الوطني قد ارتفعت إلى حوالي 80 %، 
فمن بني كل )10( أطفال يعيش أكثر من )8( منهم لدى أسر ليس لديها َدْخٍل كاٍف 

لتلبية االحتياجات األساسية )أوضاع الفقر يف اليمن، 2020(. 
إن معدالت الفقر وحدته لدى النساء أعلى منها لدى الرجال، وهذا ما يؤكد 
مقابل حرمان  الرجال،  أيدي  املال يف  تركز  بسبب  الفقر«  »تأنيث  ظاهرة  انتشار 
النساء منه. وإن حدة فقر النساء أكبر مما هي بني الرجال مما يعكس فرًصا أقل 

عند املرأة.
وتعد النساء أكثر عرضة للفقر من الرجال بسبب قبولهن العمل بأجور أقل من 
تتقاضاه  انخفاض ما  إلى ذلك  الوظائف اخملتلفة، يضاف  الرجال عادة يف  أجور 
النساء من أجور مقارنة مع ما يتقاضاه الرجال على نفس الوظيفة ولقاء نفس املهام 

يف بعض األحيان.
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يصف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة )UNIFEM( »تأنيث الفقر« بأنه 
الظاهرة  النامية. وال تعد هذه  الدول  املرأة، خاصة يف  الذي تتحمله  الفقر  عبء 
نتيجًة لضعف الَدْخل فقط، بل هي أيضا نتيجة للحرمان من الفرص والوصول إلى 

مصادر الَدْخل املتاحة.
تعــد النســاء أكثــر تعرضــا للفقــر مقارنــة بالرجال بســبب الصراع والنــزوح، 
التــي يتحملنهــا؛ فيصبح أغلبهــن فجــأة عائلة ألســرتها بعــد أن  ونظًرا لألعبــاء 
كل  يتعــرض  وأحيانــا  أو عاجــًزا،  مقعــًدا  فيكــون  يصــاب  أو  األســرة  يتوفــى رب 
من النســاء واألطفــال للمــوت أو اإلعاقة أو اإلصابة فــي مناطــق املواجهــات، بــل 
وتصبــح الكثيرات منهــن عرضــة خملاطــر مثــل التحرشــات واملضايقــات، فيســتغل 

الكثيــرون وضعهــن حيث يقبلــن أي عمــل مقابــل أجــور زهيــدة.
وقــد تســببت األوضــاع احلاليــة واملترديــة للنســاء فــي اليمــن أن صــار أغلبهــن 
متعلمــات  غيــر  مــنهن  كبيــرة  نســبة  وجــود  بجانــب  العمــل  إلى  ماســة  بحاجــة 
ممــا يصعب حصولهــن علــى عمــل مناســب؛ فيقبلــن بالعمــل فــي مهــن بســيطة 
احلــاالت  مــن  كثيــر  فــي  يكفــي  ال  األجــر  مــن  قليــل  علــى  للحصــول  ومتدنيــة 

ملتطلبــات أســرهن األساســية )القباطي؛ وآخرون، 2021: 27(.
الرجال  على  األعباء  من  –وحسب-  يزيد  ال  اليمن  الفقر يف  نسبة  ارتفاع  إن 
بصفتهم أوصياء؛ بل إن املرأة ُعرضة لتحمل أعباء اقتصادية واجتماعية وصحية 
أشد قساوة؛ فوفًقا لتقرير األمم املتحدة حول اليمن لعام 2019، فإن 82 % من 

القتلى يف اليمن هم من الرجال والفتيان خالل الفترة من 2014-2019.
ونتيجة الرتفاع عدد القتلى من الرجال أصبحت معظم األُسر اآلن حتت إدارة 
النساء  النتائج اخمليفة جتعل  إن هذه  )18( عاًما.  21 % منهن دون سن  اإلناث، 
أن  كما  الصراع،  استمرار  ظل  واالستغالل يف  للفقر  عرضة  اليمن  يف  وأطفالهن 
اجملتمعات املنكوبة بالفقر عرضة لعدم احلصول على السكن املالئم واملياه النظيفة 

والغذاء الصحي.
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جدول )3(: نتائج الصراع على اجلانب اإلنساني يف اليمن

 )21.1( مليون شخص أي 80 % من السكان
يف حاجة إلى مساعدات إنسانية.

من وأكثر  مدنيون،  بينهم  شخًصا،   )7,655(  مقتل 
خارج إلى  شخٍص   )121,000( وفرار  طفٍل،   )500( 

البلد.

ال24.3 السكان  من   %  90 شخص  مليون    
ميكنهم احلصول على الطاقة الكهربائية.

)2.8( مليون شخص تعرضوا للتشرد.

والصرف% 49 املياه  مرافق  من   % و73    
الصحي ُدمرت وتضررت يف العاصمة صنعاء.

األمن انعدام  من  يعانون  شخص  مليون   )14.4( 
 الغذائي، ويعاني )7.6( مليون شخص منهم بشدة من

انعدام األمن الغذائي.

  من املنشآت الصحية ُدمرت أو تضررت% 20
جزئًيا.

)1.3( مليون طفل يعانون من سوء التغذية.

                       )16( مليون شخص -أي
62 %- من سكان اليمن يعيشون يف فقر.

*املصدر: املؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية للضمان 
االستثمار )2016م(، مذكرة مشاركة بشأن اجلمهورية اليمنية ملدة السنة املالية 2018-2017 م، 

مجموعة البنك الدولي.

وفوق ذلك ال تزال املرأة اليمنية تواجه حتديات جمة حتول دون مشاركتها الفاعلة 
يف شتى اجملاالت بسبب العادات والتقاليد وضعف اإلرادة السياسية وانتشار األمية 
يف أواسط النساء؛ فمعدل التحاق الفتيات باملدارس ما يزال محدوًدا ويصل إلى 
نسبة 40 % فقط من الفتيات الالئي يلتحقن يف سن السادسة، مقابل 63 % من 
األوالد، كما أن التحاق الفتيات بالتعليم اجلامعي ال يتجاوز 1.1 % من إجمالي عدد 

اإلناث يف اليمن.
ومن األسباب التي أدت إلى تدني التحاق الفتيات بالتعليم: قلة مدارس الفتيات، 
الزواج  لتعليمهن،  الفتيات  مبواصلة  األسرة  اهتمام  لألسرة، ضعف  املوارد  شحة 
فرصها  من  حتد  كبيرة  حتديات  من  تعاني  اليمنية  املرأة  أن  إلى  إضافة  املبكر. 
يف املشاركة يف القوى العاملة يف اليمن حيث أن نسبة 90 % من النساء يف سن 
العمل غير عامالت، وكثير منهن يعملن يف الريف دون أجر ويسمى باالقتصاد غير 
املنظور. وحتى ما قبل الصراع، كان التحاق الفتيات بالدراسة يف اليمن هو األدنى 

يف دول الشرق األوسط.
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يقوم انخفاض التحصيل العلمي وقلة اكتساب املهارات لدى النساء بدور سلبي 
يف متكينهن اقتصادًيا، ويقلل من فرصهن يف احلصول على عمل مناسب، وسيبقى 
البالد،  يف  الفقر  نسبة  لزيادة  أساسًيا  محفًزا  الدولة  وفشل  اليمن  يف  الصراع 
باإلضافة إلى نقص النمو االقتصادي وتزايد عدم املساواة، وستتحمل املرأة اليمنية 

النصيب األكبر من هذه األعباء.
من  أكثر  تدمير  مت  حيث  التعليم،  قطاع  تدهور  يف  النزاع  تسبب  شك  ودون 
)2.500( مدرسة، أو احتلها النازحون أو اجلماعات املسلحة )برنامج األمم املتحدة 
ر معدل تسرب  اإلمنائي، 2019(. وأصبح حوالي مليوني طفل خارج املدارس، كما ُقدِّ
)برنامج األمم  الفتيان  لدى  بـ24 %  36 % مقارنة  بنسبة  املدارس  الفتيات من 

املتحدة اإلمنائي، 2016: 111(.
وما زالت هذه الصراعات املدمرة تعصف بكل مكونات اجملتمع، ويتصاعد أثرها 
يف حياة املرأة فترتب على ذلك تغير أدوار املرأة اليمنية التي كانت تؤديها قبل الصراع؛ 
حيث أسفرت عن مصرع آالف األشخاص الذين يصل عددهم إلى )12,907( من 
القتلى بعد نشوبها، وتركزت بشكل رئيس بني فئة الشباب أرباب األسر واملنتجني 
فيها، إضافة إلى تعرض نحو )21,165( شخًصا لإلصابات واإلعاقات اخملتلفة التي 
جتعل من الصعب على بعضهم العودة واملشاركة يف سوق العمل، إلى جانب تداعيات 

أحوال األسرى لدى األطراف املتنازعة.
إن هذه األوضاع قد جعلت املرأة املعيل األساس لألسرة فتواجه أعباء إضافية 
جديدة ما يفرض عليها أن تتحمل من املسؤوليات يفوق طاقتها، والتفكير بشتى 
الطرق كي تؤمن قوت من تعولهم، يف ظل غالء يلتهم كل مردود مهما عظم. ومما 
مصادر  فقدان  أي  وظائفهم،  األشخاص  من  املاليني  فقدان  سوًءا  الوضع  يزيد 
َدْخلهم، والكارثة األكبر انقطاع صرف مرتبات موظفي القطاع العام لسنوات عديدة 
ومتتالية مما فاقم الوضع املتردي على احلقيقة لألسرة اليمنية، وهذا يعني فقدان 
الَدْخل لنحو )15( مليوًنا من املعالني -بسبب املتاجرة بقضية املرتبات بني أطراف 
النزاع-؛ فأوقع األسرة اليمنية يف شباك العوز واحلاجة. كما أدت الصراع الراهنة 
إلى فقدان نساء كثيرات ألعمالهن، وحتديًدا يف القطاع اخلاص الذي أغلق أبوابه 
نتيجة أعمال العنف التي طالت كل شيء تقريًبا وتسببت يف إيقاف حركة العمل يف 

الكثير من املنشآت )اجلويف، 2017: 18-19(. 
منذ بداية النزاع، ُدمرْت البنية التحتية احليوية، وفر أكثر من )4( ماليني ميني 
لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  )مفوضية  داخلًيا  نازحني  وأصبحوا  منازلهم  من 
الالجئني، 2020(، وأدى الصراع إلى انعدام األمن الغذائي الذي قد يتحول إلى 
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األمن  انعدام  من  حادة  مستويات  السكان  نصف  من  أكثر  يواجه  حيث  مجاعة؛ 
من  شكل  إلى  بحاجة   2020 عام  يف  مليوَن شخٍص   )24.3( أن  ويقدر  الغذائي، 
أشكال املساعدة اإلنسانية واحلماية، منهم )14.4( مليون شخٍص يف حاجة ماسة 

جًدا إلى املساعدة. 
الفترة  خالل  العاملي  اجلوع  مؤشر  يف  اليمن  وضع  إلى  اآلتي  اجلدول  ويشير 
2014–2019؛ حيث ارتفعت قيمة املؤشر من )23.4( يف العام 2014 -أي ضمن 
املنذرة  الفئات  ضمن  اليمن  لتَدْخل   2019 العام  يف   )45.9( إلى  احلادة-  الفئة 
باخلطر نتيجة األزمة اإلنسانية احلادة والتدهور االقتصادي التي تعيشهما بسبب 

أثر الصراعات.
جدول )4(: وضع اليمن يف مؤشر اجلوع العاملي خالل الفترة 2014-2019

201420152016201720182019السنة

23.423.235.036.139.745.9قيمة املؤشر

Source: https://www.globalhungerindex.org/download/all.html

    
تعاني اليمن من نسب مرتفعة يف: 

1 - نقص التغذية بني السكان للفترة 2016–2018 التي تصل إلى 38.9 %.
2 - انتشار التقزم عند األطفال دون سن اخلامسة لتصل إلى 17.9 %.

3 - انتشار الهزال لدى األطفال دون سن اخلامسة التي تصل إلى 61.1 %.
4 - ارتفاع وفيات األطفال دون سن اخلامسة إلى 5.5 % )البنك الدولي، 2020: 7(. 

لكن ميكن  احلروب،  توجد  حيث  وبالذات  سهلًا،  ليس  الفقر  على  القضاء  إن 
مساعدة  مثل  اإلجراءات،  بعض  من خالل  املستقبلية  وآثاره  وطأته  من  التخفيف 
مضاعفة  ودعم  املستدامة  الزراعة  وتعزيز  العام  القطاع  رواتب  دفع  على  الدولة 
اإلنتاج الزراعي وَدْخل صغار منتجي األغذية، ال سيما النساء واجملتمعات الريفية، 
وبناء  نظيفة،  شرب  مياه  وتوصيل  اآلبار  حفر  األخرى  اإلجراءات  بعض  ويشمل 

املدارس واملساكن يف اجملتمعات شديدة الفقر.
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آثار الفقر على املرأة والطفل يف اليمن
اقتصادية  مشاكل  من  اليمن  تعانيه  ما  كل  يف  سبًبا  السياسي  الصراع  يعد 
واجتماعية وثقافية، وشرًخا يف النسيج االجتماعي متثل يف ضعف الهوية والشعور 
بالوالء واالنتماء الوطني وتعزيز الوالءات الضيقة للقبيلة أو احلزب أو املنطقة أو 
والتنشئة  االجتماعي  التماسك  على  متناٍم  وبشكل  جلًيا  ذلك  ظهر  وقد  املذهب. 
االجتماعية، وانعكس بشكل مباشر أو غير مباشر يف النزاعات والصراعات التي 
تركت آثاًرا عميقة يف استمرار فشل عملية التنمية وغياب العدالة االجتماعية، ويف 
الصحة النفسية ألفراد اجملتمع، وبالذات الشباب واألطفال الذين أصبحوا قنابل 

موقوتة للصراعات واحلروب املستقبلية )املتوكل،2016: 50(. 
اجلــوع،  مــن  اليمنييــن  ثلثــا  يعــاني  إذ  بالبــالد  تتربــص  اجملاعــة  زالــت  ما 
نصــف هــؤالء تقريًبا ال يعرفون متى ســيأكلون يف املرة القادمة. ويعاني 25 % مــن 
النســاء احلوامــل واملرضعــات،  امــرأة مــن  الســكان، مبــا يف ذلــك )2.1( مليــوَن 
أو احلاد، وتعتمــد حــوالي )1.5( مليــون أســرة علــى  املعتــدل  التغذيــة  من ســوء 
املســاعدات الغذائيـة مــن أجــل البقــاء علــى قيــد احليــاة، ومعظمهــا ليــس لديهــا 

وســائل واضحــة للدعــم )خطــــة االستجابـــة اإلنسانيــــة، 2020(. 
بالنسبة للنساء فقد اختلفت تأثيرات الفقر عليهن إلى حد كبير؛ فعدم توفر 
النقود لديهن لتغطية احتياجاتهن، قد يُْودي بهن إلى الزواج املبكر بسبب الفقر، 
ورغبة يف تقليص حجم األسرة واالستفادة من املهر، ويف الوقت ذاته قد يؤدي 
املرأة  أن  الزواج. ال سيما  نفقات  توفير  الزواج لصعوبة  تأخر سن  إلى  الفقر 
الفقيرة قد تضطر إلى بيع ممتلكاتها أو رهنها إذا ما وقعت يف أزمة صحية. 
وقد ينتج الفقر تغييًرا يف بعض عادات اجملتمع مثل خروج املرأة للعمل بشكل 
عام، أو عملها يف األسواق الذي يعد عيًبا اجتماعًيا. ويجبر احلرمان األسرة 
إلى دفع أطفالها إلى سوق العمل، وهكذا برزت ظاهرة عمالة األطفال والتسول 

)املركز الوطني للمعلومات، د.ت(. 
يعاني الطفل الذي يجد نفسه يف أسرة فقيرة حرماًنا اقتصادًيا، ويتعرض لبعض 
الظروف التي تتميز بها األسر الفقيرة مما يؤثر على العالقات االجتماعية ويدفعه 
للشعور باحلرمان املادي الذي قد يغذي اجتاهات ومشاعر خاصة كالشعور باحلسد 
واحلقد والكراهية باإلضافة إلى مشاعر النقص والقلق، وكل هذا يهيُئ جًوا مناسًبا 

لنمو االجتاهات العدوانية والسلوك املنحرف )العمري، 2002: 51(.
فإذا أخذنا اجلانب التعليمي ومــدى اآلثــار الناجمــة عــن الفقــر سنجد أنه قبل 
اندالع النزاع يف عام 2015، كانت اليمن حترز تقدًما كبيًرا؛ إذ ارتفع إجمالي االلتحاق 
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بالتعليم االبتدائي من 73 % يف عام 1999 إلى 94 % خالل عام 2016، يف حني 
نفسها  الفترة  87 % خالل  إلى   % 52 باملدارس من  الفتيات  التحاق  ارتفع معدل 
)البنك الدولي، 2020(؛ لكن النزاع تسبب يف تدهور قطاع التعليم، حيث مت تدمير 
أكثر من 2500 مدرسة أو احتاللها من قبل النازحني أو اجلماعات املسلحة )برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي. 2019(، وأصبح حوالي مليوني طفل خارج املدارس، كما قدر 
بـ 24 يف املئة لدى الفتيان  معدل تسرب الفتيات من املدارس بنسبة 36 %مقارنة 
)مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2020(. ولم يتلَق 51 % من املدرسني 
رواتبهم منذ عام 2016، وُدمرت مئات املدارس وتضررت أكثر من )1,500( مدرسة 

بسبب الغارات اجلوية أو القصف )خطــة االستجــابة اإلنسانيــة، 2019: 5-6(.
منشأة   )380( من  أكثر  أن  ومينية  دولية  حقوقية  منظمات  أجرته  تقرير  ويف 
تعليمية تعرضت للتدمير بسبب الصراع يف اليمن منذ مارس 2015 وحتى ديسمبر 
2019، وفى تقرير آخر ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، يف عام 2019، 
أن أكثر من مليوني طفل أضحوا خارج املدرسة، وأن هناك )3.7( مليون آخرين 

معرضون خلطر التسرب من التعليم.
الوصول  إمكانية  السادسة  سن  يف  طفل  مليون   )1.8( فَقد  النزاع،  وبسبب 
ونحو  املدارس- مغلقة،  ربع  )3,500( مدرسة -أي  أكثر من  أن  املدرسة، مع  إلى 
)600,000( طفل غير قادر على إجراء االمتحان؛ وهذا أدى إلى وجود )3( ماليني 
قادرين  غير  التمدرس-  سن  يف  هم  ْن  مِمَّ  %  47 -أي  التمدرس  سن  يف  طفل 
على تلقي التعليم بسبب النزاعات والفقر والتمييز. وتواجه الفتيات منذ أمد بعيد 
ر عدد املشردات سنة 2015 بـ54 % من  جوانب عدم املساواة بني اجلنسني؛ إذ ُقدِّ

مجموع املتشردات داخلًيا )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2016(. 
صحًيا، حتســـنت احلالة الصحية للســـكان يف اليمن يف الســـنوات الســـابقة للنزاع، أما 
اآلن فهـــي ضعيفـــة جـــًدا؛ ففـــي 1990 زاد متوســـط العمر املتوقع للنســـاء عنـــد الوالدة من 
)52.6( ســـنة إلـــى )58.1( ســـنة يف 2003، وانخفـــض معدل الوفيات بـــني األطفال الرضع 
لـــكل ألـــف مولود حـــيٍّ من )98( عـــام 1990 إلـــى )83( عـــام 2003. وكان معـــدل الوفيات 
النفاســـية )570 لـــكل 100 ألـــف مولود حـــي( ومعدل اخلصوبـــة اإلجمالـــي )6 أطفال لكل 
امـــرأة( همـــا أعلـــى املعـــدالت يف منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا. ومعدل ســـوء 
التغذيـــة بـــني األطفال هـــو أعلى املعـــدالت يف املنطقة، ونحـــو نصف أطفال اليمـــن يعانون 
مـــن توقف النمو)التقزم( )املؤسســـة الدولية للتنمية، 2007: 4(، ويف 2015 ارتفعت نســـبة 
وفيـــات األمهـــات إلـــى 38.5 % لـــكل )100,000( مولود حـــي وفًقا آلخر تقديـــرات )وزارة 

التخطيـــط والتعاون الدولـــي، 2020: 2(.  
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وفى مارس 2017 قدرْت إحصائيات اليونيسف وجود )10( ماليني طفل بحاجة 
إلى املساعدات اإلنسانية، كما يعاني نصف مليون طفل من سوء التغذية احلاد الوخيم، 
أي بزيادة قدرها 200 % منذ 2014، أما فيما يخص النظام الصحي يف اليمن فهو 
الصحية.  الرعاية  )7( ماليني طفل على  التام بحيث ال يحصل  االنهيار  على وشك 
وال يزال وباء الكوليرا واإلسهاالت املائية احلادة التي انتشرت يف أكتوبر 2016 بعد 
تسجيل )500( حالة موجودة )22 حالة اشتباه باإلصابة و106 حالة وفاة(، وقد عرف 
شهر جوان/ يونيو 2017 وحده التبليغ عن )70( حالة إصابة بالكوليرا، ووفاة )600( 
حالة. والوضع يف تدهور شديد؛ فأعداد األطفال الذين يتوفون يومًيا بهذا الداء ال 

يحصى وهم ميوتون بسبب مرض ميكن الوقاية منه بسهولة )فكيري، 2017: 99(. 
كمــا أن التســاع رقعــة الفقــر آثــاًرا وخيمــة علــى األطفــال؛ إذ يعانــي أغلــب 
أطفــال اليمــن مــن ســوء التغذيــة، ال سيما األطفــال الرضــع الذيــن هــم معرضــون 
تســبب  قــد  التــي  وبائيــة  بأمراض  أو  التنفســي  اجلهــاز  بالتهابــات  يصابــوا  ألن 
لهــم أضــراًرا قــد تســتمر معهــم مــدى احليــاة وتؤثــر علــى أجســامهم وحاالتهــم 
علــى  التغذيــة  لســوء  العــام  األثــر  عــن  فضلًا  مســتقباًل.  والتوافقيــة  النفســية 
مســتوى أداء األطفــال بشــكل إيجابــي فــي املــدارس، وهو األمر الــذي يــؤدي إلى 

انخفــاض مســتوى إنتاجيتهــم مســتقبال )القباطي؛ وآخرون، 2021: 27(.
ويف تقرير لليونيسيف أفاد أن أطفــال اليمــن يواجهــون أســوأ أزمــة إنســانية 
بســوء  املصابيــن  لألطفال  اإلجمالي  العــدد  يرتفع  أن  حيــث ميكــن  العالــم،  فــي 
فــي  فقــط  الزيــادة  وستشــكل  طفــل،  مليوَن   )2,4( إلى  اخلامســة  دون  التغذيــة 
وفيــات األطفــال مــن هــذه الفئــة العمريــة مــا نســبته 28 %. ومما زاد الوضــع 
ســوًءا تفشــي وبــاء )Covid–19( واإلغــالق الوقائــي للمــدارس األخــرى املتبقيــة 
ليصبــح عدد )7,8( ماليني طفــل غيــر قادٍر علــى التعلــم، كمــا حــذرت مــن أنــه إذا 
لــم يتــم احلصــول علــى مســاعدات عاجلــة؛ فــإن نصــف مليــون امــرأة مرضعــة 
وحامــل ســتفقد دعــم التغذيــة األساســي، ولــن يتــم تطعيــم )5( ماليني طفــل ضــد 

األمــراض الفتاكــة )محسن، 2021: 5(.
فقد ارتفع معدل الوفيات لألطفال دون سن اخلامسة من 55 % يف العام 2014 
إلى 58 % خالل العام 2019، ونصف املرافق لم تعد تعمل بسبب نقص الكوادر 
أو نقص اإلمدادات وعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية. ويوضح اجلدول 
)وزارة   2014-2019 للفترة  اليمن  يف  واألشخاص  األطفال  وفيات  معدل  اآلتي 
اخلامسة  دون سن  طفل  مليونا  ويحتاج   )2020،7،8 الدولي،  والتعاون  التخطيط 

و)1.1( مليوَن امرأة حامل ومرضعة إلى العالج العاجل للبقاء على قيد احلياة. 
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جدول )5(: معدل وفيات األطفال واألشخاص يف اليمن للفترة 2014-2019
201420182019                      السنة

464848495050العدد )باأللف(معدل وعدد وفيات

 األطفال دون سن
اخلامسة

 املعدل )لكل 1000
555757575858مولود حي(

 معدل وعدد وفيات
 األشخاص الذي تتراوح

أعمارهم بني 24-5

131918182525العدد )باأللف(
 املعدل )لكل 1000

3028293837مولود حي(

*Source: Levels and Trends in Child Mortality 2014 - 2020, UN Inter Agency Group

بعض األرقام عن وضع األطفال يف اليمن
− )1.71( مليوَن طفٍل نازٍح.	
− )400,000( طفٍل دون سن اخلامسة يعانون من سوء التغذية احلاد الوخيم.	
− )465( اعتداًء على املرافق التعليمية واستخدامها ألغراض عسكرية بني 	

26 مارس 2015 و28 فبراير 2021.
− مليونا طفٍل خارج املدرسة.	
− )10.2( مليون طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية األساسية.	
− )11.3( مليوَن طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية.	
− )8.1( مليوَن طفٍل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ.	
− 72.5 % من الفتيات يتزوجن يف سن مبكرة )أي دون سن 18(.	
− )2.3( مليون طفل دون سن اخلامسة –أي اثنان من كل خمسة أطفال 	

يف هذه الفئة العمرية يف اليمن– معرضون خلطر اإلصابة بسوء التغذية 
احلاد.

− اليمن مجتمع فتي: نسبة الفئة العمرية دون سن )14( عاًما هي 40 % 	
من السكان.

− العاملة مقارنة بالذكور حيث 	 انخفاض معدل مشاركة اإلناث يف القوى 
بلغت 6 % مقارنة بـ70.8 % للذكور بالنسبة للفئات العمرية )15( فأكثر 

خالل 2018 )وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2020(.
− املعدل اإلجمالي ملشاركة القوى العاملة بلغ 38 %، مع تفاوت كبير بني 	

معدل مشاركة الرجال والنساء اللذين بلغا 70 % مقابل 6 % للنساء عام 
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2019. وبلغ معدل البطالة يف اليمن حوالي 13 % منذ عام 2010، وهو 
أعلى بكثير لدى النساء حيث وصل إلى 25 % يف عام 2019 مقابل 12 % 

لدى الرجال )منظمة العمل الدولية، 2019(.
ويوضح اجلدول رقم )6( القيم التي حصلت عليها اليمن يف املكونات الفرعية 
للمؤشر ومقارنتها مع متوسط ما حققته دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إذ 
صنفت اليمن ضمن اجملموعة السادسة واألخيرة للمؤشر نتيجة لتدني مستويات 
األطفال  حياة  على  عام  بشكل  يؤثر  الذي  التعليمي  والنظام  الصحية  الرعاية 
)وزارة  عاًما   )18( سن  بلوغه  عند  الفرد  إنتاجية  على  يؤثر  ثمَّ  ومن  وصحتهم، 

التخطيط والتعاون الدولي، 2020: 4(.

جدول )6(: وضع اليمن يف مؤشر رأس املال البشري مقارنة مبنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا للعام 2020

 اليمنالبيـــــــان
)القيمة(

 منطقة الشرق األوسط
 وشمال أفريقيا

)القيمة(
0.370.57مؤشر رأس املال البشري

 احتمال البقاء على قيد احلياة حتى سنمؤشر البقاء
0.950.98اخلامسة

مؤشر الدراسة

 سنوات الدراسة املتوقعة )يتراوح بني صفر
8.111.6و14(

321407نواجت التعلم املوحد )300 و625(
 سنوات الدراسة املعدلة حسب مقدار

-4.2التعليم

مؤشر الصحة

 معدل بقاء البالغني على قيد احلياة حتى
0.80.91عمر الستني )يتراوح بني 1 وصفر(

 نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين ال
0.540.82يعانون من التقزم

    *املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2020.
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والتربوية  والتعليمية  االجتماعية  الرعاية  من  واحلرمان  والتشّرد  الفقر  ليس 
إقصائه  يف  وتساهم  االنحراف،  إلى  بقوة  به  تدفع  أسباٍب  سوى  للطفل  اجليدة 
املعرفة  إلى عدم  عن حركة اجملتمع واالنخراط فيه بشكل سليم الئق. باإلضافة 
بأساليب التربية احلديثة ووسائلها ووسائل العالج الناجعة ملثل تلك املظاهر، واجلو 
األسري القلق واملشحون باالضطرابات الذي يعكس صورته على حياة الطفل ويؤثر 
فيه بشكل كبير، فضاًل عن دروب االنحراف املتوفرة بكثرة يف احمليط االجتماعي 
الذي يعيش فيه، ونقصد هنا الشارع واألسواق وأماكن اللعب والتسلية، إذا أُسيء 
استخدامها فهي تساعد على خلق سلوك سلبي لديه، ال سيما إذا كان من يختلط 
بطبيعته  الطفل  استعداد  إلى  باإلضافة  أو صغيًرا-،  كان  -كبيًرا   منحرًفا  معهم 
لالنحراف إذا لم تتوفر له رعاية صحية ونفسية واجتماعية تبعده عن هذه الظاهرة 
اخلطرة؛ فهي من شأنها أن ترسخ عادات سيئة يف حياة الطفل، وتخلق لديه سلوًكا 
عدوانًيا، هذا ما عدا مظاهر اجلرمية التي نالحظها أحياًنا يف حياة بعض األطفال 

نتيجة جملة من التراكمات التي تؤدي إلى ذلك السلوك العدواني.
تكاد تكون معظم برامج وخدمات الرعاية االجتماعية متمحورة حول املرأة التي 
تقع ضحية أغلب أنواع التفكك األسري من ترمل وطالق وهجر وسجن عائلي، أما 
اإليذاء والعدوان واإلكراه واحلرمان وما يقع يف إطار العائلة من قبل أحد أفرادها 
مبا له من سلطة أو والية فيذهب ضحية ذلك يف الغالب الضعفاء يف العائلة من 
إناث وأطفال. وتربط نتائج دراسات متعددة بني الظروف املعيشية األسرية الصعبة، 
من بطالة وتدني مستوى الَدْخل ومستوى التعليم وكبر حجم األسرة وتدهور حالة 
العائلي  العنف  تزايد  وبني  الضروريات،  بعض  إلى  املسكن  وافتقار  السكني  احلي 

)الشبيكي، 2004(. 
عدد  وازداد  كبير،  بشكل  مؤخًرا  وتطورت  اليمن  يف  التسول  ظاهرة  انتشرت 
املتسولني من مختلف األعمار، ال سيما لدى األطفال والنساء، وُعدَّ الفقر سبًبا من 
أسبابه؛ بل جعلوه أكثر األسباب. قد يكون الفقر حافًزا على الكد والكفاح والعمل 

الشريف؛ لكنه وحده ليس سبًبا للتسول.
السيء  واحلي  املالئم  غير  واملسكن  الفقر  يف  املتمثلة  االقتصادية  العوامل  إن 
بوصفها مقومات مورفولوجية أوضحت يف مجملها مدى العالقة بينها وبني التسول، 
إلى  للتسول  املعرض  الطفل  لتدفع  أخرى  عوامل  مع  تتضافر  قد  العوامل  وهذه 

الوقوع يف الفقر )اخلوالني، 2020: 18-19(. 
املأسوية  بظاللها  ألقت  اليمن  يف  والصراعات  النزاعات  أن  املالحظ  ومن 
على كل مناحي احلياة اإلنسانية، ليعاني منها كل اليمنيني نتيجة لتردي األوضاع 
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االقتصادية وارتفاع معدالت الفقر والبطالة التي أثرت على التعليم وعلى اجلوانب 
الصحية، حيث لم يعد بإمكان الكثيرين حتمل تكلفة احلصول على الغذاء أو الدواء 
واملستلزمات األخرى التي كانت تعد من السلع األساسية، أما اآلن فقد أصبحت 

باهظة التكلفة حتى بالنسبة لليمنيني الذين لديهم مصدر َدْخل. 
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الفصل اخلامس
جتارب دول استطاعت النهوض من فجوة الفقر

سيعرض هذا الفصل جتارب بعض الدول التي جتاوزت خط الفقر واستطاعت 
أن تنهض وتصل إلى مستويات الدول املتقدمة متخذين من التجربة املاليزية وجتربة 

سنغافورة منوذجني للمقارنة والدراسة.

أواًل: التجربة املاليزية:
تعد التجربة املاليزية يف التنمية من التجارب التي متتاز بخصوصيتها وأهميتها 
التخلف  من  للنهوض  خطاها  على  السير  ميكن  التي  الثالث  العام  لدول  بالنسبة 
األولية  املواد  تصدير  على  يعتمد  بلد  من  حتولت  فقد  االقتصاد؛  يف  والتبعية 
البسيطة إلى أكبر الدول املصدرة للسلع والتقنية الصناعية يف منطقة جنوب شرقي 
آسيا، واستطاعت اخلروج من األزمة االقتصادية اخلانقة التي عصفت بدول جنوب 
شرقي آسيا يف العام 1997، حيث لم تخضع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
لعالج أزمتها بل عاجلت املشكلة من خالل برنامج اقتصادي وطني متميز فرض 
قيوًدا مشددًة على سياسة البالد النقدية والسير بشروطها االقتصادية الوطنية، 

وليس االعتماد على اآلخرين الذين يبغون استغالل أزمتها.
أهم التحديات التي واجهت التجربة املاليزية:

 قيام أمة موحدة يحكمها الشعور باملصير الواحد املشترك، متحدة اجتماعًيا 	
وأمنًيا، قوية متطورة، شديد الثقة بنفسها وفخورة ببلدها.

 بناء مجتمع ناضج دميقراطي بفعالية يف تطوير بلده تسوده األخالق والقيم 	
واالحترام املتبادل.

 بناء مجتمع متسامح مخلص لوطنه دون االلتفات لعرق معني أو فئة معينة.	
 بناء مجتمع علمي تقدمي، غير مستهلك للتقنية وحسب، بل منتج وقادر 	

على االبتكار واإلبداع والتصنيع يف كل اجملاالت.
 بناء مجتمع يهتم باآلخرين ويعترف به ودوره يف مجتمعه مع ضمان مجتمع 	

تسوده العدالة االقتصادية واالجتماعية وتسوده روح الشراكة.
 حماية البيئة واحلفاظ عليها ومنع ما يهددها من عوامل التلوث.	
 واالجتماعية 	 االقتصادية  بأبعادها  املتوازنة  الشاملة  التنمية  حتقيق 

والسياسية والتعليمية والثقافية.
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 انتشال اجملتمع من الفقر واجلهل ومحدودية الَدْخل وقلة فرص العمل 	
واإلنتاج ونقله إلى مجتمع صناعي تقدمي ينعم أفراده مبوارد مالية جيدة 

واستثمارات ومشاريع ضخمة وفرص عمل كبيرة.   
واقع االقتصاد املاليزي قبل الشروع بعملية التنمية:

كان االقتصاد املاليزي بسيًطا جًدا؛ إذ اُْكتُِشَف القصدير يف ماليزيا يف القرن 
السابع عشر وعند استحواذ بريطانيا على األراضي املاليزية باشروا بزراعة شجر 
زيت  )الستخراج  النخيل  وشجر  الطبيعي(  املطاط  منه  يستخرج  )الذي  املطاط 
النخيل( كباقي املستعمرات البريطانية يف املنطقة، ومع مرور الزمن إلى عهد ليس 

ببعيد أصبحت ماليزيا مصدرة لهذه السلع الثالثة على وفق النظام اآلتي:
1-الصينيون: ميتهنون الزراعة والصناعة وهم أغنى طبقة يف اجملتمع املاليزي.

2-الهنود: ميتهنون الزراعة والصناعة والطب والتعليم.
3-الشعب األصلي )املاليو(: كانوا يعيشون يف قرى شعبية ومهنتهم الزراعة وهم 

األكثر فقًرا.  
الفقر يف  السكان حتت خط  نسبة  أن  اإلحصائية  الدراسات  إحدى  أوضحت 
اخلطة  بتنفيذ  احلكومة  بدأت  االستقالل  نحو  البلد  سير  ومع   ،)% 75( حدود 
لتحكم  وطنية  أول حكومة  أن جاءت  بعد   1965 عام  لتنفذ  اخلمسية  االقتصادية 

ماليزيا )جتربة ماليزيا يف التنمية االقتصادية، د. ت(.
واقع االقتصاد املاليزي بعد عملية التنمية:

مهدت التنمية من خالل اخلطط االستراتيجية التي وضعتها إلى إرساء منظومة 
واالجتماعية  االقتصادية  باجلوانب  بدًءا  اجملاالت،  شتى  وشملت  تنمويا  متكاملة 

وصولًا إلى اجلوانب البيئية، وتوضيح ذلك كما يلي:
أواًل: البعد االقتصادي للتنمية:

بدأت ماليزيا يف السبعينيات بتقليد اقتصادات النمور اآلسيوية، وألزمت نفسها 
على  يعتمد  اقتصاد  إلى  والتعدين  الزراعة  على  يعتمد  بلًدا  كونها  من  باالنتقال 
جهود  يف  املتمثلة  بالتغيير  مؤمنة  وطنية  حكومة  وجود  ومع  والتصدير.  التصنيع 
رئيس وزراء ماليزيا )مهاتير محمد( الذي قاد ماليزيا نحو التطور لم تأِت جتربة 
ماليزيا احلضارية والتكنولوجية واالقتصادية من فراغ؛ بل هي نتيجة جهود القيادة 
لم  املثال  التنمية؛ فعلى سبيل  التي استفادت من جتارب دول غيرها يف  املاليزية 
تدع التجربة اليابانية على اختالف مراحلها دون االستفادة منها وجتنب الوقوع يف 
األخطاء التي رافقت النهضة الصناعية الكبرى يف اليابان، ولم تذهب ماليزيا شرًقا 
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وحسب، بل اجتهت غربا لالستفادة من التجارب الصناعية الكبيرة والطويلة لتلك 
الدول )جتربة ماليزيا يف التنمية االقتصادية، د.ت(.

لتصبح  قدراتها  طورت  بل  واملتوسطة  اخلفيفة  بالصناعات  ماليزيا  تكتِف  لم 
بعد سنوات قليلة ومدة زمنية قياسية من خالل دفع عجلتها التنموية أولى النمور 
الزراعية  املنتجات  على  تعتمد  التي  وهي  الثقيلة،  الصناعات  مجال  اآلسيوية يف 
بعدها  وأصبح  واألخشاب،  واملطاط  النخيل  وزيت  كالقصدير  الباطنية  والثروات 
قطاعا اخلدمات والصناعات القطاعني الرئيسني يف البالد مما ساهم يف ارتفاع 
متوسط الَدْخل الفردي بشكل عاٍل، حيث بلغ –على سبيل املثال- عام 2005 حوالي 
)5.286( دوالًرا أمريكًيا ليبلغ بعد ست سنوات -أي عام 2011- حوالي )9.656( 
دوالًرا أمريكًيا. و«حاليا تعد ماليزيا ثالث أغنى بلد يف منطقة اآلسيان بعد سنغافورة 
وبروناي، ويصنفها البنك الدولي على أنها من البلدان ذوات الَدْخل املتوسط العالي 

.upper middle income country
متقدمة، ال سيما يف اجملال  بلوغ مراتب  لها  االقتصادي خوَّ االنفتاح  إن هذا   
السياحي واالستثمارات األجنبية املباشرة بالنظر ملا فتحته من مجاالت وتسهيالت 
كبرى، وشجعت املستثمرين األجانب يف شتى اجملاالت باستثناء استحواذها على 
صناعة الفوالذ والسيارات التي حتظى بنوع من احلماية املاليزية، وهي بذلك تعد 

أول دولة إسالمية تنتج سيارات يف العالم )العلمي، 2013: 95-96(.
والبشرية  االقتصادية  التنمية  أن  فكرة  على  ماليزيا  يف  التنمية  فلسفة  تقوم 
تقود إلى املساواة يف الَدْخل، ولذلك ال بد أن تنعكس مكاسب التطور االقتصادي 
على حياة الفرد مبختلف مناحيها، كتوجيه االهتمام نحو ترقية املنظومة التعليمية 
والنهوض بها مما يؤدي إلى خلق سياق تنموي متكامل، ينعكس على حتسني باقي 
القطاعات، بشرط أن يكون الفقراء والعاطلون عن العمل واجملموعات العرقية من 
أول املستفيدين من ذلك. وال شك أن اإلميان بهذه الفلسفة داُفعه األول أن العالقة 
بني زيادة النمو ومستوى الفقر عكسية؛ ألن وصول الفقراء إلى تعليم أفضل وصحة 
أفضل قد ساهما بفعالية يف عملية تسريع معدالت النمو االقتصادي وزيادته. وقد 
قامت فلسفة التجربة املاليزية على وفق الرؤية اإلسالمية للنظام االقتصادي يف 

عدد من املبادئ، هي:
وامللكية  العامة  امللكية  بني  اإلسالمي  النظام  يجمع  حيث  املزدوجة،  امللكية   -  1
مصادر  من  كانت  إذا  ويرعاها  اخلاصة  امللكية  يحمي  فاإلسالم  اخلاصة؛ 

مشروعة، ويضع قيد املصلحة العامة على توسع ولي األمر يف امللكية العامة.
النشاط  ممارسة  حرية  اخلاص  للقطاع  تكفل  التي  االقتصادية  احلرية   -  2
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االقتصادي مبا ال يتعارض مع املصلحة العامة، بل أن يعمل يف إطار املصلحة 
العامة للمجتمع، وأن تقوم الدولة بتهيئة املناخ املناسب للقطاع اخلاص وتراقب 

نشاطه لكي يكون متفًقا مع قواعد الشريعة اإلسالمية.
3 - العدالة االجتماعية التي تبنى التكافل االجتماعي والتوازن العام، املتمثلة يف 
التوزيع العادل للَدْخل والثروة بني كل أفراد اجملتمع دون متييز بينهم بسبب 

ين أو اجلنس أوالسن أو اللون، أو غير ذلك من األسباب. الدِّ
الشريعة  الربا يف  يتوافق مع حترمي  الذي  الصفر  إلى  الفائدة  نسبة  - وصول   4
اإلسالمية. ورغم السير على هدي هذه الفلسفة املستنيرة يف حتقيق التنمية 
املرجوة، فقد كان الطريق إليها محفوًفا باخملاطر والصعاب، إذ واجه رئيس 
الوزراء )مهاتير محمد( نفس املشكالت التقليدية الشائعة يف الشعوب النامية، 
اإلبداع  روح  غياب  اإلنتاجية،  املهارات  انعدام  واألمية،  اجلهل  انتشار  مثل: 
وانعدام  النفسية  الهزمية  إلى  إضافة  الكسل،  إلى  األصيل  امليل  واملغامرة، 
الطموح وعدم الرغبة يف التعلم أو النهوض والتقدم، وكانت هذه هي السمات 
السكان األصليون،  وبالذات  املاليزي،  الشعب  الراسخة يف وجدان  األساسية 
املاليو«  »معضلة  سماه  كتاًبا  القضية  لهذه  أفرد  محمد  مهاتير  أن  لدرجة 

)التلباني، 2019: 23-24(.          
بالنظر  قوي،  اقتصاد  أي  بناء  األساس يف  يعد احلجر  االقتصادي  التنويع  إن 
عناصر  على  فاالعتماد  التنمية؛  الستدامة  فرص  من  األخير  هذا  يتيحه  ما  إلى 
محددة من شأنه أن يؤثر على اقتصاد الدولة ككل يف ظل عالم حتكمه االعتبارات 
أكثر من أي شيء آخر. لقد استطاعت ماليزيا بفضل ما  بها  االقتصادية ويتأثر 
أتاحته من خطط استراتيجية أن تواجه مختلف األزمات االقتصادية ال سيما أزمة 
التسعينيات حيث خرجت منها بسالم بعد اعتمادها على التنمية الذاتية ورفضها 
ملساعدات املؤسسات املانحة على عكس بقية الدول األخرى، ومن ثمَّ إفالتها من 

قبضة املشروطية والتبعية التي تفرضها هذه املؤسسات.
ثانًيا: البعد االجتماعي للتنمية: 

إن االهتمام الكبير الذي حظي به البعد االقتصادي يف التنمية لم مينع ماليزيا 
من االهتمام باجلوانب االجتماعية واإلنسانية، بل على العكس كان هناك نوع من 
بالرفاهية  املاليزي  الفرد  اقتصادها متتع  عزز جناح  اجلانبني حيث  بني  التكامل 
أكثر؛  والتقدم  العمل  نحو  إرادته  عزز  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  املعيشية 
فاالقتصاد املاليزي هو يف األساس قائم على الفرد وألجله، حيث حققت ماليزيا 
نتائج باهرة يف مجال مكافحة الفقر والتقليص من نسب البطالة وحتسني نوعية 
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سيتم  ما  وهو  واإلسكان  والصحة  التعليم  سيما  ال  وجودتها،  املقدمة  اخلدمات 
التطرق إليه على التوالي.

التخفيض من نسبة الفقر:
ارتفاع نسبة  املراحل من حيث  السبعينيات يف ماليزيا أسوأ   لقد شهدت مرحلة 
الفقر التي وصلت إلى 52.4 % يف بداية السبعينيات، وبفضل السياسات التنموية 
مع  أكثر  وعطاء  استمرارية  وشهدت  املاليزية  السلطات  انتهجتها  التي  اخلماسية 
مرور السنوات، انخفضت نسبة الفقر عام 2000 إلى حوالي 5.5 % وهذا يعني 
تناقًصا بحوالي ثالثة أضعاف عما كان عليه. غير أن هذه النتائج لم تتوقف عند 
نهاية التسعينيات فقط، بل استمرت إلى غاية يومنا هذا، والهدف من ورائها القضاء 
على ظاهرة الفقر يف ماليزيا متاماً. وقد سارت هذه العملية بالتوازي بني املدن 
نسبة  تخفيض  هما:  رئيسني  مكسبني  حتقيق  إلى  وهدفت  واألرياف،  احلضارية 
الفقر من جهة وإعادة هيكلة اجملتمع من جهة أخرى. إن حتقيق مستويات عالية 
من النمو االقتصادي يؤثر مباشرة يف هيكلة اجملتمع؛ حيث إن »النمو االقتصادي 
يقود بالضرورة إلى املساواة يف الَدْخل«، وهو ما سمح ملاليزيا بتجاوز اختالفاتها 
العرقية  التعددية  رقعة  اتساع  رغم  االجتماعية  الفوارق  على  والقضاء  العرقية 
فيها، ولوال انتهاجها لهذه السياسات لكانت هذا االختالفات والفوارق معوَل هدٍم، 
وصارت ماليزيا كغيرها من الدول التي تشهد هذا النوع من الصراعات دولة فاشلة 

اقتصادًيا وسياسًيا واجتماعًيا وحضارًيا )غزالني؛ وحكار، د.ت(.
عالج مشكلة الفقر والبطالة يف ماليزيا: 

اخلطط  خالل  من  الفقر  ملواجهه  واضحة  سياسة  املاليزية  احلكومة  نفذت 
والبرامج احلكومية التي اتبعتها احلكومة املاليزية يف مكافحة الفقر والبطالة، ومن 

أبرز هذه البرامج ما يلي:
أ برنامج التنمية لألسر األشد فقًرا: يقدم هذا البرنامج فرًصا جدية لألسر 	.

ذات  للمناطق  املوجهة  اخلدمات  وزيادة  جًدا،  املنخفض  الَدْخل  ذات  الفقيرة 
من  العديد  بإنشاء  البرنامج  قام  وقد  احلياة.  نوعية  حتسني  بهدف  األولية 
املساكن للفقراء بتكلفة قليلة، وترميم املساكن القائمة وتأهيلها وحتسني بنائها 
وظروف السكن فيها بتوفير خدمات املياه النقية والكهرباء والصرف الصحي. 

ويف بعض األحيان تقدم مساعدات مباشرة.
أ برنامج تقليل اختالالت التوازن بني الفئات االجتماعية والعرقية اإلثنية: من 	.

خالل محاربة كل أشكال التمييز، وتقليص الفوارق االجتماعية حيث مت إنشاء 
برنامج »أمانة أسهم البومييترا«، وهو برنامج متويلي يقدم قروًضا بدون فوائد 



68

ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل

أربع  إلى  تصل  سماح  وبفترات  )البوميبترا(،  األصليني  السكان  من  للفقراء 
سنوات. وميكن للفقراء أن يستثمروا بعًضا من هذه القروض يف شراء أسهم 

بواسطة املؤسسة نفسها.
أ منح احلكومة إعانات مالية للفقراء أفراًدا وأسًرا: من خالل تقدمي إعانات 	.

شهرية تتراوح بني )260-130( دوالًرا أمريكًيا ملن يعول أسرة وهو غير قادر 
على العمل نتيجة إعاقة أو شيخوخة.

أ تقدمي قروض بدون فوائد لشراء مساكن قليلة التكلفة للفقراء: من خالل 	.
مساعي احلكومة املاليزية للتخفيف واملساعدة للفقراء؛ فقد مت تأسيس صندوق 
لدعم الفقراء املتأثرين باألزمة عام 1997، وحتديد اعتمادها يف املوازنة العامة 
للدولة سنوًيا، إلى جانب اعتمادات مالية أخرى رغم تخفيض اإلنفاق احلكومي 
عقب األزمة املالية وتباطؤ االقتصاد العاملي، وذلك لصالح مشروعات اجتماعية 

موجهة لتطوير الريف األنشطة الزراعية اخلاصة بالفقراء.
أ توفير مرافق البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق النائية 	.

والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  النقل  مرافق  توفير  خالل  من  الفقيرة: 
توسيع  يف  احلكومة  جنحت  وقد  والكهرباء.  الصحية  واخلدمات  واملدارس 
إطار  ويف  باحلضر  الفقيرة  السكنية  املناطق  يف  األساسية  اخلدمات  قاعدة 

استراتيجية 2020.
أ دعم احلكومة لألدوية التي يستهلكها الفقراء واألدوية املنقذة للحياة: يشكل 	.

هذا الدعم جزًءا من مساعي حكومية لتقدمي اخلدمات اخلاصة للفقراء؛ فقد 
قامت احلكومة بدعم األدوية التي يستهلكها الفقراء بأسعار زهيدة تكاد تكون 
الريفية  املناطق  يف  تركز  وعيادات  صحية  مراكز  افتتاح  مت  وأيًضا  مجانية، 

واملناطق النائية وتقدمي خدمات أفضل وخدمات مجانية.
أ إنشاء مدارس دينية للسكان الفقراء: بهدف تقدمي خدمات تعليمية وتشجيع 	.

التالميذ على البقاء يف املدارس من خالل القيام بأنشطة تعليمية يستفيد منها 
الفقراء.

أ برنامـــج »أمانـــة اختيـــار ماليزيـــا«: هـــو برنامج غير حكومـــي تنفذه مجموعة 	.
مـــن املنظمـــات األهليـــة الوطنيـــة من الواليـــات اخملتلفـــة، ويهدف إلـــى تقليل 
الفقـــر املدقـــع عـــن طريق زيـــادة دخول األســـر األشـــد فقًرا، وتقـــدمي قروض 
بـــدون فوائـــد للفقـــراء. وتقدم احلكومـــة من جانبهـــا قروًضـــا للبرنامج بدون 
فوائـــد مـــن أجـــل متويل مشـــروعاته يف مجـــال الزراعـــة ومشـــروعات العمال 
الصغيـــرة. كمـــا تضمنـــت السياســـة الضريبيـــة يف ماليزيـــا بعـــًدا اجتماعًيـــا 
يســـتفيد منـــه الفقراء بتأكيد مبـــدأ التصاعدية يف ضريبـــة الَدْخل؛ حيث يبلغ 
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احلـــد األدنـــى من الَدْخل اخلاضـــع للضريبة حوالـــي )658( دوالًرا أمريكًيا يف 
الشـــهر، وتؤخـــذ الضريبة مـــن خصم أقســـاط التأمني الصحي ونســـبة تكلفة 
معيشـــة األطفال ونفقـــات تعليمهم ومن يعول من الوالدين ومســـاهمة صندوق 
التأمـــني اإلجبـــاري. كمـــا أن الدولـــة املاليزيـــة شـــجعت املواطنـــني املســـلمني 
)أفـــراًدا، وشـــركات( علـــى دفع الـــزكاة لصالح صنـــدوق جمع الـــزكاة القومي 
الـــذي يـــدار بواســـطة إدارة الشـــؤون اإلســـالمية يف مقابل تخفيض نســـبة ما 

يؤخـــذ من ضريبـــة الَدْخل )محمـــد؛ ومصطفـــى، 2017: 119-120(.
   

جناح التجربة املاليزية وأسسها الرئيسة: 
      ميكن إجمال هذا النجاح يف املتغيرات اآلتية:

 1-القيادة السياسية احلكيمة: 
إن الوعي السياسي والشعور باملسؤولية وحتمل العبء بذكاء وبراعة مهد الطريق 
أمام صانع القرار الستيعاب اإلكراهات على املستوى احمللي، والنجاح يف احلسابات 
واالجتماعي،  السياسي  االستقرار  وجتسيد  والدولي،  اإلقليمي  املستوى  على 
لَة للمجتمع املاليزي، وبناء  وانتهاج برامج توافقية بني أطياف األعراق املتباينة املَُشكِّ
عالقات عقالنية بني قيادات هذه األعراق اخملتلفة. وجوهر هذه املعادلة هو تقاسم 

االمتيازات واملناصب دون متييز أو عنصرية.
وقد لعب السيد مهاتير محمد الدور األبرز يف االنتقال مباليزيا من دولة زراعية 
والتكنولوجيات  الدقيقة  للتقنيات  املصدرة  املتقدمة  الدول  مصاف  إلى  ضعيفة 
املعقدة، كما متكن من مواجهة أخطر األزمات االقتصادية التي واجهتها ماليزيا عام 
1998 وقدم رؤية مستقبلية تتجاوز عام 2020، وما كان لرؤساء الوزراء الذين جاءوا 
بعده إال اتباع نفس النهج واملسار، مع التركيز على املهنية والشفافية يف محاربة 

الفساد قصَد مواصلة مشوار املسيرة التنموية الناجحة يف ماليزيا.
2-التعايش السلمي وإدارة الصراع العرقي:

املاليزي فإنها متكنت من  للمجتمع  لَة  املَُشكِّ الرغم من اختالف األعراق   على 
استيعاب هذه التباينات، ورأت فيها محطة لإلثراء وليس مجاال للصراع والصدام. 
واستطاعت بناء قومية جديدة آمن بها اجلميع، تضم مبادئ تسمى »روكوجنارا«، 
أي اإليديولوجية القومية، وهي تعتمد على املبادئ اآلتية: اإلميان باهلل، اإلخالص 
االرتقاء  اجليد،  السلوك  األخالق،  وسيادة  الدستور  كلمة  إعالء  والدولة،  للملك 

بالوالء من العرق إلى حيز أوسع يروم األمة املاليزية.  
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3-االستثمار يف اإلنسان:
 اإلنسان هو جوهر عملية التنمية وأداتها الرئيسة؛ ألن التأثير يف سلوك األفراد 
لتحقيق االنضباط اجلماعي وحب العمل واحترام النظام والشعور باملسؤولية، كلها 
أدوات أكثر فاعلية يف اإلسراع بالتطور االقتصادي واالجتماعي، والعمل على زيادة 
املعارف واملهارات من خالل التعليم واالحتكاك مع اجملتمعات املتطورة وتهيئة اجلو 
لتفجير الطاقات الكامنة، واإلبداع يف كل مجاالت العلوم واملعارف، مع إيجاد بيئة 
التغيير  للمشاركة يف  أمام جميع األعراق  والتميز، وفسح اجملال  للتنافس  محفزة 

والتنمية الشاملة.  
4-التضامن االجتماعي واألسرة: 

إن قيمة اإلنسان املاليزي تتوقف على انتمائه إلى اجلماعة وال خروج له عنها؛ 
العام  الوطني  الوالء  نواة  فهي  السياسي؛  الوالء  إرساء  يف  دوًرا  األسرة  تلعب  إذ 
للدولة، واألمة املاليزية عائلة كبيرة، يرأسها امللك رمز القيادة اجلماعية. إن قيمة 
ولألقدم  سًنا،  لألكبر  األفضلية  معايير  على  قائمة  والوظيفي  االجتماعي  التدرج 
وظيفًيا وأرقاهم علًما. ومن آليات اتخاذ القرار إشراك جميع مستويات اجلماعة 
البلدان  عكس  على  واالنقسام.  للفرقة  تفادًيا  اتخاذه  يف  املؤسسة  أو  التنظيم  أو 
املتخلفة، حيث تلعب التقاليد االجتماعية دورها يف تأخر اجملتمع، وعرقلة مساراته 
التنموية، بسبب اتسام مؤسساتها بالالحركة واجلمود. وقد أثبتت التجربة املاليزية 
أن للتربية االجتماعية -ابتداء بالعائلة ومروًرا باملؤسسات التعليمية واإلعالمية- 
دوًرا مؤثًرا يف سلوك األفراد، ال سيما عندما تنطلق هذه التربية من تراث األمة 

وقيمها االجتماعية الذاتية. 
5-صناعة الهوية املاليزية بني األصالة واملعاصرة: 

هي التوفيق بني األصالة واملعاصرة عن طريق التوليف واملالءمة؛ فقد أرسلت 
البعثات واستقبلت اخلبراء، واستفادت من اخلبرات واملهارات احلديثة يف مجاالت: 
نظام  االقتصاد،  الصحافة،  التعليم،  والقانونية،  الدستورية  النظم  التكنولوجيا، 
ولكل  االجتماعية.  لبيئتها  وفقا  وتطويعها  التكنولوجيا  نقل  عن طريق  االتصاالت 
دولة خصائصها، وال توجد وصفة سحرية ميكن االعتماد عليها، ولذا ركز رئيس 
الوزراء املاليزي مهاتير محمد على أهمية اتباع نهج دميقراطي ماليزي بعيد عن 
االستنساخ األعمى للدميقراطية الغربية، كونها ال تصلح جلميع الشعوب ولتناقضاها 
مع الثقافة السياسية احمللية، وعمل على تطبيق برنامج يرتكز على املزاوجة بني 
وتعاليمه  اإلسالم  مبادئ  عن  النأي  دون  السياسي،  واإلصالح  الصناعية  التنمية 
أعراقه  باملساواة بني مختلف  يتمتع  الرئيس، وصناعة مجتمع  املعيار  التي جعلها 
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بوصفه شرطاً من شروط التقدم االجتماعي والسياسي. ولـم يعتمد مهاتير محمد 
على النقل اآللي لألفكار واملؤسسات من الغرب، بل عمل على تطويرها وفًقا للبيئة 
من  نشاطاتها  مختلف  املاليزية يف  املؤسسات  انطالق  أي  معها،  واملواءمة  احمللية 

القيم والتقاليد السائدة لدى العائلة املاليزية.
6-التركيز على البحث العلمي: 

لقد حتسن مستوى التعليم وارتفع معدل القراءة والكتابة، وغـدا واحًدا من أعلى 
القوة  نقاط  الستنبات  وكوريا  اليابان  إلى  البعثات  فإرسال  العالم؛  يف  الـمعدالت 
التغيير.  مفتاح  هي  والتكنولوجيا،  العلوم  على  التركيز  مع  الناجحة،  التجارب  يف 
تخصص ماليزيا 20 % من ميزانيتها القومية للتعليم، وهي بذلك تفوق ميزانية 

الدفاع. )العربي، 2019: 37-39(. 
إن التجربة املاليزية يف التنمية هي إحدى التجارب الفريدة التي يجب االستفادة 
منها، لقيام اقتصادها على التنوع. وماليزيا من بني الدول القليلة التي استوعبت 
فلسفة التنمية، وعملت على النهوض بالرأسمال الفكري، كمـا اسـتطاعت االهتمـام 
بـرأس املـال البشـري، سـواء االسـتفادة مـن أهل الـبالد األصليني أومن املهاجرين 
املسلمني التي ترحب السلطات املاليزية بتوطينهم. اهتمت ماليزيا بالرقي مبستوى 
التعليم قبل العمل وعلى إرساء دعائم االقتصاد القوي، بحيـث مت حتجـيم الفقـر 
والبطالة، كما اهتمـت بـاملواطن وتنميـة طاقاتـه وإمكاناته الفكرية، لذلك تعد اليوم 

يف مصاف الدول املتقدمة ومنوذًجا يحتذي به.

ثانًيا: جتربة سنغافورة: 
الذي  الصيني  العرق  عليها  يطغى  إذ  متنوعة،  بتوليفة عرقية  متتاز سنغافورة 
ميثل غالبية السكان )74,3 %( بجانب أعراق أخرى، كالهنود )9 %( واملاليزيني 
)13,4 %( وآخرين )3,2 %(. كما أنها تضم خليًطا سكانًيا متنافًرا من الرحالة 
من الدول اجملاورة لها مثل الصني وماليزيا والهند والعديد من األقليات اآلسيوية 
واألوروبية الذين استطاعوا التعايش يف سالم رغم اختالفاتهم العرقية والدينية؛ 

ألن الدولة سعت إلى إيجاد هوية واحدة جتمع الكل )دايخ، د.ت(.
انه يف فقر مدقع،  قبل خمسني عاًما، كانت سنغافورة بلًدا »متخلًفا«، يرزح سكَّ
مع مستويات عالية من البطالة؛ إذ كان يعيش 70 % من شعبها يف مناطق مزدحمة 
ضيقة، وبأوضاع غاية يف السوء، وكان ثلث شعبها يفترشون األرض يف أحياء فقيرة 
على أطراف املدينة. بلغ معدل البطالة 14 %، وكان الناجت احمللي اإلجمالي للفرد 

الواحد أقل من )320( دوالًرا أمريكًيا، وكان نصف السكان أميني.
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أما اليوم فهي واحدة من أسرع االقتصادات منًوا يف العالم، وقد ارتفع الناجت 
دوالٍر  ألَف   )60( إلى  وصل  إذ  تصدق؛  ال  بنسبة  الواحد  للفرد  اإلجمالي  احمللي 
أمريكي وبلغ معدل البطالة 2 % فقط، مما يجعلها سادس أكبر معدل للناجت احمللي 
للفرد يف العالم، وفًقا لبيانات وكالة االستخبارات املركزية. وهي متتلك سوًقا حًرا 
على درجة عالية من التطور والنجاح، وواحدة من املراكز التجارية الرائدة يف العالم، 

ومقصًدا رئيًسا لالستثمارات األجنبية.
صعودها  وأصبح  العالم،  يف  اقتصادي  جناح  قصة  أكبر  سنغافورة  سطرت 
االقتصادي منوذًجا يحتذى به دولًيا، بالنسبة إلى بلد يفتقر إلى األراضي واملوارد 
الطبيعية. لكن من خالل تبني سياسات منفتحة على اخلارج، وتطبيق »رأسمالية 
استطاعت  صارمة،  واقعية  سياسات  وانتهاج  التعليم،  وتطوير  احلرة«،  السوق 
سنغافورة التغلب على عيوب اجلغرافيا لتصبح رائدة يف التجارة العاملية رغم صغر 

حجمها البالغ )719( كم2. 
كان املنهج األول لرئيس الوزراء هو بناء اإلنسان بوصفه صانع النهضة ومحتكرها، 
وهذا يقتضي االهتمام بالتعليم وتربية النشء اجلديد على مفاهيم املواطنة والهوية 
املوحدة التي تنتزع منهم الحًقا مفاهيم الوالء للدين والعرق والطائفة. وبعد عقود 
من االستثمار يف األجيال اجلديدة ظهر جيل من الشباب السنغافوري مغاير جليل 
سنغافورة  شعب  بوحدة  يؤمن  جيل  والتخلف،  االنقسام  بأدران  امللوث  االستقالل 

وِبِقيَِم التعايش والتالحم بني اجلماعات املكونة له بال إقصاء أو متييز.
اجته رئيس الوزراء لي كوان يو إلى دعم قطاع التربية وبناء املدارس واجلامعات 
البعثات الدراسية إلى أوروبا وأمريكا بهدف خلق قاعدة علمية تساهم يف  ودعم 
رؤوسه  على  والقضاء  الفساد  محاربة  على  وعمل  الصناعية.  سنغافورة  نهضة 
الكبيرة يف السلطة وخارجها، ولم يلتزم، بأي نظام اقتصادي أو نظرية سياسية، بل 
كان منفتًحا على كل النظريات العاملية بهدف االستفادة منها يف تطوير واقع بالده.

1-  اخلطط التنموية:
وجـــدت ســـنغافورة نفســـها، بعـــد انســـحاب القـــوات البريطانيـــة وخروجها من 
احتـــاد ماليزيـــا، مواجهـــة جليرانهـــا كإندونيســـيا وماليزيـــا وهوجن كـــوجن والصني، 
لتَدْخـــل معهـــم يف مضمار املنافســـة الصناعيـــة والتجارية، بل والعســـكرية من أجل 
احلفـــاظ علـــى أمن أراضيها وردع أي محـــاوالت النتزاع حريـــة قراراتها من الدول 
احمليطـــة بهـــا. وكانـــت أكثـــر مهـــام رئيـــس الوزراء لـــي كوان يـــو إحلاًحـــا تتمثل يف 
توفيـــر فـــرص عمل مســـتقرة ألبناء شـــعبه بعـــد االســـتقالل، نظًرا لنســـب البطالة 
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املرتفعـــة حينهـــا التي قدرت بـ10 %، بيـــد أنه كان يؤمن بضـــرورة حتقيق »مجتمع 
العدالـــة االجتماعيـــة« وليـــس »الرعايـــة االجتماعية«؛ ولذلك ســـعى إلـــى االهتمام 

بالعديـــد من اجملـــاالت على النحـــو التالي:
التنمية يف قطاع السياحة:	 

متخذي  أمام  األول  املسلك  هو  الستينيات  مطلع  السياحة يف  قطاع  كان  فقد 
يوفر  كان  حيث  والدخل،  النمو  معدالت  يف  طفرة  إلحداث  سنغافورة  يف  القرار 
فرَص عمل ليست بالقليلة، إال أنها كانت غير كافية البتالع حجم البطالة املرتفع، 
ألَف  كانت توظف ما بني )40-50(  التي  البريطانية  القوات  انسحاب  خاصة مع 
عامٍل محلي، ورغم جناح العديد من اإلصالحات اإلدارية واملالية ومحاربة الفساد 

وتدارك العجز املالي للحكومة فإن هذه اجلهود كانت غير كافية.
التنمية يف قطاع الصناعة:	 

مت إنشاء املصانع والتركيز على الصناعة التحويلية يف البداية وتأمني احتياجاتها 
من الطاقة بواسطة أربعة مفاعالت كهروحرارية يصل إنتاجها إلى حوالي )51,6( 
بليوَن كيلوواط/ساعة يف عام 2016، بينما بلغ استهالكها )48,63( بليوَن كيلوواط/ 
ساعة. وقد أقنع لي كوان يو البريطانيني قبل رحيلهم بعدم تدمير أحواض سفنهم 
بغرض حتويلها لالستخدام املدني. وفى هذه األثناء ضاعفت سنغافورة من جهودها 
ت شركات القطاع اخلاص التي عانت من نقص  َ وقامت بتحسني بيئة العمل وأممَّ
يف رأس املال أو اخلبرة مثل بنك سنغافورة أو خطوط الطيران، ثم عملت على فتح 
أسواق جديدة وإعادة هيكلة منظومة االقتصاد بأكملها، السيما بعد ظهور أسواق 
جتارية مجاورة ومنافسة، وقد كانت أولى بوادر النجاح لهذه اخلطة دخول شركة 

تكساس انسترومنت يف العام 1968 لتصنيع الترانزستور )دايخ، د.ت(.
ولتعزيز القطاع الصناعي قامت احلكومة السنغافورية بإنشاء »مجلس التنمية 
جذب  هندسة  ليتولى  The Economic Development Board«؛  االقتصادية 
االستثمارات األجنبية. وجلذِب املستثمرين كان على سنغافورة أن تخلق بيئة آمنة 
ومنظمة وخالية من الفساد، وأن تخفض معدالت الضرائب، وأن تزيل أي عوائق من 
النقابات العمالية. وجلعل ذلك ممكًنا كان على مواطني البلد أن يتنازلوا عن جزء 
من حريتهم لصالح حكومة أكثر استبداًدا؛ لتضبط الفوضى، وتبدأ مسار التنمية 

الصناعية الذي تخطط له.
وبفضل مجلس التنمية االقتصادية واإلجراءات الصارمة املطبقة على األرض، 
زاد رأس املال يف سنغافورة 33 مرة بحلول العام 1992، أي زيادة بعشرة أضعاف 
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عدد  وزاد  رد،  مطَّ بشكل  املعيشة  مستوى  وارتفع  املال.  رأس  من  العمالة  لنسبة 
العائالت التي انتقلت من مستوى الَدْخل املنخفض إلى املتوسط. وَدْخلت شركات 
النفطية،  املصايف  وأنشئت   ،»Esso و»إيسو   Shell« »شل«  مثل  الكبرى،  النفط 
النفط يف  ثالث أكبر مركز لتكرير  التسعينات أصبحت  التكرير، وبحلول  ومصانع 
»نيويورك  بعد  النفط  لتجارة  أكبر مركز  وثالث  ونوتردام«،  بعد »هيوستون  العالم، 

ولندن«، وأصبحت منتًجا رئيًسا للبتروكيماويات على مستوى العالم.
إلى   2000 عام  من  الفترة  ارتفع خالل  إذ  اإلجمالي؛  احمللي  الناجت  تضاعف 
عام 2010 من )163( مليار دوالر سنغافوري إلى )304( مليار، كما بلغت معدالت 

التضخم والبطالة أقل من 2 % و3 % كل عام على التوالي خالل هذه الفترة.
التنمية يف القطاع املصريف:	 

استقطاب  لتشجيع  اخلارجية  املصرفية  الوحدات  إنشاء  اخلطوات  هذه  وتبع 
االستثمارات إلى سنغافورة، مما رفع من نسبة مساهمة القطاع املالي ليصل إلى 
27 % من َدْخلها القومي، وأصبح لديها أكثر من )60( مصرًفا جتارًيا، باإلضافة 
إلى بورصة مزدهرة لتبادل العمالت اآلسيوية وبفوائد تشجيعية، ويوجد فيها أكثر 
أنشطة  وتتوزع  لها  مقًرا  سنغافورة  من  تتخذ  أجنبية  مالية  مؤسسة   )700( من 
كالتجارة  املالية،  واملنتوجات  اخلدمات  من  واسعة  مجموعة  على  املؤسسات  هذه 
املالية والعمالت وأنشطة رأس املال والقروض واألمن التجاري وخدمات التأمينات 

املتخصصة وغيرها، مما أسهم يف دينامية الصناعة املالية يف سنغافورة.
تقدًما على  األكثر  األوائل  العشرة  اختيرت سنغافورة ضمن   ،2004 ففي عام 
حاجز  يتخطى  أجنبية  عمالت  احتياطي  ولديها  عاملًيا،  املالية  األسواق  مستوى 
بدًءا من  االقتصادية  الصدمات  بالعديد من  وقد مرت سنغافورة  ملياًرا.  الـ)60( 
السبعينيات وحتى األزمة األسيوية التي بدأت يف يوليو1997، تبعها انهيار حاد يف 

األسواق املالية للدول اآلسيوية، ال سيما النمور اآلسيوية. 
أطاحت  التي  األزمة  هذه  تخطي  السنغافوري  االقتصاد  استطاع  ذلك،  مع 
2009، غير أن هذه املعدالت ارتفعت  العام  النمو ليصل إلى )0,6( يف  مبعدالت 
يو قد  كوان  لي  تكون حكومة  وبذلك   .2017 العام  3,6 % يف  إلى  لتصل  بعدها 
العام  يف  لتصل  البطالة  معدالت  وقللت  مرتفعة،  معدالت منو  جنحت يف حتقيق 
2013 إلى 2 %، ومبتوسط َدْخل للفرد يتجاوز الـ)80( ألَف دوالر يف العام 2014 

)دايخ، د.ت(.
يعد النظام املصريف يف سنغافورة من أقوى األنظمة يف العالم، ومتتلك سنغافورة 
رابع أكبر سوق صرف أجنبي يف العالم -بعد لندن ونيويورك وطوكيو-، كما انتقلت 
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العديد من األصول التي كانت يف سويسرا إلى سنغافورة؛ بسبب الضرائب اجلديدة 
التي فرضتها سويسرا مؤخًرا. 

حالًيا، سنغافورة إحدى أغنى دول العالم على اإلطالق )يف املرتبة الثالثة عاملًيا(. 
االقتصادات  أقوى  قائمة  )39(، أي يف  املرتبة  السنغافوري يف  االقتصاد  ويصنف 
عامليا على الرغم من مساحتها الصغيرة، وعدد سكانها القليل )5.4( مليون نسمة، 
لكن ناجتها احمللي يف عام 2016 كان حوالي )295( مليار دوالر، وصناعة السياحة 
-وبالذات السياحة الطبية- جتلب أكثر من )17( مليوَن زائر سنوًيا، وارتفع متوسط 

األعمار إلى )83( سنة، ومستويات الفساد واجلرمية تعد األقل عاملًيا.
التنمية يف التطوير التعليمي: 	 

من  الكثير  فأنشأت  لديها؛  البشرية  املوارد  تنمية  على  سنغافورة  تركز  بدأت 
املدارس الفنية، ودفعت الشركات األجنبية إلى تدريب العمال غير املهرة يف مجاالت 
تكنولوجيا املعلومات والبتروكيماويات واإللكترونيات، مما جعلها عام 1977 تصدر 

بشكل أساسي املنسوجات واملالبس واإللكترونيات األساسية.
تركزت مهمة التربية والتعليم يف سنغافورة على بناء اإلنسان وتكوينه لتجعل منه 
عنصًرا فاعلًا وقادًرا على تطوير مستقبل البالد؛ وهذا ما أوصل نظام التعليم يف 
سنغافورة إلى مراكز متقدمة من ناحية الكفاءة والفاعلية فبات واحًدا من أفضل 

النظم التعليمية يف العالم. 
ومبا أن التعليم ركيزة أساسية للتقدم وللتفوق فقد أولته الدولة عناية فائقة، 
2007 -أي  العام  دوالٍر يف  ملياَر   )7.5( إلى  كبيرة وصلت  ميزانية  له  وخصصت 
حوالي 15.2 % من ميزانية الدولة- وهي قابلة للزيادة من عام إلى آخر. كذلك 
عملت على أن يكون نظامها التعليمي أكثر مرونة واستجابة الختيارات الطلبة بهدف 
يكونون  فعندما  وطاقاتهم؛  كفاءاتهم  مع  تتالءم  أن  ميكن  أوسع  اختيارات  منحهم 
أحراًرا يف االختيار فإنهم سيتمكنون من استغالل طاقاتهم وتوظيفها بأفضل شكل 
ممكن، فضاًل عن تكوين أجيال من القوى العاملة املدربة واملؤهلة أكادميًيا، ومتكني 

الشباب من االلتحاق بسوق العمل )العامري، د.ت: 300(.
استفاد لي كوان يو من جتربة الدراسة يف اململكة املتحدة، وكانت اخلطوة األولى 
التي انطلق منها هي إيجاد نظام تعليمي متميز وقوي يف محاوره اخملتلفة: املنهج، 
املعلم، املكان، األسرة، اإلدارة، ثم الطالب بوصفه مستفيًدا من هذا الربط التعليمي 

املتميز واملتقن.
وقد شكل التعليم املفتاح احلقيقي لالنتقال إلى العالم األول واملنافسة االقتصادية 
العاملية من خالل االستثمار احلقيقي يف العنصر البشري أو املوارد البشرية، بحيث 
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ن سنغافورة من استقطاب كبرى الشركات العاملية للعمل فيها بسبب جودة تعليم  مكَّ
السنغافوريني رجالًا ونساء وتدريبهم وانضباطهم.

يف العام 1968 لم تخرج اجلامعات أي مهندس، أما حالًيا فهي تخرج نحو )20( 
ألف مهندس سنوًيا، إلى جانب املئات من املعاهد الفنية واملهنية املتطورة.

فالتعليم بكامله، من املرحلة التمهيدية حتى اجلامعية، يقدم باللغة اإلجنليزية، 
واللغة الرسمية للدولة هي اللغة اإلجنليزية، وتبقى اللغة الثانية خياًرا لكل فئة من 

فئات الشعب )دايخ، د.ت(.
»سنغافورة  جامعة  احتلت   2015/2016 لسنة  للجامعات  العاملي  الترتيب  ويف 
الوطنية« املركز الثاني عشر على مستوى العالم واألول على مستوى جامعات آسيا.

2- الصحة
اهتدت سنغافورة إلى فكرة أنه بدلًا عن إقامة نظام للتأمني الصحي على غرار 
الغربية فإن أفضل طريقة حلل هذا املوضوع هو تخصيص  الدول  ما موجود يف 
نسبة من مساهمة الفرد يف صندوق التوفير املركزي لدفع تكاليف عالجه وملنع هدر 
العالجات الطبية وإساءة استخدامها. وتنفيًذا لهذه االستراتيجية مت -بدًءا من عام 
1977- اقتطاع نسبة 1 % من َدْخل املواطنني الشهري املدخرة يف صندوق التوفير 
املركزي وإيداعها يف حساب خاص يتم استخدامه لدفع تكاليف وعالج أسرهم. 
أقدمت سنغافورة بعد جناح هذه اخلطوة على إنشاء نظام للتأمني الصحي يقوم 

على وفق البرامج اآلتية: 
أ برنامج االدخار الطبي: الذي طبق يف العام 1984 وتركزت وظيفته يف 	.

التأمني ضد مخاطر الصحة متوسطة املستوى. يتم متويله من حسابات 
الفرد االدخارية يف صندوق التوفير املركزي بنسبة تتراوح ما بني 6-8 % 
التي ميكن استخدامها  من مدخراته حتول إلى حسابات االدخار الطبي 
باقي  تعطى  فيما  دوالًرا   )170( املستشفى حتى  اإلقامة يف  نفقات  لدفع 

التكاليف الطبية الصغيرة من حساب املواطن اخلاص.
أ  برنامج الدرع الصحي: الذي ابتدأ العمل به يف 1993 بتمويل من احلكومة 	.

وليس من املواطنني لتغطية تكاليف عالج املرضى الذين استنفذوا أموالهم 
اختيار  بعد  منحة  من خالل طلب  عليها  يعتمدون  عائلة  لهم  وليس  كلها 
إمكاناتهم من قبل جلنة الصندوق الطبي يف املستشفى. وقد تزايدت نسب 
ارتفاع  بالتزامن مع  آخر  بعد  الصحي عاًما  القطاع  إنفاق احلكومة على 

ناجتها احمللي اإلجمالي )العامري، د.ت: 300(.
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الدروس املستفادة من جتربة سنغافورة التنموية: 
التنمية؛ فاإلنفاق العسكري الكبير نسبًيا  1ـ االهتمام بالتسليح ال يتعارض مع 
لم يعرقْل سنغافورة عن حتقيق تنمية مستدامة باالستثمار يف قطاع التعليم وتنمية 
الصناعات التكنولوجية، ومن املهم جًدا أن يكون هناك توازن بني اإلنفاق العسكري 

واالستثمار يف التنمية املستدامة.
لي  االقتصادية؛ فقد استطاع  السياسات  التجربة واخلطأ يف تطبيق  2ـ مبدأ 
كوان يو وحكومته باحترافية جتربة العديد من احللول ألزمات سنغافورة الوجودية، 
السياسات  تنفيذ  خالل  من  والبطالة،  املساحة  وصغر  واملياه  املوارد  نقص  من 
االقتصادية وإعادة تقييم آثارها والرجوع عنها أو تعديلها إذا لم تتوافق مع النتائج 

املرجوة سلًفا من هذه السياسات.
ليست  التنمية: سنغافورة  مع  تتعارض  اإلقليمية ال  السياسية  3ـ االضطرابات 
من  أخرجتها  إقليمية  مشكلة  رحم  من  ولدت  فقد  إقليمها؛  مشاكل  عن  منعزلة 
بني  عرقية  وتعصبات  إندونيسيا  من  تهديدات  خلفية  على  ماليزيا  مع  التحالف 
مواطنيها، ومن ثمَّ فقد استطاعت سنغافورة أن توازن بني إدارة أجندتها اإلقليمية 

والنهوض باقتصادها احمللي.
اجلغرايف  موقعها  من  سنغافورة  استفادت  اجلغرايف:  املوقع  من  االستفادة  4ـ 
وموانئها احمللية يف الربط بني التجارة الدولية من آسيا وأستراليا إلى أوروبا، ومن 
العائدات،  أقصى  وحتقيق  مرافئها،  عبر  احلاويات  لنقل  متكاملة  خدمات  تقدمي 
وكذلك استفادت من مطارها الدولي الذي يؤمن خدمات املالحة اجلوية من صيانة 

الطائرات ومواصلة الرحالت للعديد من شركات الطيران العاملية.
يف  سنغافورة  جنحت  فقد  اجملتمعي؛  والوفاق  العدالة  من  مزيد  حتقيق  5ـ 
اإلمساك بزمام العديد من األزمات الداخلية ذات الطابع العرقي واحتوائها، ومببدأ 
مساواة الفرص واالهتمام بالتعليم استطاعت زرع هوية وطنية بداخل هذا التجانس 

االجتماعي الذي يعطى ألبنائها بغض النظر عن أصولهم العرقية واإلثنية. 
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الفصل السادس
منهجية الـــبحــث ونتــــــــائجه

يتناول الفصل احلالي منهجية البحث ونتائجه على النحو اآلتي:
أواًل: منهجية البحث:

يعتمد البحث احلالي على املنهج الوصفي املسحي لوصف واقع ظاهرة الفقر 
بتحليل  القيام  اليمني من خالل  والطفل يف اجملتمع  املرأة  وأثرها على  اليمن  يف 
مؤشرات الفقر املبينة يف اإلحصائيات والتقارير عن اليمن التي أعدتها منظمات 
دولية أو محلية، ويف األبحاث والدراسات املتعلقة الصادرة عن الفقر وفقر املرأة 
بالذات، بغرض التعرف على مدى انتشار هذه الظاهرة يف مجتمعنا ومدى تأثيرها 

على املرأة والطفل.

ثانًيا: نتائج البحث: 
توصل البحث احلالي إلى النتائج اآلتية: 

− أدى اندالع الصراع يف عام 2015 إلى تعميق واتساع دائرة الفقر لتشمل السواد 	
األعظم من السكان حيث يعيش غالبية اليمنيني على أقل من 1.90 دوالر للفرد 

يف اليوم. 
− انتشار البطالة، حيث فقــد مئــات اآلالف مــن عمــال اليمــن أعمالهــم ومصــادر 	

َدْخلهــم، وأشارت التقديــرات املتاحــة إلى أن نســبة البطالــة قــد زادت خــال 
ســنوات الصراع من 56 % إلى مــا يقــارب 80 % خــالل عــام واحــد فقــط، 
فيمــا تشــير بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء إلى أن القطــاع   اخلــاص قــد 

ســرح )353.763( عاملًا مبــا نســبته 64.1 %.  
− منذ 	 اخلاص  القطاع  مشاريع  من  عالية  بنسبة  االقتصادي  النشاط  توقف 

مارس2015.
− انقطاع الرواتب واألجور احلكومية منذ سبتمبر 2016، كما انقطعت إعانات 	

الرعاية االجتماعية. 
− تسبب الفقر يف احتياج )14.4( مليوَن ميني إلى مساعدات غذائية فورية للبقاء 	

على قيد احلياة، و)10( ماليني ميني بحاجة إلى مساعدة غذائية بشكل حاد؛ 
باالنتماء  الشعور  وعدم  لليمن،  االجتماعي  النسيج  تهتك  إلى  يؤدي  قد  مما 

للمجتمع.



79

ظاهرة الفقر يف اليمن وأثرها على املرأة والطفل

− انخفــاض نســبة العمالــة فــي قطاعــي اإلنتــاج الزراعــي وصيــد األســماك، 	
اللذين يعمــل فيهما حوالي 70 % مــن القــوى العاملــة، إلى الثلــث.

−  أصبح ترتيــب اليمــن عامليــًا فــي مؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال عــام 2020 	
هو )187( مــن أصــل )190( دولــة، يف حني كان ترتيبها فــي مؤشــر احلريــة 
أما يف  كبير.  إلى حد  غير حرة  أنها  أي   ،)55.5( بدرجة   )123( االقتصاديــة 
مؤشــر مــدركات الفســاد فقد احتلت اليمن عام 2019 أســفل القائمــة لتكون 
وفــي  درجــة.   )15( عــن  تزيــد  ال  متدنيــة  أداء  وبدرجــة   )176( املرتبــة  فــي 
مؤشــر الدولــة الهش تصدرت اليمن عام 2019 املركــز األول عامليــًا بيــن )178( 

دولــة. 
− غياب التكافل االجتماعي؛ فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقًرا، مّما يزيد 	

نسبة الفقر يف اجملتمع اليمني. 
− ازدياد وطــأة التمييــز الطبقــي بســبب الصراعــات واســتمرارها، مما زاد هــذا 	

بيــن  التمييــز  وكذلــك  اجملتمــع،  أفــراد  َدْخل  مســتويات  تفــاوت  فــي  التمايــز 
اجلنســني، والتمييــز الطائفــي واملناطقــية.

نتائج أثر الفقر على املرأة والطفل: 
− االقتصاديــة 	 والفرصــة  املشــاركة  حيث  من  اجلنســني  بيــن  الفجوة  ازدياد 

واملســاواة بيــن الرجــل واملــرأة، احتلــت اليمــن املركـز )145( وهو األخير عاملًيا. 
− انخفاض مستوى َدْخلها وانتشار األمراض، مما أدى إلى سوء التغذية وتدهور 	

احلالة الصحية، وارتفاع معدالت وفيات األطفال.
− وانتشار 	 التعليمي  املستوى  انخفاض  نتيجة  الوظائف،  على  صعوبة احلصول 

وتدني  الفقر  حد  زيادة  إلى  أدى  مما  واخلبرة،  الشهادة  توفر  وعدم  األمية، 
مستوى حالة السكن واملستوى املعيشي بصفة عامة.

− تعد النساء أكثر عرضة للفقر من الرجال بسبب انخفاض ما تتقاضاه النساء 	
من أجور مقارنة مع ما يتقاضاه الرجال على نفس الوظيفة ولقاء نفس املهام 

يف بعض األحيان.
− انتشار ظاهرة »تأنيث الفقر« مع ازدياد أعداد النساء الالتي يعانني من الفقر 	

التــي  لألعبــاء  ونظًرا  والنــزوح،  الصراع  بســبب  االقتصادي،  الوضع  وتدهور 
يحتملنهــا؛ فإن أغلبهــن يصبحــن فجــأة مــن يعــول األســر بعــد أن يتوفــى رب 

األســرة أو يصــاب فيكــون مقعــدا أو عاجــًزا.
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− تدني نسبة التحاق الفتيات بالتعليم نتيجة لقلة مدارس الفتيات، شحة املوارد 	
بعد  لتعليمهن،  الفتيات  مبواصلة  األسرة  قبل  من  االهتمام  ضعف  لألسرة، 

املدارس عن سكن الفتاة.
− تلجأ بعض األسر إلى الزواج املبكر للفتيات نتيجة إلى حد فقر األسرة واالستفادة 	

من مهر الفتاة، أو نزوح األسرة إلى منطقة أخرى بسبب الصراع الدائر يف اليمن 
فتعد زواجها تخفيف من املصاريف لألسرة خصوًصا إذا كانت املعيلة امرأة.

− انتشار بطالة املرأة حيث تعاني املرأة اليمنية من عدم وجود فرصها يف املشاركة 	
غير  العمل  النساء يف سن  من   % 90 إن  حيث  اليمن؛  العاملة يف  القوى  يف 
السياسية  اإلدارة  وضعف  والتقاليد،  العادات  إلى  ذلك  يرجع  كما  عامالت، 
وانتشار األمية يف أواسط النساء.  كما أن الكثير منهن يعملن يف الريف دون 

أجر )االقتصاد غير املنظور(.  
− تعاني النساء من مصاعب كثيرة أثناء احلمل والوالدة بسبب تدني اخلدمات 	

وهذا  النساء،  من   %  20 إال  الصحية  اخلدمات  على  حتصل  فال  الصحية، 
التدني يسبب وفاتهن، ويتفاقم خطر الوفاة يف املناطق الريفية.

− تغير أدوار املرأة اليمنية التي كانت تؤديها قبل الصراع، حيث أسفر هذه الصراع 	
عن مصرع آالف األشخاص من القتلى منذ نشوبها، وقد تركزت بشكل رئيس 
بني فئة الشباب وأرباب األسر، مما يضطر املرأة إلى أخذ الدور الرئيس يف 

األسرة.
− هناك آثــاٌر وخيمــة من اتســاع رقعــة الفقــر علــى األطفــال؛ إذ يعانــي أغلــب 	

أطفــال اليمــن مــن ســوء التغذيــة، خاصــة األطفــال الرضــع الذيــن يتعرضــون 
ألن يصابــوا بالتهابــات اجلهــاز التنفســي أو بأمراض وبائيــة قــد تســبب لهــم 
لســوء  العــام  األثــر  عــن  فضلًا  احليــاة،  مــدى  معهــم  تســتمر  قــد  أضــراًرا 
التغذيــة علــى مســتوى أداء األطفــال بشــكل إيجابــي فــي املــدارس، وهو األمر 

الــذي يــؤدي إلى انخفــاض مســتوى إنتاجيتهــم مســتقبال.
− هناك نقص يف التغذية بني السكان للفترة 2016– 2018 تصل إلى 38.9 %.	
− بسبب ســوء التغذيــة حدث تقزم عند األطفال دون سن اخلامسة لتصل إلى 	

17.9 %، إضافة إلى انتشار الهزال لدى األطفال دون سن اخلامسة الذي يصل 
إلى 61.1 %، وارتفاع الوفيات بينهم لتصل إلى 5.5 %. 

− انتشار ظاهرتي عمالة األطفال والتسول بشكل الفت.	
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البحث احلالي ونتائج الدراسات السابقة
يتفق البحث احلالي مع دراسة )عبيد، 2009( ودراسة )عبد الرحيم؛ واخليبة، 
2007( ودراسة )SKalli، 2001( يف ارتفاع معدالت األمية والتسرب من التعليم 
وغياب املؤسسات التعليمية والصحية واالجتماعية واخلدماتية(. ويتفق مع دراسة 
)الكفاوين، 2015( ودارسة )خفاجة، 2012( يف انخفاض مستوى التعليم، ونقص 

املهارات، وانخفاض الَدْخل مما أدى إلى زيادة الفقر.
ويتفق مع دراسة )عبيد، 2009( ودراسة )الهيئة التنسيقية للتكافل االجتماعي، 
2010( و)دراسة الطيب، 2002م( يف أن جزًءا كبيًرا من السكان – وبسبب الفقر- 
التطبيب  لغياب  املرض  حالة  يف  حتى  األطباء  يراجعون  وال  بالصحة  يهتمون  ال 
ودارسة   )2001  ،SKalli( ودراسة   )2015 )الكفاوين،  دراسة  مع  ويتفق  اجملاني. 
)خفاجة، 2012( يف أن ازدياد فقر النساء اللواتي يرأسن أسرهن يؤثر على الناحية 

املادية والصحية والتعليمية واالجتماعية والنفسية للمرأة واألسرة والطفل.
 ،SKalli( ودراسة )2015 )الكفاوين،  البحث احلالي مع دراسة  يتفق   وكذلك 
الزوجة  ضد  الزوج  عنف  -وحتديًدا  أشكاله  بكل  األسري  العنف  أن  يف   )2001
تعيشها  التي  املأساوية  الظروف  نتيجة  ازداد  قد  عليه-  املترتبة  واآلثار  والطالق 
الرحيم؛  )عبد  ودراسة   )2020  Majeed,Breunig  ( دراسة  مع  ويتفق  البالد. 
واخليبة، 2007( ودراسة )الطيب، 2002( يف نتيجة عدم املساواة يف األجور وتوزيع 

الَدْخل.
كما أن من نتائج البحث زيادة البطالة وزيادة اجلرمية واالنحرافات األخالقية 
واتفقت  2009م(.  )عبيد،  دراسة  مع  بذلك  متفًقا  االقتصادية،  لألوضاع  كتبعات 
واجتماعية  وتعليمية  وصحية  مادية  آثاًرا  هناك  أن  الدراسات  أغلب  مع  البحث 
)خفاجة،  ودارسة   )2015 )الكفاوين،  دراسة  منها  والطفل،  املرأة  على  ونفسية 

2012(، و)دراسة الهيئة التنسيقية للتكافل االجتماعي، 2010م(.
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 الفصل السابع
تصور مقترح عن آليات احلد من الفقر للمجتمع اليمني

يقاس الفقر بعدد األشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي )1.25 دوالر(، 
ويعتمد مؤشر الفقر متعدد األبعاد على قياس عدٍد من العوامل املهمة على مستوى 
األسرة من الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات األساسية التي تقدم لها، مثل املياه 
الفصل  هذا  سيقدم  لذلك  للمواطن،  توفرها  ومدى  الصحي  والصرف  والكهرباء 

تصوًرا بسيًطا من أجل احلد من الفقر يف اجملتمع اليمني.
أهداف التصور املقترح:

يهدف هذا التصور املبني إلى:
املناسبة 	  املعاجلات  وإيجاد  الفقر  على  للقضاء  وأهداف  خطط  وضع 

والناجعة، على أن يكون الهدف الرئيس هو كيفية القضاء على الفقر.
انتشال اجملتمع من الفقر واجلهل ومحدودية الَدْخل وقلة فرص العمل 	 

واإلنتاج ونقله إلى مجتمع صناعي تقدمي ينعم أفراده مبوارد مالية جيدة 
واستثمارات ومشاريع ضخمة وفرص عمل.

حتديد كيفية التعامل مع موارد القطاع العام واخلاص.	 
معرفة كيفية استخدام املساعدات للحد من الفقر املدقع.	 
تقدمي استراتيجيات وحلول للحد من الفقر.	 

ولتحقيق هذه األهداف ال بد من القيام باآلتي:
أوال: دراسة اجملتمع: 

احلصول على بيانات دقيقة حول الفقر من الدراسات، حيث ال يوجد 	 
بيانات كافية ومحدثة حول الفقر، لذلك ال بد من احلصول على معلومات 
الفقراء، وحتديد أهم  املواطنون  التي يعيش فيها  صحيحة حول األماكن 
االحتياجات واألولويات التي يجب توفيرها لهم، باإلضافة إلى التعرف على 

أنواع الفقر وأبعاده.
حصر املناطق األشد فقًرا لالستفادة من اخلدمات التي ُستقدم للمجتمع 	 

للحد من الفقر.
تكوين جلان لوضع اخلطط للقضاء على الفقر.	 
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حصر املشاكل التي ميكن أن تواجه تنفيذ اخلطط.	 
املتابعة والتقييم. 	 

ثانًيا: اجلوانب التي ستشملها اخلطط التنموية: 
1 - اجلانب السياسي: 

	 قيام أمة موحدة يحكمها الشعور باملصير الواحد املشترك، ومتحدة اجتماعًيا
وأمنًيا.
	.بناء مجتمع متسامح مخلص لوطنه والبعد عن الطائفية
	.إنهاء الصراع يف البلد، والعمل على إحالل السالم يف أسرع وقت ممكن
	.نشر السلم واألمن بني جميع أفراد اجملتمع
	 حتقيق التنمية الشاملة املتوازنة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية

والتعليمية والثقافية.
	.انتشال اجملتمع من الفقر واجلهل ومحدودية الَدْخل وقلة فرص العمل
	 بناء مجتمع دميقراطي يعمل على تطوير بلده، وتسوده األخالق والقيم واالحترام

املتبادل.
	 مكافحة البطالة من خالل التحفيز على توظيف الفئات الشابة ومنحها الفرصة

الكافية إلثبات جدارتها يف العمل، مع إدماج الفئات الفقيرة.
	 رصد املناطق التي يعاني مواطنوها من الفقر ومعرفة أهم احتياجاتها وأولوياتها

وتلبية ذلك.
	.تطبيق معايير احلكم الرشيد
	.العمل على استقاللية القضاء وسيادة القانون
	.بناء مجتمع تسوده العدالة االقتصادية واالجتماعية وتقوده روح الشراكة
	 اعتماد الشفافية يف اإلنفاق احلكومي لألموال ميكن أن يساعد يف احلد من

عن  مواطنيها  أمام  مسؤولة  احلكومات  تكون  عندما  احلكومات،  يف  الفساد 
أفعالها، أو تقاعسها.

	.االستثمار يف اإلنسان؛ ألنه جوهر عملية التنمية وأداتها الرئيسة

2 -  اجلانب االقتصادي: 
	 وضع دراسات إحصائية عن موارد البالد والثروات املوجودة فيها، سواء كانت

معدنية أو بحرية أو زراعية، الستغاللها يف احلد من الفقر.
	 حتديد معدل الفقر يف البالد من قبل الباحثني االقتصاديني، بحيث يتحققون
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بشكل شامل عن عدد األفراد الذين يصلون إلى مستوى الفقر بإحصاءات دقيقة، 
واحتياجاتهم  اليومية  عيشهم  سبل  تلبية  يستطيعون  ال  الذين  أولئك  وحتديد 

األساسية.
	 إزالة العوائق املادية من أمام املواطنني، سواء كانت يف الزراعة أو املوارد الطبيعية

األخرى من أجل كسب رزقهم، عن طريق العمل على تخصيص جزء من ميزانية 
الدولة للمشاريع والقروض لألسر األكثر فقًرا.

	 العمل على رفع األجور؛ فمن املمكن أن يؤدي رفع احلد األدنى لألجور إلى زيادة
صحة املاليني ورفاهيتهم.

	 باستخدام التمويل األصغر، ميكن لألشخاص العاطلني عن العمل أو ذوي الَدْخل
املنخفض احلصول على قروض صغيرة ملساعدتهم على حتقيق االكتفاء الذاتي 

وللحد من الفقر.
	 العمل على تخصيص جزء من ميزانية الدولة للمشاريع والقروض لألسر األكثر

فقًرا.
	.الدعم احلكومي للغذاء وزراعة احملاصيل الزراعية التي تساعد االكتفاء الذاتي
	 االجتاه إلى التصنيع واإلنتاج وإيجاد مجتمعات صناعية تقدمية ينعم فيها أفراد

اجملتمع باملوارد املالية واالستثمار ومشاريع ضخمة وفرص عمل للحد من الفقر 
والبطالة.

	 لتقدمي اخملتلفة  االجتماعية  اخلدمة  ووكاالت  الدولية  منظمات  مع  التعاون 
املأكل  ذلك  يف  مبا  األساسية،  اإلنسانية  االحتياجات  تغطي  التي  املساعدة 

وامللبس واملسكن والرعاية الصحية واالجتماعية.
	 احتياجاتهم وفهم  الفقر،  من  املواطنون  فيها  يعاني  التي  باملناطق  االهتمام 

وأولوياتهم األكثر أهمية، وتلبية احتياجاتهم.
	.دعم مجال الزراعة لتعزيز النمو االقتصادي
	.احلد من الفساد املالي واإلداري وتطبيق املساءلة االجتماعية والقانونية
	 .املراقبة على السوق املالي من خالل فرض العقوبات على كل من يتالعب به

3 - اجلانب االجتماعي: 
اجلمعيات  وزيادة  اجملتمع  يف  وأمان  األمن  شبكة  على  التركيز  ميكن 

واملؤسسات التي تعمل على مساعدة الفقراء عن طريق:
	.تقدمي القروض امليسرة للفقراء
	.التأهيل والتدريب للشباب واملرأة إليجاد فرض عمل مناسبة
	.التمكني االجتماعي للمرأة واألسرة
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	.تقدمي رواتب شهرية للمسنني والعاجزين عن العمل
	 دعم فئة الشباب بإقامة املشاريع الصغيرة، الزراعية بالذات )محاصيل - تربية

حيوانات – بن -فاكهة(.
	.إنشاء صندوق الزكاة: يتم من خالله توزيع الزكاة على الفقراء
	 صندوق الزواج: ينظم الصندوق فعاليات زواج جماعي، ويوفر التمويل الالزم

لزواج للفقراء املستحقني.
	 .تقدمي مساكن للفقراء
	.تقدمي اإلعانات واملساعدات النقدية لألفراد غير القادرين على الكسب
	.العمل على دعم املشاريع الصغيرة من خالل املنظمات األهلية
	 تقدمي الدعم املادي للفقراء كدعم شهري خصوًصا املسنني والذين ال يوجد

لديهم عمل أو َدْخل شهري.
	.تفعيل آليات الضمان االجتماعي ليشمل جميع الشرائح املستهدفة
	 بنــاء نظــام حمايــة مجتمعـيـة شــامل قــادر علــى مواجهــة األزمــات واخملاطــر

الطارئــة التــي تواجــه فئات اجملتمع، خاصــة الشــرائح األشــد فقــًرا.

4 -  منظمات اجملتمع املدني:
	 املدني اجملتمع  ومنظمات  احلكومية  املؤسسات  بني  والتنسيق  التعاون  يجب 

لتقدمي برامج للمساعدة من احلد من الفقر، وميكن عن طريق منظمات اجملتمع 
املدني العمل على: 

	 التخطيط والعمل على تنفيذ منظومة البرامج التنموية لألسرة واملرأة والطفل
من  وحتد  الفقراء  صالح  يف  تعمل  بحيث  املؤسسة  وخطط  برامج  خالل  من 

البطالة.
	 مبشاكل الفقيرة  اجملتمعات  يف  األفراد  توعية  خالل  من  اجملتمعية  التوعية 

مناطقهم، واألسباب التي تزيد من الفقر فيها، مثل سوء التعليم والعنف وتعاطي 
اخملدرات وغيرها، واملساعدة يف كيفية حلها.

	 رصد املناطق التي يعاني مواطنوها من الفقر وخصوًصا املرأة والطفل ومعرفة
أهم احتياجاتهم وأولوياتهم وتلبيتها.

	 املهني التدريب  مثل  البطالة،  من  للحد  جيدة  وظائف  إيجاد  على  املساعدة 
لألفراد وإكسابهم للمعرفة.

	.وضــع آليــات قانونيــة، وإرســاء ثقافــة التنميــة املســتدامة
	.تزويد الفقراء باملوارد الطبيعية حتى يتمكنوا من االستفادة منها
	.متكني الفقراء وحتقيق التنمية املنصفة
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	.العمل على إيجاد شراكات دولية مع املؤسسات التي تقدم الدعم للفقراء
	.العمل على توفير املشاريع الصغيرة للمديريات املتضررة

5 - اجلانب التعليمي: 
من خالل اجلانب التعليمي يحب أن تشمل اخلطط التنموية التي تساعد على 

احلد من الفقر على اآلتي:
	.توعية اجملتمع احمللي بأهمية التعليم
	 االهتمام بالتعليم بحيث تخصص الدولة قسًما كبيًرا من ميزانيتها لتطوير قطاع

التعليم، مع رسم اخلطط الطموحة املصممة لتطوير نظام تعليمي من الدرجة 
األولى.
	.االهتمام بالسياسات التعليمية
	 تطبيق قانون إلزامية التعليم األساسي على جميع األطفال حتى الوصول إلى

املرحلة الثانوية أو إلى سن )18(.
	.تشجيع البحث العلمي واالهتمام مبؤسساته
	.االهتمام باملناهج وربطها بالتطور العلمي والتكنولوجي
	.االهتمام بالتعليم املهني وربطه بالتطور التكنولوجي
	 .االهتمام مبحو األمية يف جميع املناطق وأمية املرأة بشكل خاص
	.زيادة أعداد املدارس وخصوصا مدارس البنات يف الريف
	 تقدمي اإلعانات واملساعدات النقدية للطالب غير القادرين كي يستطيعوا إكمال

دراستهم.
	.خفض الرسوم الدراسية
	.تأهيل الكوادر التعليمية

 
6 -  اجلانب الصحي: 

	 األجهزة بأحدث  وتزويدها  واملستشفيات  الصحية  املراكز  بإنشاء  االهتمام 
احلديثة.

	 االهتمام بالتأمني الصحي الشامل للفقراء ميكن أن يساعد يف حتقيق هدف
إنهاء الفقر املدقع.

	.توفير العالج واألدوية بأسعار مناسبة
	.توزيع بعض األدوية التي ال يستطيع الفقراء شراءها
	 ،االهتمام بسوء التغذية عند األطفال والنساء الفقيرات ال سيما يف وقت احلمل
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وتقدمي املساعدات للحد من خطورة الوفاة.
	.تأمني فرص أفضل للحصول على خدمات الرعاية الصحية للمرأة والطفل
	.تأمني اخلدمات الصحية اخلاصة للفقراء يف أماكن وجودهم
	 وتقدمي النائية  واملناطق  الريفية  املناطق  يف  صحية  وعيادات  مراكز  افتتاح 

خدمات أفضل ومجانية.

7 - املرأة والطفل: 
	.تعزيز املساواة بني اجلنسني خلفض معدالت الفقر يف اجملتمع
	 علــى احلصــول  فــرص  وتكافــؤ  اجلنســني  بيــن  التعليميــة  الفجــوة  تقليــص 

التعليــم.
	.احلــد مــن عمالــة األطفــال والتســول ومكافحــة التســرب مــن املــدارس
	.العمل على القضاء على تفشي ظاهرة زواج القاصرات
	 بحياتهــن املتعلقــة  النســاء  علــى  املفروضــة  القيــود  من  احلد  على  العمل 

االجتماعيــة واالقتصاديــة واحلقوقيــة.
	 التمكني االقتصادي للمرأة لضمان حصول املرأة على مزيد من االستقاللية يف

الفقر  للحد من  املالي هو أمر أساسي  النفس واالستقالل  الوالية على  مجال 
املرأة.
	 احلصول على فرص مدرة للَدْخل للمرأة الفقيرة، والتعريف بكيفية التعامل مع

السوق.
	 تعليم الفتيات ومتكني املرأة الفقيرة بالتدريب على مهارات احلياة واألعمال

التجارية، والتوجيه، والدعم بكيفية إدارة املشاريع واالدخار.
	 مساعدة األسر احملتاجة والفقيرة ومتكينها من أن تكون أسًرا مستقلة ومنتجة

اقتصادًيا بدلًا من كونها متلقية ومعتمدة على املساعدات من جهات مختلفة، 
تلبي  التي  املالية  وغير  املالية  اخلدمات  بحزمة  تزويدها  طريق  عن  وذلك 

احتياجاتها.
	 العيش سبل  لتنمية  منهجية  برامج  بتبني  واملهمشة  الفقيرة  املرأة  استهداف 

املستدام.
	 تنفيذ جملة تدريبات متخصصة يف مسك الدفاتر وإدارة املشاريع وإعداد خطط

املشاريع، وتدريبات تقنية للمشاريع الزراعية.
	 .املساواة يف الَدْخل
	 متكني الفقراء وحتقيق التنمية املنصفة من خالل زيادة املشاركة يف البرامج

التنموية.
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	 الزراعة اجملال  يف  مشروعاته  متويل  أجل  من  فوائد  بدون  قروض  تقدمي 
ومشروعات العمال الصغيرة.

	.االهتمام باحلقوق املدنية للمرأة مبختلف أشكالها
	.مكافحة العنف األسري والعنف ضد املرأة
	.العمل على ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
	.التمكني عبر منح القروض الصغيرة واملتوسطة
	 توطيــن السياســات والبرامــج اخلاصــة باملــرأة بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص

واملنظمــات غيــر احلكوميــة.

  
التوصيات :

	.إنهاء الصراع يف البلد، والعمل على إحالل السالم يف أسرع وقت ممكن
	.نشر السلم واألمن بني جميع أفراد اجملتمع
	 االهتمام بالتعليم واالستقرار والسالم والعمل من أجل املساواة بني اجلنسني

بوصفه واجًبا وطنًيا له األولوية.
	 حتديد معدل الفقر يف البلد من قبل الباحثني االقتصاديني، بحيث يتحققون

بشكل شامل من عدد األفراد الذين يصلون إلى مستوى الفقر بإحصاءات دقيقة، 
واحتياجاتهم  اليومية  عيشهم  سبل  تلبية  يستطيعون  ال  الذين  أولئك  وحتديد 

األساسية.
	 التعرف على املوارد االقتصادية وتعريف األفراد بها وكيفية استغاللها وتوزيع

املوارد وتزويدها.
	 اعتماد التمويل األصغر بحيث ميكن لألشخاص العاطلني عن العمل أو ذوي

الَدْخل املنخفض احلصول على قروض صغيرة ملساعدتهم يف حتقيق االكتفاء 
الذاتي.
	.العمل على دعم املشاريع الصغيرة من خالل املنظمات األهلية
	 تقدمي الدعم املادي للفقراء شهرًيا، خصوًصا للمسنني والذين ليس لديهم عمل

أو َدْخل شهري.
	 دعم فئة الشباب بإقامة املشاريع الصغيرة، الزراعية بالذات )محاصيل - تربية

حيوانات - بن-فاكهة(.
	 إنشاء مؤسسات تضامنية -سواء كانت حكومية أو أهلية- مثل صندوق الزكاة

الصندوق  لينظم  الزواج  وصندوق  الفقراء،  على  الزكاة  توزيع  خالله  من  يتم 
فعاليات زواج جماعي، ويوفر التمويل الالزم لزواج الفقراء املستحقني.
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	.وضع القوانني وتفعيلها للحد من الزواج املبكر للفتيات
	.االهتمام بالصحة اإلجنابية للمرأة من خالل نشر الوعي الصحي للمرأة والطفل
	.العمل على مساواة املرأة يف األجور وخصوًصا يف املؤسسات اخلاصة
	.إدماج وإشراك املرأة يف النهوض اجملتمعي، سواء يف التخطيط أو التنفيذ
	 االهتمام باملرأة الفقيرة، ومنحها الفرص للعمل أو املساعدة يف املشاريع الصغيرة

بتقدمي القروض لها والعمل على تسهيل الدفع.
	 االهتمام بالتأمني الصحي الشامل للفقراء ميكن أن تساعد يف حتقيق هدف

إنهاء الفقر املدقع.
	 االهتمام بتغذية الطفل حتى ال يصاب بسوء التغذية، وبتغذية املرأة الفقيرة يف

وقت احلمل وتقدمي املساعدات لها للحد من حدوث الوفاة.
	 تقدمي اإلعانات واملساعدات النقدية للطالب غير القادرين مادًيا كي يستطيعوا

مواصلة دراستهم.
	 التخطيط والعمل على تنفيذ منظومة برامج تنموية من خالل برامج وخطط

تعمل يف صالح الفقراء وحتد من البطالة.
	 رصد املناطق التي يعاني مواطنوها من الفقر، ومعرفة أهم احتياجاتها وأولوياتها

وتلبية احتياجاتها.
	.احلد من الفساد املالي واإلداري وتطبيق املساءلة االجتماعية والقانونية
	 السعي إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد املرأة التي حتد من متكينها وإدماجها

يف عملية التنمية بوصفها أكثر فئات اجملتمع تضرًرا وحرماًنا.
	.وضع تشريع خاص يعالج مشكلة العنف ضد املرأة بجميع أشكاله
	.القضاء على األمية بزيادة اإلمكانيات واجلهود املوجهة
	 يجب ثم  ومن  األطفال؛  عمل  لظاهرة  األمثل  العالج  هو  الفقر  على  القضاء 

دعم األسر الفقيرة من خالل توفير اخلدمات االجتماعية والتعليمية والصحية 
اخملتلفة.

	 .إنشاء مكاتب حلماية األطفال من التشرد والتسول
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قائمة املراجـــــع:

أواًل: املراجع العربية: 
 -https://www.albankaldawli.org/ar/country/ البنك الدولي، )2021(: اليمن عرض عام

. Yemen/overview

القباطي، أحــــالم؛ وآخرون )2021(: التمكني اجملتمعي مرتكز النهوض بالتنمية الشاملة يف - 
.www.yemeninformation.org ،اليمن )تصور مقترح(، مين انفورميشن سنتر

محسن، يحيى صالح )2021(: راصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف البلدان العربية، - 
https://www.annd.org/ القطاع اخلاص اليمني بني املسؤولية االجتماعية وإمكانية املساءلة

.ar/publications/details/2021

 -.https://www.imf.org/en/Countries/Yem :)2021( صندوق النقد الدولي
وزارة التخطيط الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية )2020(: وضع اليمن يف - 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ،التقارير واملؤشرات الدولية، العدد )52(، سبتمبر
 .int/files/resources/Yemen

 -https://www.unocha.org/yemen/ :)2020( مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
.crisis-overview

 -https://data2.unhcr.org/en/ :)2020( مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
.country/yem

خطــــة االستجابـــة اإلنسانيــــة )2020(.- 
 -http://datatopics.worldbank.org/world- البنك الدولي )2020(: مؤشرات التنمية العاملية

./development-indicators

الدولية، -  واملؤشرات  التقارير  اليمن يف  )2020(: وضع  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة 
املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن 2020، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، 

العدد )52(.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية )2020(: وضع - 

اليمن يف التقارير واملؤشرات الدولية، سبتمبر، العدد )52(.
اخلوالني، يحيى علي علي )2020(: ظاهرة التسول يف اجملتمع اليمني )العوامل املسببة - 

والوقاية منها(، جامعة املستقبل، كلية اللغات والعلوم اإلنسانية، اليمن.
 -https:// ،مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2020(: حملة عامة عن أزمة اليمن

.www.unocha.org/yemen/crisis-overview

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )2019(: تقييم أثر الصراع على التنمية يف اليمن،- 
 https://www.undp.org/content/dam/yemen/General/Docs/
ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf.
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ملخص تنفيذي:

حيث  البيئي؛  باجلانب  وربطها  املستدامة  التنمية  مفاهيم  التقرير  هذه  تناول 
التنمية  البيئي يف خطة  البعد  بتناول  التنمية املستدامة  أبعاد ومكونات  مت عرض 
باإلضافة  البيئي.  البعد  غايات  توضيح  العربية ومت  املنطقة  2030 يف  املستدامة 
إلى ذلك، مت التركيز على البعد البيئي يف اليمن بداية بعرض أهم التحديات التي 
تواجه البيئة يف اليمن، ومنها: التلوث البيئي: التلوث الهوائي- التلوث املائي، شحة 
املياه اجلوفية، سوء استخدام املوارد املائية، القطع اجلائر للغطاء النباتي، التوسع 
الصلبة،  اخمللفات  التصحر،  األوبئة،  انتشار  الزراعية،  األراضي  على  العمراني 
تلوث التربة، التلوث النتائج عن استخدام املبيدات، تلوث املياه باخمللفات السائلة، 
باإلضافة إلى مشكلة ضعف إشراك املرأة يف منظومة التنمية البيئية. ويف مقابل 

ذلك ُقدمْت مجموعة من احللول مباشرة بعد كل حتٍد. 

  
املقدمة:

التنمية  مصطلح  فإن  والبيئة،  املستدامة  التنمية  مفاهيم  إلى  نظرنا  ما  إذا 
من  ليجد طريقه وسط عديد  واحمللية  الدولية  الساحة  على  قد ظهر  املستدامة 
املصطلحات املعاصرة، مثل: العوملة، صراع احلضارات، احلداثة، ما بعد احلداثة، 
التنمية البشرية، البنيوية، اجلينوم، املعلوماتية، وغيرها من التعبيرات التي يجب 

علينا فهمها لكي نعرف طريقة تخاطب واضحة مع العالم.
من اجلدير بالذكر أنه قبل تداول مفهوم »التنمية املستدامة« يف أواخر الثمانينات 
برز  وقد  التقليدي.  باملعنى  »التنمية«  السائد هو  املفهوم  كان  املنصرم،  القرن  من 
مفهوم »التنمية« بعد احلرب العاملية الثانية وحصول مجتمعات العالم الثالث على 
استقاللها السياسي حينما بدأت الدول الرأسمالية الكبرى بالترويج للفكر التنموي 
التقليدي الذي يؤكد أن ما تعاني منه دول العالم الثالث من فقر وجهل إمنا هو نتاج 
لتخلفها وليس ألنها كانت مستعمرة لسنوات طويلة؛ ومن ثم طرح ذلك الفكر مفهوم 
التنمية ليكون أداة تستطيع من خاللها دول العالم الثالث أن تتجاوز حالة التخلف 

وتلحق بالدول املتقدمة. 
لقد َكثَُر استخدام مفهوم التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر، وأول َمْن أشار 
إليه بشكل رسمي هو تقرير »مستقبلنا املشترك« الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية 
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املتحدة  العامة لألمم  بقرار من اجلمعية  اللجنة  1987. تشكلت هذه  والبيئة عام 
النرويج  وزراء  رئيسة  »برونتالند«  برئاسة   1983 عام  األول(  )كانون  ديسمبر  يف 
العالم،  يف  احلاكمة  واالقتصادية  السياسية  النخب  من  شخصية   )22( وعضوية 
بهدف مواصلة النمو االقتصادي العاملي دون احلاجة إلى إجراء تغييرات جذرية يف 

بنية النظام االقتصادي العاملي.
تعاريف  األول:  الصنف  إلى نوعني:  املستدامة  التنمية  تعاريف  وميكن تصنيف 
أن هذه  املستدامة. ويف احلقيقة،  للتنمية  األحادية  بالتعاريف  وُسميت  مختصرة، 

التعاريف هي أقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي، ومنها:
التنمية املستدامة هي التنمية املتجددة والقابلة لالستمرار.- 
التنمية املستدامة هي التنمية التي ال تتعارض مع البيئة.- 
التنمية املستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية ال نهائية املوارد الطبيعية.- 

فإنَّ  التعريفات  إلحدى  ووفقاً  شمولًا،  أكثر  تعاريف  فهي  الثاني  الصنف  أما   
تُلبي  التي  التنمية  بأنها  تعرف   (Sustainable Development) املستدامة  التنمية 
على  القادمة  األجيال  بقدرة  املساس  دون  احلالي  الوقت  يف  البشر  احتياجات 
حتقيق أهدافها، وتركز على النمو االقتصادي املتكامل املستدام واإلشراف البيئي 

واملسؤولية االجتماعية.
وكذلك  واجملتمعات،  واملدن  األرض  تطوير  عملية  هي  املستدامة  التنمية  إن 
األعمال التجارية، بشرط أن تلبي احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال 
اللجنة  الذي أصدرته  »برونتالند«  تلبية حاجاتها. وقد عرف تقرير  القادمة على 
الدولية للبيئة والتنمية يف عام 1987 بعنوان »مستقبلنا املشترك« التنمية املستدامة 
بأنها »التنمية التي تلبي احتياجات احلاضر دون أن يعرض للخطر قدرة األجيال 

التالية على إشباع احتياجاتها.
أما منظمة األغذية والزراعة )الفاو( فتعرف التنمية املستدامة )الذي مت 

تبنيه يف عام ١٩٨٩( مبا يلي:
“التنمية املستدامة هي إدارة وحماية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني 
واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية 
واملستقبلية. إن تلك التنمية املستدامة )يف الزراعة والغابات واملصادر السمكية( حتمي 
األرض واملياه واملصادر الوراثية النباتية واحليوانية وال تضر بالبيئة وتتسم بأنها مالئمة 
من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية االجتماعية«.
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يتضح لنا أن التنمية املستدامة يف الواقع هي »مفهوم شامل يرتبط باستمرارية 
اجلوانب االقتصادية، واملؤسسية والبيئية«، حيث مُتّكُن التنمية املستدامة اجملتمع 
وأفراده ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبير عن وجودهم الفعلي يف الوقت 
على  والعمل  اإليكولوجية  النظم  على  واحلفاظ  احليوي  التنوع  حفظ  مع  احلالي 
احليوي  والنظام  البشري  النظام  بني  واستدامتها  اإليجابية  العالقات  استمرارية 
حتى ال يتم اجلور على حقوق األجيال القادمة يف العيش بحياة كرمية. كما يحمل 
هذا املفهوم ضرورة مواجهة العالم خملاطر التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه 

مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية واملساواة والعدل االجتماعي.
ومما جتدر اإلشارة إليه، أنه رغم شمولية مفهوم التنمية املستدامة واشتمالها 
على جوانب اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وبيئية وغيرها؛ فإّن التأكيد على البعد 
البيئي يف فلسفة التنمية املستدامة ومحتواها، إمّنا يرجع إلى أن إقامة املشروعات 
االقتصادية الكثيرة واملتنوعة يجهد البيئة -سواء من خالل استخدام املوارد الطبيعية 
القابلة للنضوب أو من خالل ما حتدثه هذه املشروعات من هدر أو تلويث للبيئة-، 
ومن ثّم تأخذ التنمية املستدامة يف اعتبارها سالمة البيئة، وتعطي اهتماًما متساوًيا 
وموازًيا للظروف البيئية مع الظروف االقتصادية واالجتماعية، وتكون حماية البيئة 
واالستخدام املتوازن للموارد الطبيعية جزًءا ال يتجزأ من عملية التنمية املستدامة.

إن عملية دمج االعتبارات االقتصادية مع االعتبارات البيئية يف عمليات صنع 
القرارات اخملتلفة واتخاذها هو مبنزلة الطريق السليم لتحقيق التنمية املستدامة؛ 
فاالعتبارات البيئية التي يشملها قرار ما ال متثل –بالضرورة– تضاًدا مع االعتبارات 
االقتصادية التي يهدف إليها هذا القرار. فعلى سبيل املثال، إنَّ السياسات الزراعية 
التي تعمل على حفظ نوعية األراضي الزراعية بهدف حتسني آفاق التنمية الزراعية 
على املدى البعيد، وزيادة الكفاءة يف استخدام الطاقة واملواد من شأنها أْن تخدم 

األهداف البيئية.
رؤية التقرير:

ضرورة توفير بيئة نظيفة متتلك مصادر إنتاج متنوعة وتضمن العدالة يف - 
القطاعات التنموية.

أهمية العمل على تبني قوانني وتشريعات منظمة وملزمة للمحافظة على - 
البيئـــة مبـــا يســـهم يف تنميـــة النـــوع االجتماعـــي ومشـــاركته لتحقيـــق التنمية 

املستدامة.
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األهداف:

التعرف على حيثيات البعد البيئي ضمن مكونات التنمية املستدامة ووفًقا - 
خلطة التنمية املستدامة 2030 يف املنطقة العربية.

حتديد املشاكل البيئية التي متثل حتديات تواجه البعد البيئي يف اليمن مع - 
طرح احللول املناسبة لكل مشكلة على حدة.

أبعاد ومكونات التنمية املستدامة:
األرض  قمة  مؤمتر  يف  رسمًيا  املستدامة«  التنمية  »فكرة  على  املصادقة  متت 
الذي عقد يف »ريو دي جانيرو« عام 1992م؛ حيث أدرك القادة السياسيون –يف 
قد  أنهم  سيما  ال   ،)2021 )أحمد،  املستدامة  التنمية  فكرة  أهمية  املؤمتر-  هذا 
يعيشون حتت  العالم  كبير من سكان  يزال هناك جزء  ما  أنه  االهتمام  أخذوا يف 
ظل الفقر، وأن هناك تفاوًتا كبيًرا يف أمناط املوارد التي تستخدمها كلٌّ من الدول 
الغنية والفقيرة، إضافة إلى أن النظام البيئي العاملي يعانى من ضغوط حادة، كل 
هذه األمور استدعت ضرورة إعادة توجيه النشاط االقتصادي بغية تلبية احلاجات 
التنموية املاسة للفقراء ومنع حدوث أضرار سلبية من دورها أن تنعكس على البيئة 
العاملية. وبالفعل، استجابت الدول -النامية والصناعية-، واقترحت البلدان النامية 
التي  واملشاكل  الفقر  قضايا  ملعاجلة  النمو«  من  جديد  بـ«عهد  يسمى  ما  صياغة 
تعانى منها الدول األقل فقراً. أما بالنسبة للدول الصناعية؛ فقد ارتأت ضرورة بذل 
اجلهود املضنية من أجل زيادة الطاقة واملواد الفعالة والكافية، إضافة إلى إحداث 

حتول يف النشاط االقتصادي لتخفيف حدة الثقل من على كاهل البيئة.
من تعريفات التنمية املستدامة السابق ذكرها، ميكن استخالص أهداف التنمية 

وأبعادها، وإجمالها على النحو اآلتي:
االستخدام الرشيد للموارد الناضبة، مبعنى حفظ األصول الطبيعية بحيث نترك - 

لألجيال القادمة بيئة مماثلة، سيما أّنه ال توجد بدائل لتلك املوارد الناضبة.
مراعاة القدرة احملدودة للبيئة على استيعاب النفايات.- 
ضرورة التحديد الدقيق للكمية التي ينبغي استخدامها من كل مورد من املوارد - 

الناضبة، ويعتمد ذلك على حتديد قيمتها االقتصادية احلقيقية، وحتديد سعر 
مناسب لها بناًء على تلك القيمة.



103

تقرير تنموي: البعد البيئي والتنمية

الهدف األمثل للتنمية املستدامة هو التوفيق بني التنمية االقتصادية واحملافظة - 
وبالذات  الطبيعية،  املوارد  القادمة يف  األجيال  البيئة مع مراعاة حقوق  على 

الناضبة منها.
إجمالها  وميكن  املستدامة،  التنمية  مكونات  متثل  لالستدامة  أمناط  عدة  توجد 

على النحو التالي:
االستدامة املؤسسية: 	

يف   الدولية  واإلدارة  االستراتيجية  -أستاذ  هانيس  كنوت  البروفيسور  عرفها 
IMD- بأنها استراتيجية عمل من أجل توفير قيمة طويلة األجل من خالل مراعاة 
البيئة االقتصادية واالجتماعية اإليكولوجية. وتبنى  كيف تعمل مؤسسة معينة يف 
عمر  يطيل  أن  ميكن  االستراتيجيات  تطوير  أن  مفادها  قاعدة  على  االستدامة 
كانت  إنتاجي(، وسواءٌ  أو  األنواع )خدمي  متعدد  املؤسسي  األداء  أن  أي  الشركة. 
ومؤثٌر يف  فاعل  دور  فلها  خاًصا؛  قطاًعا  أو  أو حكومًيا  مدنًيا  قطاًعا  املؤسسات 

حتقيق التنمية املستدامة بشكل عام.
االستدامة البيئية: 	

يُقصد باالستدامة البيئية قدرة البيئة على مواصلة العمل بصورة سليمة، لذلك 
يتمثل هدف االستدامة البيئية يف التقليل من التدهور البيئي إلى أدنى حد. وتتطلب 
االستدامة تغذيته بشكل طبيعي، مبعنى أن تكون الطبيعة قادرة على جتديد التوازن 
البيئي، وميكن أن يتحقق ذلك بدمج االعتبارات البيئية عند التخطيط للتنمية حتى 

ال يتم إحلاق األضرار برأس املال الطبيعي كحد أدنى.
البعد البيئي يف خطة التنمية املستدامة 2030 يف املنطقة العربية: 

− تعاني املنطقة العربية من حتديات بيئية ملحة، مثل ندرة املياه والتصحر 	
وتدهور األراضي وانخفاض مساحات األراضي الصاحلة للزراعة؛ مما يؤثر 
سلًبا على الوصول إلى الغذاء وخاصة يف املناطق الريفية واملهمشة. ومنذ أكثر 
من عقد من الزمن، تعمل اإلسكوا يف شراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة على قضايا التنمية املستدامة مبا يف ذلك توفير األدوات 

املناسبة لرصد وتقييم البعد البيئي خلطة عام 2030.
− ال يخلو البعد البيئي خلطة عام 2030 من التعقيد؛ ومن ثمَّ يجب توحيده 	

فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  واإلقليمية.  الوطنية  واالستراتيجيات  اخلطط  يف 
رصد البعد البيئي ومتابعته يتطلب جمع البيانات البيئية استناًدا إلى مؤشرات 
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يف  كبيرة  املنطقة حتديات  يف  الوطنية  اإلحصائية  األجهزة  وتواجه  محددة. 
األطر  لتحسني  القدرات  وبناء  التقني  الدعم  وتتطلب  البيئية  البيانات  جمع 

اإلحصائية ومصادر البيانات والبنية األساسية احلديثة.
− أُعدَّ اإلطار التنفيذي للبعد البيئي يف خطة 2030 للتنمية املستدامة يف املنطقة 	

العربية من 21-18 سبتمبر )أيلول( 2017 يف العاصمة املصرية )القاهرة( يف 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة  االجتماع التشاوري الذي نظمته اإلسكوا، 
للبيئة وجامعة الدول العربية. شارك يف االجتماع )84( من اخلبراء املعنيني 
املشتركة  اللجنة  العربية، يف  الدول  بينهم ممثلو  من  إقليمية،  منظمة  و)20( 
األجهزة  عن  وممثلون   ،)JCEDAR( العربية  املنطقة  يف  والتنمية  للبيئة 
معاهد  من  وخبراء  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  واألمم  الوطنية  اإلحصائية 

البحوث البيئية.
− قدمت اإلسكوا خالل االجتماع »اإلطار التنفيذي للبعد البيئي يف خطة 2030 	

للتنمية املستدامة« املقترح الذي وضعته هي وشركاؤها استجابة لقرار مجلس 
الذي   2016 عام  )CAMRE(  يف  البيئة  املسؤولني عن شؤون  العرب  وزراء 
دعا إلى إعداد مسودة »اإلطار التنفيذي للبعد البيئي يف خطة 2030 للتنمية 

املستدامة« بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية.
− استعرض املشاركون وناقشوا مسودة اإلطار التي تقّدم مقترحات حول وسائل 	

إدماج األبعاد البيئية خلطة 2030 يف اخلطط والسياسات التنموية الوطنية يف 
املنطقة العربية. وأتاح االجتماع أيًضا فرصة للمشاركني لتبادل وجهات النظر 
اإلطار  تنفيذ  كيفية  وعن   ،2030 عام  البيئية خلطة  األولويات  بشأن  واآلراء 
ضمن النظم اإلحصائية الوطنية القائمة وما يجب إعداده من بيانات مطلوبة 
من أجل التحليل والرصد واإلبالغ يف املنطقة، ودعم عملية صنع السياسات 

املتكاملة فيها.
− أُقيم حواٌر حول اخلطوات املستقبلية املقترحة واألطر املؤسسية اإلقليمية 	

والوطنية املالئمة لرصد واستعراض األهداف والغايات ذات العالقة باملوارد 
 ،2030 للعام  الوطنية واإلقليمية  الطبيعية والبيئة مبا يتماشى مع األولويات 
التنفيذي« خالل االجتماع، على أن تصدر نسخة  واعتمد املشاركون »اإلطار 
اللجنة  إلى  لتقدميها  مركزة  عمل  وثيقة  مع  البلدان  تعقيبات  تتضمن  نهائية 

.(JCEDAR) املشتركة املعنية بالبيئة والتنمية يف املنطقة العربية
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األبعاد التنموية والبيئة:
اجلوانب  باستمرارية  يرتبط  شامل  مفهوم  الواقع  يف  املستدامة  التنمية 
ومؤسساته  أفراده  ومتكن  مُتّكنُه  ألنها  للمجتمع؛  والبيئية  واملؤسسية  االقتصادية 
مع حفظ  احلالي،  الوقت  الفعلي يف  وجودهم  والتعبير عن  احتياجاتهم  تلبية  من 
التنوع احليوي واحلفاظ على النظم اإليكولوجية والعمل على استمرارية واستدامة 
يتم اجلور على  والنظام احليوي حتى ال  البشري  النظام  اإليجابية بني  العالقات 
للتنمية  املفهوم  هذا  يحمل  كما  كرمية،  بحياة  العيش  يف  القادمة  األجيال  حقوق 
املستدامة ضرورة مواجهة العالم خملاطر التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع 

عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك املساواة والعدل االجتماعي.
غايات البعد البيئي يف خطة التنمية املستدامة 2030 يف املنطقة العربية:

− ضمان حصول اجلميع على الطاقة احلديثة واملستدامة والقابلة لالعتماد 	
عليها وبأسعار معقولة.

− ضمان حياة صحية وتعزيز مستوى معيشي مناسب جلميع األعمار.	
− ضمان اتاحة خدمات املياه والصرف الصحي للجميع.	
− ضمان استهالك وإنتاج مستدامني.	
− احملافظة على البحار واحمليطات واملسطحات املائية والكائنات احلية.	
− حماية وتعزيز االستخدام املستدام للنسق األيكولوجي والغابات ومحاربة 	

التصحر واحملافظة على التنوع البيولوجي.

األهداف ذات الصلة بالبعد البيئي يف إطار األهداف األخرى يف التنمية املستدامة:
االقتصادي  النموذج  عن  لالستعاضة  منوذجياً  حتوالً   2030 عام  خطة  متثل 
احلالي القائم على النمو بنموذج جديد يهدف إلى حتقيق اقتصادات ومجتمعات 
العامة يف  العالم، وضمان املزيد من املشاركة  مستدامة ومنصفة يف جميع أنحاء 
صنع القرار، مبا يتماشى مع املبدأ العاشر من إعالن »ريو« بشأن البيئة والتنمية. 
وهي خطة تهدف إلى معاجلة األسباب اجلذرية ألمناط االستهالك واإلنتاج غير 
املستدامة وحتويلها إلى أمناط حياة وسبل عيش مستدامة تعود بالنفع على اجلميع. 
اجلنس  وبقاء  االستدامة  لتحقيق  حاسًما  أمًرا  جيًدا  بها  يعتنى  التي  البيئة  وتعد 

البشري.
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وميكن حتقيق القضاء على الفقر عن طريق دمج التنمية االقتصادية واحلماية 
االجتماعية والصحة البيئية؛ فالفقر البيئي الناجت عن عدم إمكانية الوصول إلى 
األصول الطبيعية، وسوء إدارة املوارد، وتدهور النظم اإليكولوجية والتلوث، جميعها 
الصمود.  على  لقدرتها  احمللية  اجملتمعات  وفقدان  الضعف  من  مزيد  إلى  تؤدي 
األساسية  اخلدمات  توفير  صعوبة  زيادة  إلى  العالم  سكان  عدد  تزايد  وسيؤدي 

للفقراء.
بالبيئة من خالل حق كل مواطن يف بيئة  ترتبط حقوق اإلنسان ارتباطاً وثيقاً 
نظيفة وصحية ومنتجة. وتتعلق التنمية املستدامة، التي ترتبط بالوصول إلى املوارد 
الطبيعية يف خطة عام 2030، بالقدرة على تلبية االحتياجات األساسية للجميع، 

ومتديد الفرصة لهم لتحقيق تطلعاتهم يف العيش بكرامة.
وتشتمل أكثر من نصف األهداف واملقاصد على تركيز بيئي أو تتناول استدامة 
املوارد الطبيعية، بيد أن حتقيق التغييرات التحويلية التي تتوخاها خطة عام 2030 
سيتطلب نهجاً متكاماًل يف جميع األهداف السبعة عشر. وعلى سبيل املثال، يتطلب 
بناء القدرة على الصمود واحلد من الضعف يف التجمعات البشرية احلصول على 
الكوارث  عن  الناجمة  اخلسائر  من  واحلد  مستدامة،  غذائي  إنتاج  ونظم  الغذاء 
وزيادة القدرة على الصمود أمام تغير املناخ )انظر الشكل 1(. وهناك تأكيد على 
الروابط بني األبعاد الثالثة يف جميع األهداف السبعة عشر، مما يجعل خطة عام 

2030 متكاملة بحق.
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: العالقة بين أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات المبينة على المنبر التفاعلي لبرنامج األمم (8)الشكل 
 المتحدة للبيئة.

 0283المصدر: األمم المتحدة *     
       

ضمممممان ونود ننم إنتا   7.4
 .غذائي مستدامة

نسبة السكان الذين يتمتعون 
بالمقاومة/ القوة إزاء 

 المخاطر

تعزيز المرونة والقدرة على  13.1 
الصمممود في موانهة اطخطار 
والكوارث الطبيعيممة المرتبطممة 

 .بتغير المناخ

بنمماء القممدرة على  1.5 
الصمممممممود والحد من 
نممواحممي الضممممممممعمم  

 .والتأثر

المتمقملميممممل من الوفيمممما   61.1
واطضمممممممرار النمانمة عن 

 .الكوارث

القضمممممممماء على النو   2.1
وضمممممان الحصممممول على 

 .الغذاء

 المقصد المؤشر

الشكل )1(: العالقة بني أهداف التنمية املستدامة واملقاصد واملؤشرات املبينة على املنبر 
التفاعلي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

*املصدر: األمم املتحدة 2016

تشير تقديرات الفريق الدولي املعني باملوارد لبرنامج األمم املتحدة للبيئة إلى أن 
استهالك املوارد الطبيعية سوف يتضاعف ثالث مرات بحلول عام 2050. وسيتعني 
على مسارات التنمية املستدامة أن حتافظ على رأس املال الطبيعي وتعززه، وتعيد 

-عند الضرورة- بناءه بوصفه أصاًل اقتصادًيا حرًجا ومصدًرا للمنافع العامة.
وستكون هناك حاجة إلى مؤشرات جديدة، مثل مؤشر الثروة الشاملة )األمم 
املتحدة،2016(، التي تنظر أبعد من علوم االقتصاد التقليدية فيما يتعلق باستخدام 
املوارد والتنمية، مثل الناجت احمللي اإلجمالي ومؤشر التنمية البشرية. وتراعي هذه 
املؤشرات رأس املال املصّنع والبشري والطبيعي، وتوفر تقييًما أكثر واقعية لثروة 

الدولة واستدامة منوها.
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جتربة سنغافورة التنموية يف اجلانب البيئي: 
   تبنت سنغافورة عدة مبادرات للمحافظة على نظافة البيئة لترسيخ سمعتها 
اجليدة واستقطاب السياح واملستثمرين، وشملت خطتها املزيد من احللول الرقمية، 
كاالستعانة بـالواقع املعزز وتقنية »بلوك تشني والروبوتات«. وشهدت سنغافورة طلًبا 
والتوسع احلضري  االقتصادي  بالتطور  ومدفوًعا  البيئية،  متزايًدا على اخلدمات 
والنمو السكاني، مما يشّكل حتدًيا كبيًرا أمام حكومة سنغافورة التي تصب جهدها 

على احلفاظ على سمعتها كونها من أكثر الدول نظافًة يف العالم.
جائحة  -بسبب  البيئية  اخلدمات  بتشغيل  املعنية  السلطات  واجهت  وقد 
)كوفيد-19(- حتدًيا خاًصا، متثل يف زيادة الطلب عليها بشكل كبير كونها واحدة 
ز  حَفّ أمر  وهو  العامة،  والصحة  النظافة  على  للحفاظ  الالزمة  الوسائل  أهم  من 
شركات اخلدمات البيئية على حتسني عملياتها لتصبح أكثر كفاءة وإنتاجية لتوفير 
احلكومة  اتخذت  ولذلك  سنغافورة؛  يف  للعيش  وصاحلة  مستدامة  نظيفة  بيئة 
خطوات جديدة ضمن خطتها البيئية لتشمل املزيد من احللول الرقمية املتقدمة، 
مثل استخدام الروبوتات والواقع املعزز باإلضافة إلى تقنية »بلوك تشني«. ومت أيضاً 
تعديل اخلطة البيئية لتشمل قطاع إدارة اآلفات، باإلضافة إلى قطاعي التنظيف 
التنظيف  خدمات  سنغافورة  يف  البيئية  اخلدمات  تتضمن  حيث  النفايات؛  وإدارة 
األساسية وإدارة النفايات. وتعد صناعة اخلدمات البيئية من أهم القطاعات يف 
البالد؛ فهي تضم أكثر من )78,000( فرٍد من القوى العاملة وأكثر من )1,700( 

شركة، ميثل ما يقارب 90٪ منها شركات صغيرة ومتوسطة.
ويف العام 2018، أطلقت وكالة البيئة الوطنية السنغافورية وهيئة تطوير وسائل 
هذه  وجاءت  األولى.  للمرة  البيئية  للخدمات  الرقمية  اخلطة  املعلوماتية  اإلعالم 
للشركات  الرقمي  التحول  برنامج  ضمن  أوسع  مبادرة  من  جزًءا  لتكون  اخلطة 

الصغيرة واملتوسطة الذي تضّمن خارطة طريق رقمية من ثالث مراحل، هي:
 1( االستعداد لالقتصاد الرقمي.

 2( النمو يف ظل االقتصاد الرقمي.
 3( التحضير ملستقبل رقمي. 

 ُحدثت اخلطة الرقمية لصناعة اخلدمات البيئية يف أوائل العام 2021، كي حتتوي 
على املزيد من احللول الرقمية املتقدمة، وقد قامت بذلك بالشراكة مع الشركات 
الصغيرة واملتوسطة. حاولت هذه اخلطة تشجيع هذه الشركات يف قطاعات إدارة 
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أجل  من  الرقمية  التقنيات  أحدث  إدماج  على  النفايات  وإدارة  والتنظيف  اآلفات 
الرفع بكفاءة اخلدمات وحتسني جودتها. وتساعد على مجابهة التحديات التي تقف 
أمام التحول الرقمي، مثل قلة املهارات الرقمية والتصدي لظاهرة مقاومة التحول 

الرقمي داخل الشركات.
احللول  اعتماد  قررت  ما  إذا  منحة  أي  من  االستفادة  الشركات  تستطيع هذه 
التي تقترحها اخلطة وتوصي بها؛ وبناء على ذلك تدعم السلطاُت الشركاِت املؤهلَة 

بنسبة تصل إلى 80 % من تكلفة التأهيل، أي حتى )263,000( دوالٍر أمريكي.
حظيت اخلطة بإقباٍل كبيٍر، عبر املوافقة عليها حتى أبريل 2021، وعلى )1.515( 
َم حوالي )27( مليوَن دوالٍر  طلباً ملنحة احللول التقنية البيئية من )518( شركة، وُقدِّ
أمريكي. غير أن اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطة واجهت بعض التحديات، متثل أهمها 
البيئي.  وذات مهارات رقمية مناسبة يف اجملال  كافية  يف عدم وجود قوى عاملة 
على  احتوت  الرقمي،  للتدريب  طريق  خارطة  على  احملّدثة  اخلطة  اشتملت  وقد 
دورات تدريبية متخصصة من أجل معاجلة تلك التحديات، ومن أجل التأكد من أن 
القوى العاملة يف مجال اخلدمات البيئية مجهزة بشكل تاٍم وكاٍف باملهارات واملعرفة 

الالزمة العتماد احللول الرقمية.
من تلك التدريبات دورة بعنوان »مقدمة إلى التكنولوجيا الرقمية يف اخلدمات 
البيئية« التي يقوم بها معهد التعليم الفني. وهي دورة تهتم بتدريب القوى العاملة 
يف مجال اخلدمات البيئية وفق أحدث التطبيقات، كالروبوتات واألمتتة، إلى جانب 

البرمجيات وأنظمة اإلدارة.
ومتاًما، أدى اعتماد التقنيات واحللول الرقمية -مثل »روبوتات التنظيف« وأنظمة 
حتسني  على  قادرة  الشركات  وجعل  اإلنتاجية،  زيادة  إلى  الذكية«-  »املراحيض 
ر نظام »املرحاض الذكي« من  مهارات القوى العاملة لديها؛ فعلى سبيل املثال، وفَّ
ساعة إلى أربع ساعات عمل كل يوم على الشركات؛ إذ يقوم هذا النظام مبراقبة 
أداء املراحيض العامة وجودتها من خالل أجهزة االستشعار الذي يكتشف األعطال 
ويبلغ عنها، من خالل جمع البيانات وإرسالها أوالً بأول فتحل املشكالت التي حتتاج 

إلى صيانة، وهذا سمح للعمال بإعادة ترتيب أولويات عملهم. 
الشركات  تشني« يف مساعدة  »البلوك  تقنية  استخدام  آخر، ساهم  من جانب 
مت  أنه  التأكد  ويف  التدوير،  إلعادة  القابلة  املواد  إدارة  على  واملتوسطة  الصغيرة 
التخلص من النفايات بطريقة آمنة ومسؤولة. كذلك طورت إدارة املرافق الصناعية 
العاملة؛  القوى  إلدارة  داخلياً  نظاماً  احملدثة-  البيئية  اخلطة  -ضمن  والتجارية 
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ليساعد املشرفني على إدارة العمال الذين يعملون يف عدة مواقع، وإعالم العاملني 
باجلداول اليومية اخلاصة بهم.

حتى بداية السبعينيات من القرن املاضي، ساد اعتقاد أن النمو االقتصادي ال 
يقوم إال على حساب حماية البيئة، وأنه من غير املمكن اجلمع بني هذين التوجهني، 
وأن أي حتسني أو تطوير يف نوعية البيئة يعني عرقلة النمو االقتصادي وإعاقته. 
مفهوم  تبرير  أن  غير  وتدميرها،  البيئة  على  القضاء  يعني  اقتصادي  منو  أي  إن 
التنمية املستدامة قد أدى إلى التوفيق بني هذين املفهومني الرتباط عملية التلوث 
واستنزاف املوارد واختالل التوازن البيئي بعمليات اإلنتاج يف الدولة ككل من خالل 
التداخل بني اجملتمع البشري وهو يسعى إلى إشباع حاجاته املستمرة وبني عناصر 

البيئة التي يعيش فيها.
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البعد البيئي يف اليمنالبعد البيئي يف اليمن
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التحديات الصارخة التي تواجه البعد البيئي يف اليمن 
1- التلوث البيئي: هوائي، مائي. 

2- شحة املياه اجلوفية وسوء استخدام املوارد املائية.
3- القطع اجلائر للغطاء النباتي.

4- التوسع العمراني على األراضي الزراعية.
5- انتشار األوبئة.

6- ضعف إشراك املرآة يف منظومة التنمية البيئية.
   

1- مشكلة التلوث البيئي: 
    تعاني اليمن حتدًيا صارًخا يتعلق بالتدهور البيئي الناجت عن االستخدام اجلائر 
للموارد الطبيعية. وقد ارتفعت مستويات التدهور البيئي بسبب زيادة عدد السكان، 
وتداعيات مشكلة التصحر التي تعاني منها اليمن، بجانب مشكلة اخمللفات الصلبة 
وتلوث التربة، باإلضافة إلى التلوث الناجت عن استخدام املبيدات مبختلف أنواعها، 
وتلوث املياه باخمللفات السائلة، كل ذلك ساعد يف اتساع رقعة الفقر؛ وهذا يعني 
املزيد من االستنزاف للموارد الطبيعية والبيئية واملزيد من تدهور احلياة للكائنات 

البحرية والبرية.

مقرتحات حلل مشكلة التلوث البيئي:

التلوث  من  للحد  وغرامات-  رسوم  -كفرض  رادعة  وقوانني  تشريعات  وضع   -1
البيئي.

2- التشجيع على السكن يف األرياف أو الضواحي للحد من ازدحام املدن.
3- التخلص من النفايات الصناعية عبر الطمر الصحي واحلرق.

4- االستثمار يف مشاريع إعادة تدوير النفايات.
5- املساهمة اجملتمعية نحو احملافظة على البيئة.

6- التوعية بكل الوسائل بأهمية احملافظة على البيئة.
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7- تشجيع استخدام األكياس الورقية بديلًا عن األكياس البالستيكية.
8- تشجير املدن مما يساعد يف تنقية الهواء وتلطيف حرارة اجلو وتوفير بيئة صحية نظيفة.
9- وضع سالل إلقاء املهمالت يف جميع الطرق العامة حتى يسود اجملتمع ثقافة 

احلفاظ على نظافة البيئة.
10- العمل على ابتكار صفحة على مواقع التواصل االجتماعي تهتم بتوضيح أهمية 

البيئة واحملافظة عليها.
11- إعداد مجموعة أفالم للتوعية بأهمية البيئة واحلفاظ عليها ومدى مخاطر 

الكوارث التي تنتج عن التلوث البيئي.
12- تكثيف زراعة وزيادة املساحات اخلضراء التي تقلل من حجم التلوث البيئي.

13- طبع ملصقات والفتات للتوعية، ونشرها يف األماكن العامة.
14- إحالل استخدام األسمدة العضوية لتكون بدياًل عن األسمدة الكيماوية حتى 

نحتفظ بتربة قوية.
15- إدخال مفهوم احملافظة على البيئة ضمن املقررات الدراسية.

16- إقامة ورش عمل ومنتديات للمحافظة على البيئة وابتكار حلول لها.
17- االستفادة من جتارب الدول األخرى.

الهام  العنصر  بوصفها  البيئية  احلماية  منظومة  يف  املرأة  إشراك  ضرورة   -18
والرئيس يف احلفاظ على البيئة.

)أ(: مشكلة التلوث الهوائي:
الصحة  منظمة  أشارت 
العاملية يف تقاريرها إلى أن تلوث 
األماكن  )يف  الهواء اخلارجي 
حالة   )1.100( يسبب  املفتوحة( 
وفاة مبكرة سنوياً يف اليمن، كما 
)يف  الهواء الداخلي  تلوث  يؤدي 
إلى  واملنازل(  املغلقة  األماكن 

معظم  وتتركز  عام.  كل  املبكرة  الوفيات  من  حالة   )6,700( بنحو  يقدر  ما  وقوع 
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منها:  متعددة،  حاالت  يف  اليمن،  يف  البيئي  بالتدهور  املرتبطة  املرضية  الوفيات 
يات كالضنك، الكوليرا،  حاالت االلتهابات الرئوية، أمراض اجلهاز التنفسي، احُلمِّ
النوبات القلبية، السرطانات، فيروسات الكبد، الدفتريا، أمراض السكري، حاالت 

فقر الدم، حاالت الوفاة والغرق جراء األمطار واألعاصير وغيرها.

 مقرتحات حلل مشكلة التلوث
اهلوائي:

الطـــالء 	  أنـــواع  اســـتخدام 
املناســـبة، وعدم اســـتخدام 
الطـــالء الزيتّي الـــذي يُنتج 

أبخـــرة هيدروكربونيـــة. 
وضع قواعـــد ولوائـــح تلزم 	 

لعمـــل  املركبـــات  أصحـــاب 
صيانـــة دوريـــة للحـــد مـــن 

الكربونـــي.  االنبعـــاث 
املراقبـــة الدوريـــة لضمـــان 	 

التســـربات  مـــن  احلـــد 
النقـــل. وســـائل  عـــن  الناجتـــة  واالنبعـــاث 

 احملافظـــة علـــى مصـــادر الطاقـــة والتقليـــل من اســـتهالكها؛ إذ يـــؤّدي ذلك 	 
إلـــى انخفـــاض الطلب علـــى محّطات توليـــد الطاقة، ومن ثم انخفاض نســـبة 

ثـــات الهواء. ملِوّ
 عـــدم حـــرق النفايـــات يف غيـــر األماكـــن اخملصّصـــة لذلـــك؛ إذ تـــؤّدي هذه 	 

املمارســـات إلى تلّوث الهواء بالســـناج والعفن، وغيرها من املواد التي تتســـبب 
بعـــض أمـــراض اجلهـــاز التنفســـي، وتزيد مـــن أمـــراض احلساســـّية؛ فتزايد 

كميـــات النفايـــات يؤثـــر ســـلًبا على البيئـــة مع مـــرور الوقت. 
التشـــجيع على املشـــي، أو اســـتخدام وســـائل النقل اجلماعي، أو الدراجات 	 

الهوائّيـــة أثنـــاء التنقـــل بـــدالً مـــن اســـتخدام الســـيارات اخلاّصـــة؛ ألّن حركة 
املركبـــات تُعـــّد واحـــدة من األســـباب الرئيســـة يف إنتـــاج الضبـــاب الدخاني.

زراعة األشجار؛ ألّنها متتص غاز ثاني أكسيد الكربون املوجود يف اجلو.	 
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)ب( مشكلة التلوث املائي:
ترزح اليمن حتت مشكلة تلوث املياه؛ ذلك أن سوء الصرف الصحي وعدم توفر 

وكثرة  العادمة  املياه  معاجلة  محطات 
استعمال املبيدات واألسمدة هي من أهم 
أسباب تلوث املياه؛ وهذا يؤثر على صحة 

أفراد اجملتمع بشكل عام.
عند  فإنه  عالقة،  ذات  تقارير  ووفق 
للري،  الصحي  الصرف  مياه  استعمال 
إلى  ثقيلة  معادن  تسرب  ذلك يف  يتسبب 
العوامل  أحد  هذا  ويكون  اجلوفية،  املياه 
إلى  باإلضافة  املياه.  التلوث  إلى  املؤدية 
األخرى  هي  تعرضت  اآلبار  فإن  ذلك، 
املزارعني  بعض  قيام  بسبب  للتلوث 
بضخ املياه مباشرة من محطات الصرف 

ألغراض الري.
الصادرة   8002 عام  تقارير  أحد  وأشار 
عن منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم 
الشرب  بـ«مياه  املعنون  للطفولة  املتحدة 
من   %   43 أن  إلى  الصحي«  والصرف 
غير  شرب  مياه  على  يحصلون  السكان 
نقية )آبار وينابيع غير محمية من عوامل 
التلوث، شاحنات محملة بخزانات صغيرة 

ومياه سطحية(. 

مقرتحات حلل مشكلة التلوث املائي:

− التقليل من كمّيات األسمدة الكيمائية التي يتّم استخدامها؛ ألّنها تنتقل 	
تلّوث  إلى مجاري املياه اخملتلفة عندما تختلط مبياه األمطار مما يؤّدي إلى 

املسّطحات املائّية واآلبار اجلوفية. 
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− جتميع النفايات السائلة، مثل: الزيوت واملواد الكيميائّية يف خزانات ليعاد 	
تكريرها.
− التوسع يف مشاريع معاجلة املياه العادمة.	
−  ترشيد استخدام املياه يف الري من خالل الري يف األوقات املبكرة لضمان 	

عدم تبخرها.
− تزويد سطح التربة بغطاء عضوي لضمان احملافظة على رطوبتها وعدم تبّخر 	

املياه مما يؤّدي إلى انخفاض كمّيات املياه املستهلكة لرّي املزروعات. 
− عدم تشغيل غّسالة األطباق أو غّسالة املالبس قبل وصولها إلى احلمولة 	

الكاملة؛ ألّنهما تستهلكان ذات الكمّيات من املياه سواء أكانت حمولتها كاملة 
أم ال، ومُيكن ضبط مستويات املياه لغّساالت املالبس عندما ال تكون احلمولة 

كاملة. 
− تشغيل صنبور املياه عند احلاجة فقط، وعدم هدر املزيد من املياه يف 	

االستهالك اليومي.
− التقليل من كمّيات املياه املستهلكة من خالل تقليل الوقت املستغرق لالستحمام.	

2 - مشكلة شحة املياه اجلوفية )سوء استخدام املوارد املائية(: 
تعد اليمن من أفقر دول العالم يف املوارد املائية وتقع يف أسفل سلم الدول الواقعة 
حتت خط الفقر املائي؛ إذ يتراوح املتوسط السنوي لكمية األمطار بني )250–400( 
ملم، وتبلغ يف احلدود الدنيا بني )50–100( ملم. وتتميز األمطار بعدم االنتظام 

وبالتذبذب. 
تعتمد الزراعة املروية بدرجة أساسية على حفر اآلبار اجلوفية واستغالل 	 

من  املتجمع  اجلويف  املائي  اخملزون 
عصور سابقة.

تبلغ املياه اجلوفية حوالي )10( باليني 	 
متر مكعب يف حوض املسيلة، و)205( 
تهامة،  حوض  يف  مكعب  متر  باليني 
االحتياطي  من  الباقي  يتوزع  فيما 
وتبلغ  املناطق.  بقية  على  اجلويف 
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عن  سنوياً  مكعب  متر  مليون   )3,900( االحتياطية  املياه  من  السْحب  كمية 
طريق )110( آالف بئر ارتوازية )عدد احلفارات 900 حفار( يتم سحبها من 
االحتياطي، وتستهلك الزراعة 90 %، و8 % للقطاع املنزلي، و2 % للقطاع 
الصناعي. ومتثل الكمية املستخرجة ما يفوق التغذية اجلوفية املتجددة مبقدار 
)1,500( مليون متر مكعب مما يتسبب يف انخفاض منسوب املياه اجلوفية. 
الرئيس حلوض صنعاء،  الرافد  بني حشيش  مديرية  تعد  املثال،  سبيل  على 

ويوجد بها )6,000( بئٍر.
شكل توضيحي لألحواض املائية يف اجلمهورية اليمنية

\

تعد اليمن واحدة من الدول التي تعاني أعلى نسبة يف معدالت النمو السكاني 	 
يف العالم وأكثر الدول استنفاًدا للموارد املائية يف الشرق األوسط.

تقدر املياه السطحية بـ)1,000( مليون متر مكعب يف السنة، تتدفق الى 	 
أحواض الصرف )البحر األحمر، خليج عدن، بحر العرب، الربع اخلالي( أو 
تصرف  آلية  بوصفها  الهائل  التبخر  يحدث  حيث  طوبوغرايف  انخفاض  يقع 

طبيعية رئيسة.
تستنزف زراعة القات 60 % من املياه اجلوفية يف حوض صنعاء، باإلضافة 	 

إلى األضرار البيئية التي تسببها املبيدات اخملالفة للمواصفات فتلوث التربة 
الزراعية وتشكل تهديًدا صحًيا واقتصادًيا  والبيئة واملياه اجلوفية واملنتجات 

على اجملتمع.
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شكل توضيحي ملناطق السيول

        مقرتحات حلل مشكلة شحة املياه اجلوفية:    
− وضع استراتيجية متكاملة للموارد املائية تأخذ بعني االعتبار ضرورة احلفاظ 	

على التوازن بني الكميات املسحوبة من املياه واخملزون منها.
− وضع البرامج واخلطط العامة لترشيد استخدام املياه.	
− تشجيع املزارعني على استخدام وسائل الري احلديثة.	
− معاجلة مياه الصرف الصحي الستخدامها يف الزراعة.	
− وقف استيراد احلفارات املائية واإلشراف على حتركات احلفر.	
− وقف إصدار التصاريح حلفر اآلبار.	
− عمل مصائد ومكامن لتغذية اآلبار اجلوفية.	
− التوسع يف بناء السدود وإعادة حقن اآلبار.	
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3- مشكلة القطع اجلائر 
للغطاء النباتي:

من  الزراعي  القطاع  يعد 
يف  اإلنتاجية  القطاعات  أهم 
وتنبع  اليمني،  القومي  االقتصاد 
أحد  كونه  من  األهمية  هذه 
املساهمة  الرئيسة  القطاعات 
يف الناجت احمللي اإلجمالي حيث 
تتراوح مساهمته من 10–12 %. 
باإلضافة إلى كونه قطاًعا منتًجا 

ا  للسلع الغذائية واملواد اخلام، وهو يأتي يف املرتبة األولى يف استيعاب العمالة ضاّمً
مليوني عامل يشكلون نحو 53 % من إجمالي القوى العاملة يف البالد.

ومتثل األراضي الزراعية املستخدمة يف االستثمار الزراعي من إجمالي أراضي 
املراعي  وأراضي   ،)%  2.04 بنسبة  هكتاًرا،   1,202,113( اليمنية  اجلمهورية 

)22,600,000 هكتاًرا، بنسبة 40.72 %( كما يوضحها اجلدول اآلتي:
جدول )1(: توزيع أراضي اجلمهورية اليمنية

النسبةاملساحة )هكتار(البيان
ItemsArea% 

30,000,00054.05أراٍض صخرية وصحراوية وحضرية

22,600,00040.72أراٍض مراعي

1,500,0002.70غابات وأحراش

1.202.1132.04أراٍض مزروعة 
*املصدر: املركز الوطني للمعلومات 

تعد الصني وأمريكا والهند والبرازيل من البلدان التي تسجل أكبر امتداد لألراضي 
الزراعية بإدخال أراضي املراعي إلى األراضي زراعية ومبكافحة التصحر. يف حني 
يواجه الغطاء النباتي يف اليمن خطرين يتمثالن يف: سوء اإلدارة من السلطات اخملتصة 
واجلهات األمنية، إفراط االحتطاب الذي يقوم به املواطنون لسد حاجاتهم ليكون بديلًا 
للغاز املنزلي ال سيما منذ بدء احلرب مما تسبب يف ارتفاع سعرها وانعدام املشتقات 

النفطية والغاز وصعوبة احلصول عليها سواء يف اخملابز أو املنازل الريفية وغيرها. 
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وقد حتولت غابات املاجنروف على ساحل البحر األحمر ومحمية جزيرة كمران 
جزيرة  إلى  أيًضا  احلال  ووصل  اجلائر  والتحطيب  لالقتطاع  احلديدة  مبحافظة 
سقطرى ذات التنوع البيئي الفريد، ويف جامعة صنعاء قطعت )37( شجرة معمرة 

من ساحة كلية اآلداب باجلامعة مبزايدة رسمية مببلغ )8,000( دوالر.
يشير أبو الفتوح إلى أن )860( ألف شجرة تقطع لسد حاجة أفران العاصمة 
فقط البالغ عددها )722( فرًنا  وحترق )17,500( طٍن من احلطب سنوياً، وهذا 
ما يقضي على )780( هكتاراً من األراضي املزروعة بتلك األشجار مما ميثل تهديًدا 
ملساحات املراعي واألراضي الزراعية يف قدرتها على مواجهة الزحف الرملي يف 
التعرية  مناطق التصحر وخروج مساحات واسعة لتتحول إلى أراٍض جافة نتيجة 
الهوائية للتربة، ويتسبب أيًضا يف انخفاض كميات املياه التي تغذي األحواض املائية 
إزالة  على  تعمل  جارفة  وسيول  الفيضانات  حدوث  إلى  باإلضافة  املياه،  وينابيع 

الغطاء النباتي وجرف التربة وقتل التنوع البيولوجي.
إن االحتطاب اجلائر هو من أخطر العمليات املؤدية إلى تدهور الغابات مبعدالت 
واجملتمع  بالبيئة  املضرة  املتعددة  السلبية  اآلثار  إلى  باإلضافة  ومتزايدة  سريعة 
كانتشار اجلفاف واختالل التوازن البيئي، وفًقا لدراسة الهيئة العامة حلماية البيئة. 
وتشير الشبكة اليمنية للعلوم والبيئة إلى دمار 60 % من الغطاء النباتي منذ ما 

يزيد عن ستة سنوات. 
مقرتحات حلل مشكلة القطع اجلائر للغطاء النباتي:

احملافظة على مساهمة االقتصاد الزراعي من خالل تنميته وتطويره.	 
وضع التشريعات والقوانني لتشجيع االستثمارات يف القطاع الزراعي عن طريق 	 

إدخال مناطق زراعية جديدة )تسهيل قروض االستصالح الزراعي(.
تشجيع العمالة يف املناطق الزراعية من خالل تقدمي الدعم والتدريب.	 
استصالح مناطق زراعية بتحويل أراضي املراعي إلى أراٍض زراعية.	 
وضع تشريعات وقوانني رادعة لعمليات الرعي اجلائر والتعدي على األحراش 	 

والغابات.
محاولة استخدام واستغالل مصادر الطاقة املتجددة لتكون بديلًا عن استعمال 	 

وقود احلطب.
إقامة احملمّيات البيئّية.	 
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احلفاظ على الغطاء النباتي ومنع الرعي اجلائر الذي يؤّثر بشكل سيء على 	 
األراضي الزراعّية.

وقف استيراد املناشير الكهربائية. 	 
)صورة 1(                                                      )صورة 2(

)صورة ٣(

 
)صور مؤرشفة(

4- مشكلة التوسع العمراني على األراضي الزراعية:
ظاهرة الزحف العمراني على األراضي عالية القيمة واخلصوبة ستظل هاجساً 
لدى اخلائفني على هذا الوطن من اخملتصني يف الشؤون الزراعية وباحثي التنمية 

الزراعية والساعني إلى االكتفاء الذاتي.
وقد أصبح التوسع العمراني يؤثر سلباً على اآلالف من الهكتارات من األراضي 
الزراعية عالية اخلصوبة، وهناك مساحات واسعة اختفت يف قاع احلقل وقاع البون 
املناطق.  وأبني، وغيرها من  الوديان ُسردد ورماع ورسيان وموزع وسهام وتنب  يف 
وتقدر الدراسات أن نسبة الزحف العمراني تصل إلى متوسط سنوي 3.7 %، أي 

أنه خالل ثالثة عقود قادمة ستختفي الرقعة الزراعية برمتها.
وتعد الزيادة السكانية وغياب التخطيط احلضري ملعظم املدن اليمنية والتحول 
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البناء قرب السهول لقربها من  إلى  للزراعة  القابلة  املناطق اجلبلية غير  بناء  من 
اجملتمعية  والثقافة  احلضرية،  املناطق  إلى  الريفية  املدن  من  والهجرة  اخلدمات، 
نحو البناء األفقي، وانخفاض عدد العاملني يف القطاع الزراعي، وزيادة االستثمار 
يف العقارات، وانخفاض احملاصيل النقدية مع انخفاض الدور التوعوي والتثقيفي، 
وغياب الضبط الرقابي واألمني، كل ذلك سيجعل مسلسل احلزن للزحف العمراني 

ممتداً وغير متوقف.
مدينة إب –منوذًجا- قبل الزحف العمراني وبعده

)إب قبل ستني عاًما(

)إب قبل 35 سنة(
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بعد 35 سنة - )صور مؤرشفة(

مقرتحات حلل مشكلة التوسع العمراني على األراضي الزراعية:

وضع تشريعات صارمة حتد من البناء يف املناطق الزراعية.	 
سن القوانني وتفعيلها بقوة للحد من التوسع العمراني.	 
التوجه اجلاد من قبل الدولة نحو التخطيط العمراني وحتديد املناطق الزراعية 	 

واملناطق السكنية وتوفير خدماتها.
التوجه الرأسي يف التوسع العمراني بدالً من التوجه األفقي لتقليل اخلسائر 	 

من املساحات الزراعية.
تنمية املناطق الريفية والثانوية للحد من الهجرة من الريف إلى املدن من أجل 	 

التخفيف من تدمير املدرجات الزراعية.
تفعيل دور السلطات احمللية وااللتزام التام بتنفيذ اخملططات العمرانية.	 
االستفادة من جتارب الدول األخرى فيما يتعلق بالتخطيط العمراني واحلفاظ 	 

على املساحات اخلضراء.
توجيه رؤوس األموال نحو استثمارات أخرى، واحلد من االستثمار العمراني 	 

على األراضي الزراعية.
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إجراء حتديثات مستمر للبيانات املكانية وربطها مع كل أجهزة الدولة.	 
قيام اجلهات املعنية بنفسها بتحديد أراٍض غير زراعية واسعة للشركات.	 

5- مشكلة انتشار األوبئة:
املاضية  السنة  العشرين  يف  سياسية  وحتوالت  حتديات  اليمن  واجهت 
ولم  واالقتصادية،  اخلدمية  اجلوانب  ومنها  املستويات  كل  على  سلًبا  انعكست 
تستطع مواكبة الزيادة السكانية وظروف النزوح من مناطق الصراع إلى املناطق 

اآلمنة، ومن أبرز تلك التحديات:                          
من  اليمن  يف  الصحي  الصرف  شبكات  تعاني  الصحي:  الصرف  شبكات 
اإلهمال، سيما أن الكثير من املناطق لم تستطع استيعاب الضغط الزائد على 
املعاجلة  محطة  كفاءة  عدم  إلى  باإلضافة  انهيارها.  تتسبب يف  الشبكة مما 
العادمة يف ري اخلضروات مما  املياه  املزارعني باستخدام  العديد من  وقيام 
أدى إلى انتشار األمراض واألوبئة )الدفتيريا، حمى الضنك، الكوليرا(. وخالل 
األشهر اخلمسة األولى من عام 2019 بلغ عدد املصابني بالكوليرا )300,000( 
مواطٍن و)600( حالة وفاة، ليبلغ عدد املصابني واملتوفني منذ بدء انتشار الوباء 

مليوني شخص.
  

ويف هذا الصدد أشارت اليونيسيف يف تقريرها بتاريخ 29/4/2020م إلى أن هناك أكثر 
من خمسة ماليني طفل مهددين بخطر اإلصابة بأمراض مثل الكوليرا واإلسهال املائي احلاد 
يف وقت يتنامى فيه تفشي جائحة كورونا بعد تسجيل )110( آالف حالة اشبتاه بالكوليرا يف 
)290( منطقة من مناطق اليمن الـ)331(؛ فقد أدت األمطار الغزيرة والفيضانات يف عدن 
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وأبني وحلج وصنعاء إلى انقطاع الوصول إلى املياه النقية، وهذا يعني أن تسربات الصرف 
الصحي يف املناطق السكنية والزراعية شكلت بيئة خصبة النتشار األوبئة. 

مقرتحات حلل مشكلة انتشار األوبئة:

تبني الدولة الستراتيجيات وخطط تنموية نحو تطوير شبكات الصرف الصحي وحتديثها.	 
الوقوف على واقع شبكات الصرف الصحي.	 
التوسع يف إنشاء مشاريع معاجلة مياه الصرف الصحي.	 
توفير ميزانية كافية ملعاجلة جذور األزمة نظراً لعدم جدوى احللول املؤقتة.	 
توسيع الدراسات حول أسباب املشكلة األساسية.	 
التركيز على حل املشاكل ابتداء من مناطق الضغط الرئيسة.	 

 6- مشكلة ضعف إشراك املرأة يف منظومة التنمية البيئية:
املرأة هي نصف اجملتمع، وهي أيًضا شريكة يف واجبات هذه احلياة مثلها مثل 
الرجل. ويف العالم العربي متثل املرأة حضوًرا قوًيا ومتميًزا يف احلماية البيئية كونها 
ربة بيت ومديرة لشؤون األسرة وتربية األطفال بعيًدا عن أدوارها الهامة األخرى.

يف  أهمية  األكثر  اخلطوات  من  الطبيعة  حماية  يف  املرأة  بحق  االعتراف  يعد 
العقود األخيرة التي انعكست يف العديد من االتفاقيات الدولية مبا يف ذلك اتفاقية 

(REO) للبيئة والتنمية عام 1992.

وميكن احلفاظ على البيئة واحلد من استنزاف املوارد البيئية الطبيعة من خالل 
الوضع البارز الذي حتتله املرأة يف بيئتنا األولى )البيت( من خالل: 

احلد من اإلسراف يف الطعام واملياه والطاقة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى 	 
مخلفات يف البيئة.

توجيه األبناء يف االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وهذا دور تربوي بيئي 	 
أكثر أهمية تقوم به األم.

املرأة هي املسؤولة األولى عن صحة األجيال خالل املراحل العمرية اخملتلفة 	 
ويف رفع مستواهم الصحي.
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للمرأة دور يف تربية أجيال مسلحني بالوعي، وهو ما سيكون له تأثير مباشر 	 
وغير مباشر يف تعاملهم مع البيئة.

تراقب املرأة استهالك الطاقة يف املنزل فال تسمح بترك األدوات الكهربائية 	 
مشغلة إال عند الضرورة. 

فرز القمامة يف املنزل وتعليم أطفالها عن كيفية الفرز يف أكياس مختلفة.	 
ميكن للمرأة أن تشجع أبناءها أن يغرسوا نبتة يف حديقة املنزل أو يف شرفاته، 	 

وتسمح لهم باالعتناء بها.  
ميكن للمعلمات أن يقمن بدور كبير يف توجيه التالميذ يف املدارس وتنمية 	 

اإلحساس بالبيئة من خالل األناشيد والنشاطات املدرسية كالرسم وغيره.
ميكن للمرأة الريفية أن تسهم بدور فعال يف عملية تدوير النفايات، ومن خالل 	 

استخدام بقايا الطعام علًفا للحيوانات.
لن تستطيع اليمن النهوض بالتنمية املستدامة وحماية البيئة ما لم تكن املرأة مشاركة 

بشكل فعال يف هذا التوجه.

مقرتحات حلل مشكلة ضعف إشراك املرأة يف التنمية:

− إشراك املرأة اليمنية يف العملية التنموية من خالل إدخالهم بشكل فعال يف 	
سوق العمل.

− التركيز على أدوار املرأة البيئية وتنميتها من خالل زيادة التوعية والتدريب.	
− إبراز مدى إسهامات املرأة املنزلية وعملها للمحافظة على البيئة ال سيما أن 	

عملها غير مرئي وغير مدفوع األجر.
− وضع تشريعات وقوانني تنتظم دور املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية 	

واالجتماعية والتنموية من خالل )الكوتا(.
− رفع املستوى االقتصادي للمرأة وباألخص املرأة الريفية من خالل تقدمي 	

قروض ميســـرة للمشـــروعات املتوســـطة والصغيرة.
− متكني املرأة اليمنية من خالل رفع قدراتها الذاتية لتحقيق الذات.	
− مشاركة املرأة الكاملة مع الرجل يف وضع األنشطة التنموية واحملافظة على البيئة.	
− التوعية بأهمية دور املرأة يف تنشئة جيل واٍع مبخاطر التلوث البيئي.	
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اخلــــــــــامتة:
  

التنمية  البيئي بالنسبة لكل مجاالت  ال بد من لفت النظر إلى أهمية اجلانب 
هذا  ويف  البيئي،  البعد  متطلبات  توفر  ملستوى  طردًيا  انعكاًسا  تعد  التي  األخرى 
تفادي  2012 على أهمية  تقرير صادر عن منظمة اإلسكوا يف عام  يؤكد  الصدد 
انهيار املوارد واستنزافها وأهمية مواجهة التدهور البيئي. ويشير التقرير إلى أن 
البشرية قد دخلت عتبة الالاستدامة وتخطت نقطة الالعودة، وإذا لم يكن هناك 
تغييرات جذرية وفورية تنهض باحلضارة اإلنسانية، فلن نستطيع تخطي مخاطر 

هذه املرحلة وآثارها.
يواجه العالم اليوم حتديات بيئية ألقت بظاللها على التوازن البيئي نتيجة عدم 
االنبعاثات  حجم  تنظم  التي  الدولية  واملعاهدات  باالتفاقيات  العالم  دول  التزام 
األضرار  هذه  عن  ونتج  الكبرى-،  الصناعية  الدول  –السيما  اجلو  يف  الكربونية 
تغيرات مناخية كارثية أثرت على كوكب األرض بكامله؛ ففي العام املاضي شهدت 
املنطقة العربية كوارث طبيعية )حرائق الغابات يف اجلزائر، فيضانات عمان واليمن 
موجات  زيادة  الساحلية،  املدن  البحار يف  مياه  منسوب  ارتفاع  ومصر،  والسودان 

الصقيع وانخفاض درجات احلرارة يف شبه اجلزيرة العربية ومصر(.
بيئية  ومخاطر  يواجه حتديات  احلالي  اجليل  أن  تبرز حقيقة  لليمن،  بالنسبة 
وندرة  الزراعي،  القطاع  يف  اإلنتاجية  القدرات  انخفاض  خالل  من  جلياً  ظهرت 
األراضي املتاحة للتنمية الزراعية والصناعية، والتخطيط العمراني، وزيادة مساحات 
األراضي العرضة للتصحر وانخفاض حصة الفرد السنوية من املياه وانتشار األوبئة 
واألمراض وظهور أوبئة سبق للجمهورية اليمنية أن كافحتها يف السنوات السابقة 
مثل )الكوليرا، شلل األطفال، الدفتيريا، باإلضافة إلى حميات مختلفة مثل حمى 

الضنك واملكرفس... إلخ(.
غير  لألوضاع  نتيجًة  حدتها  وازدادت  املشاكل  هذه  كل  وتيرة  ارتفعت  وقد   
الطبيعية التي تعيشها اليمن منذ 2015، فانبرى عنها غياب كلٌي لدور الدولة يف 

احملافظة على البيئة، باإلضافة إلى انخفاض مستوى الوعي لدى املواطنني.
إن الوضع االقتصادي، بجانب أوضاع احلرب، يعكس مستوى عاٍل من التحديات 
بجدية  معها  التعامل  الرسمية  من اجلهات  تستدعي  التي  ومن مخاطرها  البيئية 
قوانني  وتشريع  البيئة،  على  للحفاظ  الناظمة  والتشريعات  القوانني  تفعيل  عبر 
جديدة من شأنها أن تعمل على معاجلة األضرار الفادحة والدمار الذي طال البيئة 
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خالل السنوات العشر املاضية بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية. كما يجب أن 
تتبنى اجلهات الرسمية سياسات تشجع الصادرات وتدعم االستثمار يف املشاريع 
االقتصادية التي تساهم يف رفد خزينة الدولة بالعملة األجنبية للتمكن من زيادة 
االستثمارات يف املشاريع التي حتقق التنمية املستدامة التي من شأنها أن تعمل على 

احملافظة على البيئة.
من  التي  التوجهات  أو  املبادرات  كل  جانب  إلى  بجدية  الوقوف  يجب  وكذلك، 
املأمول أن يكون لها أثر على أرض الواقع بحيث يتم فيها مراعاة التكامل مع العملية 
ضمان  وكذا  الوعي،  مستوى  ورفع  والبيئية  والتنموية  واالجتماعية  االقتصادية 
إشراك جميع أطياف اجملتمع -ومن ضمنها املرأة اليمنية- وتشجيع االستثمارات 

يف اجملاالت البيئية ملا لها من دور كبير يف دعم التنمية املستدامة.
لتمكني  فعلي  بشكل  اليمن  يف  السالم  على حتقيق  العمل  يتم  لم  إن  وأخيراً، 
اجلهات املعنية من إيجاد احللول الطارئة واملستدامة للتحديات البيئية؛ فإن املشاكل 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية ستزداد حتًما، وستصبح أكثر سوًءا مما 
سيضر باألجيال القادمة؛ وهذا سيحد من فرص حياة أفضل، ويتسبب باستمرار 
بحدوث األزمات ويفاقمها، وستزداد وتيرة الصراع على املوارد ويتضاعف مستوى 
فقدان الثقة باحلصول على جودة احلياة لألجيال احلالية أو مستقبل جيد لألجيال 
القادمة، أو سيدفعهم عدم األمان إلى البحث عن حياة أفضل يف دول أخرى بصورة 

شرعية أو غير شرعية كما هو حاصل منذ 2015 إلى يومنا هذا.
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	 https://adengad.net/public/articles/455525 
	 https://www.mc-doualiya.com/chronicles/report-mcd/20190527- %D9 %85 
	 https://news.un.org/ar/story/2020/04/1054002 
	 http://www.beatona.net/ar/knowledge-hub/article/content-40162
	 https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=11759 
	 https://www.rowadalaamal.com/
	 https://areq.net/m/ % 
	 https://m.facebook.com/ClubIbn/photos 
	 https://www.unescwa.org/ar/news 
	 https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=11759
	 https://www.alayyam.info/news/83IOJS6J-EFFMQY-5ADD
	 https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/ 
	 https://www.alayyam.info/news/83IOJS6J-EFFMQY-5ADD
	 https://www.scidev.net/mena/news/excessive-logging-depletes-vegetation-yemen/
	 https://www.mc-doualiya.com/chronicles/report-mcd   
	 https://news.un.org/ar/story/2020/04/1054002
	 http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=16014  
	 www.Unhabitat.org 
	 www.aljazeera.net 
	 http://www.ypagency.net/213607
	 www.Unhabitat.org
	 www.alroeya
	 WWW.unep.org/uneplive
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امللخص: 

التنمية وبناء اجملتمعات من خالل قيامها  تهتم اجلامعات بتحقيق دورها يف      
بعمليات اإلصالح واتباع األنظمة اإلدارية احلديثة التي أثبتت فعاليتها وجناحها يف 
العديد من املؤسسات، سواء االقتصادية أو التعليمية. وتعد احلوكمة أهم الثقافات 
اإلدارية العملية الهادفة إلى رفع مستوى أداء املؤسسات التعليمية من خالل تفعيلها 
لدور احملاسبة واملساءلة وحتقيق العدالة واملساواة؛ لذلك يهدف البحث احلالي إلى 
بناء تصور مقترح للحوكمة يف اجلامعات اليمنية والتعرف على متطلبات تطبيقها 
من خالل التعرف على اإلطار الفكري للحوكمة، وعلى واقعها يف اجلامعات اليمنية 
على  واالطــالع  ذلك،  تواجه  التي  الصعوبات  أهم  تطبيقها، وحتديد  أهمية  وعلى 
املتطلبات  وحتديد  وبريطانيا،  املتحدة  الــواليــات  يف  اجلامعات  حوكمة  جتربتي 
الالزمة حلوكمة اجلامعات اليمنية، ومن ثم فقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي 

التحليلي، وتوصل إلى العديد من النتائج أهمها: 
− أن احلوكمة نظام إداري للمؤسسات يجمع بني اجلهات الرسمية وغير الرسمية 	

توفير معايير تضمن حقوق  القرارات يف ظل  اتخاذ  لتكون صانعة يف عملية 
جميع املشاركني، وقواعد تشريعية وإدارية وتنظيمية تعمل على تنظيم عمل 

تلك اجلهات ومبا يسهم يف خدمة اجملتمعات وتطويرها. 
− يعاني واقع اجلامعات اليمينة من تدني تطبيق مفهوم احلوكمة ومبادئه، نتيجة 	

العديد من الصعوبات يف اجملال القانوني، واإلداري، والتكنولوجي، واملالي.
− أثبتت نتائج جتربتي الواليات املتحدة وبريطانيا أن حوكمة اجلامعات قائمة على 	

املناخ الدميوقراطي واالنتخابات التي يتم بواسطتها اختيار مجالس لألمناء من 
األكادمييني والطلبة والهيئات واملنظمات اخلارجية ورجال األعمال، باإلضافة 
القرارات  وصناعة  األداء  تشارك يف حتسني  املتنوعة،  التنفيذية  اللجان  إلى 
إدارية وتشريعية  التعليمية يف ظل متطلبات  العملية  الداعمة جلودة  اإلدارية 

وتنظيمية محددة.
− أن من أهم متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية:	
− متطلبات تشريعية، متطلبات إدارية، متطلبات تكنولوجية.	
− الكفاءة 	 املشاركة،  املساءلة،  الشفافية،  األهداف،  الرؤية،  احلوكمة:  مبادئ 

الفاعلية.

الكلمات املفتاحية: احلوكمة، اجلامعات اليمنية.
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مقدمة: 

شهدت األنظمة التعليمية يف الكثير من دول العالم العديد من التحوالت العاملية 
ومتثلت يف التطور السريع الذي يشهده العالم يف مجال التكنولوجيا وثورة االتصاالت 
واملعلومات الذي صاحبه ظهور اقتصاد املعرفة بوصفه توجًها عاملًيا فرض ضرورة 
االهتمام باجلانب البحثي يف اجلامعات، مع زيادة االهتمام بآليات صناعة القرار 
يف الشؤون اإلدارية واألكادميية، وزيادة أعداد الطلبة امللتحقني باجلامعات، وزيادة 
املوجات  من  العديد  ظهور  إلى  أدت  التحديات  تلك  كل  اجلامعات،  بني  املنافسة 
يف  اجلامعات  من  الكثير  لدى  صدى  لها  جتد  أخذت  التي  اإلصالحية  اإلدارية 

مختلف دول العالم.
اهتمام  على  استحوذت  التي  التقييمية  اإلصالحات  أحد  احلوكمة  مثلت  وقد 
اجلامعات بوصفها معمارية إدارية جديدة تقوم على الشفافية واملوضوعية والنزاهة 
واحلرية )الدهدار، 2017: 63(؛ فاحلوكمة مدخاًل إدارًيا ظهر خالل القرن العشرين 
واستفادت منه الكثير من املؤسسات اجلامعية من حيث تطوير أدائها وحتسينها، 
واملالية  البشرية  مواردها  وإدارة  أهدافها  لتحديد  املرجعي  اإلطار  متثل  حيث 
املنشودة  األهداف  لتحقيق  واملشاركة  واملساءلة  للشفافية  وفقاً  األخرى  ومكوناتها 
بجودة عالية )Wang, 2010: 487(. وال تشير احلوكمة إلى ما تفعله اجلامعات، بل 
إلى كيفية األداء مبعنى أدق، وتهتم باألساليب والوسائل التي تستخدمها املؤسسة 
وأساليب  اإلدارات،  بني  واملهام  السلطات  توزيع  تتضمن  التي  أهدافها  لتحقيق 
التواصل والرقابة، والعالقات داخل التنظيم اإلداري اجلامعي احملتوية على أبعاد 
متعددة يف كيفية متاسك أجزائها، وممارسة السلطة، وكيفية االتصال مع األعضاء 
الداخليني )هيئة التدريس، الطلبة، اإلداريني(، وكيفية اتخاذ القرارات، واإلجراءات 

الداخلية.
ومشاركتهم،  وهياكلها،  املؤسسات  إدارة  مجالس  دور  احلوكمة  نظام  ويتضمن 
األداء  إلدارة  وترتيبهم  املوارد،  تخصيص  يف  وسياساتهم  اإلجرائية،  وقواعدهم 
2012: 9(؛ فاحلوكمة -من خالل ما  التقارير)برقعان؛ القرشي،  واملتابعة وإعداد 
تطبقه من مبادئ وإجراءات- تؤدي إلى انخفاض مستويات الفساد املالي واإلداري، 
بعدالة،  تنفيذها  يتم  التي  واإلجراءات  والقوانني  اللوائح  عبر  األداء  كفاءة  ورفع 
وبذلك متنع تضارب املصالح بني جميع األطراف داخل املؤسسة اجلامعية، وترفع 
من قدرتها على املنافسة والبقاء يف ظل زيادة أعداد املؤسسات اجلامعية )عباس، 
2019: 141(؛ لذا سعت الكثير منها إلى تطبيق احلوكمة من خالل العمل على توفير 
الكثير من  اليمنية ال يختلف عن واقع  متطلباتها وآلياتها، إال أن واقع اجلامعات 
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اجلامعات اإلقليمية أو العربية التي تعاني من ضعف ممارسات مبادئ احلوكمة، إذ 
أثبتت دراسة )املليكي، 2017( أن واقع اجلامعات اليمنية احلكومية بحاجة ماسة 
أن   )2019 والعزيزي،  )احلدابي؛  دراسة  وأوضحت  احلوكمة،  مبادئ  تطبيق  إلى 

درجة ممارسة مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية احلكومية منخفض.

 
مشكلة البحث:

    أثبتت احلوكمة جناحها بوصفها توجًها إدارًيا فعالًا يف العديد من اجلامعات 
األهداف  ولتحقيق  للعمل  مناسب  مناخ  تهيئة  على  تعمل  ألنها  والعاملية؛  العربية 
مبشاركة جميع املستويات األكادميية واإلدارية، ويف ظل املساواة والعدالة والشفافية 
جلميع املشاركني، من هنا يهدف البحث احلالي إلى التعرف على متطلبات تطبيق 

احلوكمة يف اجلامعات اليمنية من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 
ما مفهوم احلوكمة يف اجلامعات؟   -1

ما واقع احلوكمة يف اجلامعات اليمنية؟   -2
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية؟   -3

ما خبرات الدول يف حوكمة اجلامعات؟   -4
ما هي متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات؟   -5

ما التصور املقترح لتطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية؟   -6

 
أهداف البحث:

يهدف البحث احلالي إلى التعرف على:
مفهوم احلوكمة يف اجلامعات.   -1

واقع احلوكمة يف اجلامعات اليمنية.   -2
3-   أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية.

4-   خبرات الدول يف حوكمة اجلامعات.
5-   متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية.

تقدمي تصور مقترح لتطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية.   -6
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أهمية البحث:

إدارة  التطرق إلى مفهوم احلوكمة وأهميته يف      تبرز أهمية البحث من خالل 
اجلامعات ومساعدتها على االطالع على دورها يف مواجهة الصعوبات التي تواجهها 
الشفافية  على  احلوكمة  اعتماد  عن  ناجت  وذلك  أهدافها،  حتقيق  أمام  تقف  أو 
واملساءلة واملشاركة حتت مظلة القانون والعدالة. ويعد البحث احلالي -من وجهة 
تطبيق احلوكمة يف  التعرف على متطلبات  القليلة يف  البحوث  الباحثة- من  نظر 
إدارة  على  القائمني  البحث  نتائج  تفيد  أن  الباحثة  تؤمل  كما  اليمنية،  اجلامعات 
اجلامعات اليمنية يف التعرف على متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية 

وأهم اآلليات لذلك، باإلضافة إلى إثراء املكتبة اليمنية يف هذا اجملال.

مصطلحات البحث إجرائيًا:
احلوكمة  :Governance هي مجموعة من التدابير واإلجراءات التي تضمن    -1
الوحدات  العالقات بني جميع  العمل داخل اجلامعات من خالل ضبط  سير 

اإلدارية والتنفيذية واألكادميية، وبني اجلهات األخرى.
القانونية  السياسات  من  متكاملة  منظومة  هي   :Requirements متطلبات    -2
اليمنية  اجلامعات  أنشطة  توجيه  مبوجبها  يتم  التي  والتكنولوجية  واإلدارية 

وحتقيقها بناء على مبدأ الشفافية واملساءلة واملشاركة من جميع العاملني.
اجلامعات اليمنية Yemeni Universities: هي أعلى املؤسسات التعليمية يف    -3

السلم التعليمي التي تعني بالتعليم اجلامعي يف اليمن.

 
حدود البحث:

يقتصر البحث احلالي على احلدود اآلتية: 
− احلد املوضوعي: احلوكمة يف اجلامعات: األهمية، املبادئ، املتطلبات.	
− احلدود املكانية: اجلامعات اليمينة.	
− احلدود الزمانية: 2022.	



136

حوكمة اجلامعات اليمنية )تصور مقترح(

الفصل األول
مفهوم احلوكمة فـي اجلامعات

املفهوم  من حيث  للحوكمة  الفكري  اإلطار  محورين  احلالي يف  الفصل  يتناول 
واألهداف واألهمية واملبادئ، ثم يعرض موضوع حوكمة اجلامعات على النحو اآلتي:

احملور األول: اإلطار الفكري للحوكمة:
1- مفهوم احلوكمة:

أجل  من  العشرين  القرن  التي ظهرت يف  العاملية  الثقافات  من  احلوكمة جزء 
السياسيات  صناعة  يف  واحلكومات  اخملتلفة  اجملتمعية  األطراف  مشاركة  تعزيز 
العامة وتنفيذها بغرض تنميتها وتطويرها. كان ظهوره بغرض إصالح املؤسسات 
على  املؤثرة  املالية  األزمات  ظهور  إلى  أدت  فيها  كبيرة  اختالالت  لُوجود  املالية 
االقتصاد العاملي، حيث أصدرت جلنة األبعاد املالية عام 1992 تقريراً مشترًكا مع 
سوق لندن لألوراق املالية بعنوان »األبعاد املالية حلوكمة املؤسسات«، ويف عام 2001 
أخذت حوكمة املؤسسات بعداً آخَر بعد األزمات املالية وإفالس كبريات الشركات 
والتعاون  التنمية  منظمة  تقرير  وَمثَّل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  االقتصادية يف 
دولي  اعتراف  أول  املؤسسات«  حوكمة  بـ«مبادئ  املعنون   2006 لعام  االقتصادية 

مبفهوم احلوكمة )ناصر الدين، 2012: 88(.
أنها مجموعة من  التجارية على أساس  بالشركات  نظام احلوكمة  ارتبط  وقد 
اآلليات التي تسهم يف فرض االنضباط والرقابة على إدارة الشركات ومبا يضمن 
)برقعان؛  اآلخرين  املصالح  وأصحاب  املساهمني  مصلحة  ويخدم  أدائها،  حتسن 
العاملية  االجتاهات  أحد  بوصفه  احلوكمة  مفهوم  وانتشر   ،)8  :2012 والقرشي، 
التجارية،  الشركات  التي ظهرت يف  املشاكل  من  العديد  نتيجة  اإلداري  لإلصالح 
ومنها انفجار األزمة املالية يف جنوب شرق آسيا عام 1997، وارتفاع حدة الفساد 
الكبرى،  الشركات  الكبيرة يف  واالنهيارات  التجارية،  الشركات  واإلداري يف  املالي 
والتحرر املالي الكبير يف الشركات، واالنفتاح العاملي، وعدم وجود أنظمة قانونية 
)الشمري،  الفساد  انتشار  إلى  أدى  ذلك  وكل  الدول،  من  كثير  الشركات يف  لتلك 
تلك  يف  اإلدارية  األدوار  إلعادة حتديد  املسببات  وجدت  سبق؛  ملا   .)133  :2008
املؤسسات لتحقيق الشفافية واملساءلة واملشاركة يف حتمل املسؤولية وبذلك فرضت 
على مختلف املؤسسات ضرورة االستجابة ملنهجية احلوكمة التي تعتمد على ضمان 
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التكامل يف األدوار بني مختلف اجملالس اإلدارية املسؤولة عن إدارة املؤسسة، وهم: 
للمؤسسة، من  التنفيذية، املساهمون والداعمون واملالكون  مجلس اإلدارة، اإلدارة 
خالل صيغ تضبط العالقة التعاقدية بينهم وباستخدام األدوات املالية واحملاسبية 
السليمة وفقاً ملعايير املساءلة واإلفصاح والشفافية القائمة على العدل بني أصحاب 

املصالح فيها مبا يضمن استمرارها )الفرا، 2013: 8(.
االهتمامات  تعدد  إلى  راجع  احلوكمة  ملفهوم  التعريفات  من  العديد  هناك 

وتخصصات الباحثني والكتاب، ومن تلك التعريفات: 
 من الناحية اللغوية جند أن كلمة Governance مت استخدامها يف الكتابات 	

بأنه  املصطلح  إلى  ينظر  اإلجرائية  الناحية  ومن  التربية،  لتعني  الكالسيكية 
جتسيد للتعددية، واملساءلة واحترام القانون، وحقوق اإلنسان ومبادئ السوق 
االتفاق  للمصطلح مت  العلمية  الترجمة  2009: 70(، ويف  )العدواني،  وآلياته 

على أنها »أسلوب ممارسات سلطات اإلدارة الرشيدة« )غادر، 2012: 12(.
 تعـــرف منظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية )OECD( احلوكمة بأنها: 	

مجموعـــة مـــن العالقـــات التـــي تربـــط بـــني القائمني علـــى الشـــركة ومجلس 
اإلدارة وحملـــة األســـهم وغيرهـــم مـــن أصحـــاب املصالـــح )الفـــرا، 2013: 10(.

 تعرف منظمة التمويل الدولية )IFC( بأنها: »النظام أو الهيكل الذي يتم من 	
خالله إدارة وتسيير الشركات ومراقبتها ومتابعة العالقات بني جميع أطراف 

املصلحة« )محمد، 2017: 10(.
 يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأنها: »ممارسة السلطات االقتصادية 	

)سيف،  املستويات«  كافة  على  اجملتمع  شؤون  إلدارة  واإلدارية  والسياسية 
.)54 :2017
 وتعرف بأنها: النظام الذي يتم من خالله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة 	

املؤسســـات واإلجـــراءات التـــي توجه وتديـــر املنظمـــات واملؤسســـات وتراقب 
أداءها بحيث تتضمن الوصول إلى حتقيق رســـالتها واألهداف املرســـومة لها، 
»أي أنهـــا تتضمن مصالـــح جميع األطراف: املدراء Managers، املســـتخدمون 
Con- املراقبون ،customers الزبائـــن ،Suppliers واجملهـــزون ،Employees
 ،Shareholders املســـاهمون   ،stakeholders املصالـــح  أصحـــاب   ،trollers

اجملتمـــع society )الشـــمري، 2008: 118(.
   ومما سبق جند أن مفهوم احلوكمة يتميز بالعديد من اخلصائص التي تركز عليها 

الشركات التجارية، وهي:
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− االنضباط: اتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح.	
− الشفافية: تقدمي صورة واضحة وواقعية ملا هو يف املؤسسة.	
− االستقاللية: ال يوجد سلطة خارجية تفرض أو تؤثر على املؤسسة أو قرارتها.	
− املسؤولية: التزام جميع األطراف املساهمة يف املؤسسة باملسؤولية.	
− املساءلة: إمكانية القيام بعمليات التقييم وتقدير أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة 	

التنفيذية.
− العدالة: تتضمن احترام حقوق جميع األطراف وأصحاب املصلحة يف املؤسسة.	
− املسؤولية االجتماعية: اعتبار املؤسسة عوًنا اقتصادًيا داعًما لالقتصاد الوطني 	

للدولة )سيف، 2017: 57(.
إذن؛ فمفهوم احلوكمة يعتمد على ثالثة دعائم أساسية هي:

− الدعائم االقتصادية: تتضمن عمليات صناعة القرارات التي تؤثر على أنشطة 	
الدولة اقتصادياً.

− الدعائم السياسية: تتضمن عمليات صناعة القرارات املتعلقة بصياغة وتكوين 	
السياسات العامة.

− الدعائم اإلدارية: تتضمن النظام اخلاص بتنفيذ السياسات )العدواني، 2009: 72(.	

أهداف حوكمة املؤسسات:
تهدف احلوكمة إلى التنمية الشاملة داخل املؤسسات من خالل حتقيق األهداف 

اآلتية:
− دعم إجراءات احملاسبة والتدقيق الداخلي للتخفيف من الفساد ومظاهره.	
− تطوير اإلدارة ومساعدة املدراء ومجلس اإلدارة يف تبني استراتيجية تتناسب 	

مع أهداف املؤسسة.
− الرقابة واملتابعة على األداء التشغيلي واالستراتيجي للمؤسسة.	
− حتسني أداء املؤسسة بفعالية.	
− الوصول إلى االستقرار واملصداقية يف األمور املالية على املستوى احمللي 	

والدولي.
− حتقيق عملية اتصال وتواصل مع اجملتمع اخلارجي للمؤسسة.	
− تعميق االلتزام باملبادئ واملعايير املتفق عليها داخل املؤسسة، وإيجاد أنظمة 	

للرقابة الذاتية ضمن إطار األخالقي نابع من أخالق اجملتمع ومبادئه.
− تأمني التناغم بني أهداف املؤسسة وأهداف املستثمرين )سيف، 2017: 55(.	
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أهمية تطبيق احلوكمة يف املؤسسات:
املؤسسات  األداء يف  على  اإليجابي  تأثيرها  من خالل  احلوكمة  أهمية  تتضح 
تغذي  التي  املتنوعة  اإليجابية  القيم  ترسيخ  على  تعمل  حيث  أهدفها؛  باختالف 
سير املهام، كالدميوقراطية والعدل واملساواة واملسؤولية والشفافية، وحترص على 
نزاهة املعامالت وتعزيز سيادة القانون على اجلميع؛ وبذلك حتد من انتشار الفساد 
ومظاهره، وتسهم يف حتسني مستوى األداء للمؤسسة وترشيد اتخاذ القرار فيها 
من خالل إعداد حوافز وإجراءات تخدم مصالح املستفيدين. كما أنها أحد الركائز 
الفاعلة لتحقيق التنمية الرتباطها بزيادة اإلنتاجية ودعم النمو على املدى الطويل 
التنافسية  القدرة  وزيادة  اخملاطر  من  التقليل  يف  وتساهم   ،)55  :2017 )سيف، 
للخدمات التي تقدمها املؤسسة، وتفصل بني امللكية وإدارة املؤسسة، وتدعم تطوير 
األساليب اإلدارية وزيادة الشفافية، وزيادة أعداد املستثمرين وتقوية أداء اقتصاد 
البلد مع القدرة على املنافسة على املدى الطويل من خالل التأكيد على الشفافية 

يف املعامالت وإجراءات احملاسبة والتدقيق املالي )محمد، 2017: 13(.

أبعاد احلوكمة:
تتكون احلوكمة من أبعاد متعددة كما يلي:

− البعد اإلشرايف: ويتعلق ذلك بتدعيم وتفعيل هذا الدور يف األداء اإلداري 	
التنفيذي يف مجلس اإلدارة، واألطراف ذات املصلحة.

− البعـــد الرقابي: ويتم تفعيل الرقابة على املســـتويني الداخلي واخلارجي 	
. سسة للمؤ

− البعد األخالقي: يتعلق بكل ما يخص البيئة الرقابية من قواعد أخالقية 	
ونزاهة وأمانة، ونشر ثقافة احلوكمة على جميع املستويات اإلدارية للمؤسسة 

التجارية.
− البعد االستراتيجي: يهتم بصياغة استراتيجية واضحة لألعمال، والتشجيع 	

على اإلبداع واالبتكار والتفكير االستراتيجي، والقيام بتحليل البيئة الداخلية 
واخلارجية للمؤسسة لبناء توجهات استراتيجية.

− االتصال وحفظ التوازن: يتعلق بتصميم العالقات وتنظيمها بني الشركة ممثلة يف 	
مجلس اإلدارة التنفيذية من جهة، واألطراف اخلارجية من الهيئات واملنظمات واجلهات 

اإلشرافية والرقابية، بحيث تكون قائمة على أسس العدالة واإلخالص وااللتزام.
− املساءلة: وتتضمن اإلفصاح عن أنشطة املؤسسة التجارية وأدائها، والعرض 	

أمام املساهمني وغيرهم ممن يحق لهم قانون املساءلة.
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− اإلفصاح والشفافية: ويتعلق بتوفير املعلومات الالزمة لترشيد قرارات كل 	
األطراف يف املؤسسة التجارية، واإلفصاح عن ذلك يف التقارير العامة التي يتم 

إصدارها للمؤسسة )احلدابي؛ والعزيزي، 2010: 39(.

5- مبادئ احلوكمة:
   تعتمد احلوكمة على مجموعة من املبادئ التي متكن املؤسسة من حتقيق أهدافها، 
ومت   ،1994 عام  )OECD( يف  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  وقد حددتها 
إعادة صياغتها وتطويرها عام 2004. تشكل هذه املبادئ أساًسا لتطبيق احلوكمة 
يف معظم الدول، سواء الدول األعضاء أو غير األعضاء يف املنظمة، وتتمثل تلك 

املبادئ يف اآلتي: 
− املبدأ األول: ضمان وجود أساس إلطار فعال للحوكمة تشجع على الشفافية 	

اجلهات  مختلف  بني  ويوزعها  املسؤوليات  ويحدد  القانون  أحكام  ويراعي 
اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية القائمة يف املؤسسة.

− لهم 	 ليسهل  امللكية  املساهمني وأصحاب حقوق  الثاني: حماية حقوق  املبدأ 
ممارسة حقوقهم.

− املبدأ الثالث: أن يضمن إطار احلوكمة املؤسسية املعاملة املتساوية للمساهمني، 	
وأن تتاح لهم الفرصة للحصول على تعويض فعال عند انتهاك حقوقهم.

− املبدأ الرابع: ضمان التوازن يف التعامل مع أصحاب املصلحة، والعمل على 	
حتقيق التعاون والتكامل بني املؤسسة وأصحاب املصالح يف خلق الثروة وفرص 

العمل واالستدامة املالية للمؤسسة.
− املبدأ اخلامس: الشفافية واإلفصاح السليم والصحيح يف الوقت املناسب عن 	

جميع القضايا الهامة املتعلقة باملؤسسة، مثل املركز املالي، واألداء، وحقوق امللكية.
املبدأ السادس: أن يضمن إطار احلوكمة املؤسسية قيام مجلس اإلدارة مبسؤولياته من تخطيط استراتيجي 

.)OECD, 2021( ورقابة وتوجيه ومحاسبة لإلدارة التنفيذية عن أي قصور يف أدائها
     احلوكمة ثقافة إدارية قائمة على العديد من املبادئ التي تساهم يف تعزيز مكانة 
واملساهمة،  املستفيدة  اخلارجية  واألطراف  لديها،  العاملني  جميع  لدى  املؤسسة 
بحيث يتم العمل وفقاً ملبادئ الشفافية واملساءلة واإلفصاح عما يتم القيام بتنفيذه 
التمكني  جانب  تنمية  يف  احلوكمة  تساهم  كما  املهني،  وااللتزام  القانون  إطار  يف 
املهني واإلداري جلميع املستفيدين سواء داخل املؤسسة أو خارجها وذلك بإشراكهم 

يف صناعة القرار وتنظيم يف إطار قانوني وإداري واضح للجميع.
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احملور الثاني: احلوكمة يف اجلامعات
   يتناول احملور احلالي عن احلوكمة يف اجلامعات من حيث املفهوم واألهداف، 
اجلامعات  يف  التطبيق  ومبررات  واملبادئ،  مناذج،  وعرض  واحملددات،  واألهمية، 

ومراحله ومعوقاته، وذلك على النحو اآلتي:
1- مفهوم احلوكمة يف اجلامعات:

برز مفهوم احلوكمة يف اجلامعات نظراً لدورها املهم يف عمليات التنمية التي 
وخدمة  العلمي  والبحث  )التعليم  اجلامعات  فوظائف  اجملتمعات،  إليها  تطمح 
إدارًيا متكاملًا يتضمن مشاركة جميع األطراف يف عملية  اجملتمع( تتطلب نظاًما 
صناعة القرار، والعمل يف ظل مناخ يتسم بالشفافية والوضوح، وحتمل املسؤولية 

من جميع تلك األطراف من داخل اجلامعات ومن خارجها.
واإلدارة  والتنظيم  الداخلي  الهيكل  إلى  اجلامعات  يف  احلوكمة  مفهوم  يشير 
للمؤسسات املستقلة، وتتكون هيئة احلوكمة الداخلية عادة من مجلس إدارة ورئيس 
وموظفني  واستشاريني  وأكادمييني  اجلامعة-،  التنفيذي يف  الرئيس  -وهو  جامعة 

وإداريني وممثلي الطالب )مسعودي، 2018: 87(.
اجلامعات  أنشطة  لتوجيه  طريقة  بأنها  اجلامعات  يف  احلوكمة  ا  الفرَّ ويعرف 
وتوجيهاتها  االستراتيجية  تنفيذ خطتها  ومتابعة  وكلياتها،  العلمية  األقسام  وإدارة 
العامة وتطوير إدارتها، وهيكلها التنظيمي، وأساليب تقييم األداء وأساليب متابعة 
اتخاذ القرار اجلامعي بهدف حتقيق مبدأ الشفافية واملساءلة واملشاركة مبا ينعكس 

باإليجاب على أداء اجلامعة )الفرا، 2013: 26(.
فت كذلك بأنها »األسلوب الذي تستطيع من خالله اجلامعات توجيه وإدارة  وُعرِّ
اخلطط  اتباع  طريق  عن  األداء  يف  والتميز  اجلودة  يضمن حتقيق  مبا  نشاطاتها 
األطراف  جميع  مشاركة  ضرورة  مع  أهدافها،  لتحقيق  سعًيا  الفعالة  واألساليب 
برامج  التدريس واملوظفني يف عمليات إصالح  بها من أعضاء هيئة  العالقة  ذات 
التدريس، وعملية صناعة القرار مع توفير الهيكل التنظيمي املناسب تبًعا لتغيرات 
والفعالية«  واالستقاللية  واملساءلة  الشفافية  آليات  توفير  البيئة اجلامعية يف ظل 

)عباس، 2019: 144(.
وتنظيم  اجلامعة،  أداء  برقابة  اخلاصة  األنظمة  من  مجموعة  احلوكمة  ومتثل 
العالقة بني مجالسها املتمثلة يف مجالس األمناء ومجلس العمداء، ويتم ذلك عن 
طريق القواعد اإلدارية التي تقوم بإدارة اجلامعة وحتديد احلقوق والواجبات بني 
إدارة اجلامعة وتلك اجملالس مبا يضمن جودة اخملرجات )ناصر الدين، 2012: 91(.
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2- أهداف حوكمة اجلامعة:
تهدف احلوكمة يف اجلامعات إلى:

− إيجاد بيئة عمل مالئمة، وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز فعالية اجلامعات وزيادة 	
كفاءتها الداخلية واخلارجية.

− وتسهم 	 العاملني  اإلداري جلميع  العمل  تنظم  التي  والقواعد  القوانني  وضع 
العمل  جودة  يعكس  ومبا  العاملني  والعدالة جلميع  الدميوقراطية  يف ضمان 

اإلداري.
− تعزيز مشاركة جميع األطراف يف اجلامعات من الهيئة األكادميية واإلدارية 	

والقيادية والطالبية يف عملية صناعة القرارات التي تخدم العملية التعليمية.
− حتقيق العدالة واملساواة بني جميع موظفي العاملني يف اجلامعة.	
− تقدمي احملاسبة واملساءلة جلميع اجلهات املستفيدة من وجود اجلامعات.	
− بغرض حتسني مستوى 	 اجلامعة  العاملني يف  لكل  واملساواة  العدالة  حتقيق 

األداء.
− حتقيق الشفافية من خالل آليات واضحة متكن العاملني من ممارسة أعمالهم 	

بشكل أفضل، والعمل بهمة وعزم يف جميع أنشطة اجلامعة داخلياً وخارجياً 
.)Alshaer, et al ,2017: 220(

3- أهمية احلوكمة يف اجلامعات:
عملية  يف  دورها  خالل  من  اجلامعات  يف  احلوكمة  مفهوم  تطبيق  أهمية  تظهر 
اإلشراف، ومتابعة عمليات التنفيذ للمهام واملسؤوليات التي يتم بواسطتها حتقيق 

أهداف اجلامعات، وتتحدد أهميتها يف اآلتي:
− توفير الهيكل التنظيمي الذي يحدد املسؤوليات واملهام التي يتم من خاللها 	

حتقيق األهداف.
− املساهمة يف إنشاء اجملالس والهيئات اإلدارية املسؤولة عن حتديد التوجه 	

االستراتيجي للمؤسسة لضمان الفعالية واجلودة.
− القوة 	 يتم حتديد نقاط  حتقيق اجلامعات ألهدافها بأفضل الطرق؛ بحيث 

والضعف ملستوى األداء ووضع خطط التحسني الضرورية.
− ضمان التوازن بني املسؤوليات االستراتيجية طويلة األجل وقصيرة األجل.	
− ضمان املساواة بني حقوق العاملني يف اجلامعات من أكادمييني وإداريني. 	
− تطبيق 	 عملية  يف  يساهم  وهذا  الذاتية  والرقابة  لإلشراف  نظام  احلوكمة 

القوانني، ويؤدي إلى ضمان حقوق املوظفني.
− يعمل تطبيق احلوكمة على التخفيف من التكلفة املالية على النحو اآلتي:	
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− القضاء على البيروقراطية الورقية واالهتمام باإلجراءات العملية يف التطبيق.	
− مواجهة ضعف املوارد اخملصصة لقطاع التعليم وزيادة اإلنفاق عليه.	
− تطوير مصادر التمويل الفني للتعليم العالي من خالل ربط ميزانيات هذه 	

من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  مع  املعتمدة  والبرامج  األداء  بنوعية  املؤسسات 
.)Alshaer, et al ,2017: 220( االستقاللية للجامعات

4- مبررات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات:
 أصبحت احلوكمة أحد القضايا احلاسمة يف التعليم العالي التي فرضت على 
الكثير من اجلامعات ضرورة األخذ بها وتطبيقها؛ إذ يوضح )DANI( أن اجلامعات 
املؤسسة  بني  ومقبولة  مستدامة  استراتيجية  بناء  بغرض  احلوكمة  إلى  حتتاج 
اجلامعية وبني املستفيدين، ألن إدارة احلوكمة تشرف على تنفيذ االستراتيجيات 
تدعم قدرات  كما  واإلجراءات بصورة واضحة وشفافة،  العمليات  بشكل جيد يف 
اإلفراد واملؤسسات اجلامعية على حتمل املسؤولية )DANI. 2015:175(؛ لذا فإن 

مبررات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات ظهرت نتيجة التداعيات اآلتية:
− التوسع يف أنظمة التعليم العالي.	
− تنوع األنظمة التعليمية وظهور أمناط جديدة ومنها التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.	
− التنوع الطالبي على مستوى اجلامعات التي أصبحت تضم العديد من الهيئات 	

الطالبية غير املتجانسة من حيث اخللفية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
− ساهم التدويل املتزايد للتعليم العالي يف زيادة دور اجلامعات يف اجلانب البحثي 	

واالبتكار إلنتاج معرفة جديدة، ويف تزويد الطلبة مبهارات تعليمية متنوعة.
− ظهور العديد من االجتاهات املتعلقة بترتيبات اجلوانب املالية للجامعات، ومنها 	

ضرورة تنويع املوارد املالية وتقليل االعتماد على التمويل احلكومي الذي يركز 
.)OECD: 2009( على النفقات اخلاصة باجلوانب التنظيمية واإلدارية

− ضعف البنية التحتية وقلة فرص البحث العلمي.	
− ضعف ثقافة البحث العلمي لدى مؤسسات القطاع احلكومي واخلاص.	
− التنمية 	 وخطط  اجلامعات  اجلارية يف  البحثية  املشاريع  بني  الصلة  ضعف 

االقتصادية واالجتماعية )عرابة؛ وبن عيسى، 2017: 48(.
5- العناصر األساسية حلوكمة اجلامعات:

تتطلب عملية تطبيق احلوكمة يف اجلامعات عناصر أساسية، هي:
− نظـــام محـــدد للمجالـــس واللجـــان داخـــل اجلامعـــات وكلياتهـــا، مـــع توفيـــر 	

سياســـات مكتوبـــة محـــددة لـــألدوار واملهـــام لتلـــك اجملالـــس واللجـــان بصـــورة 
ــع. ــا للجميـ ــع إتاحتهـ ــة مـ واضحـ
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− وثائق وأدلة ومعتمدة لهياكل اجملالس وواجباتها وصالحياتها ومعايير اختيار 	
أعضائها، ونظم املساءلة عن السياسات والقرارات التي تصدرها.

− نظم وإجراءات تتيح الفرص ملشاركة الطلبة، وتوفير املعلومات ذات الصلة 	
بالقرارات التي ترتبط مبصاحلهم.

− مجالس وجلان تستوعب ملتطلبات اجلودة واالعتماد.	
− تهيئة مستمرة لألعضاء اجلدد يف اجملالس، وحتديث املعلومات لألعضاء 	

القدامى بشأن التغييرات يف رسالة وأهداف البرامج واخلطط الدراسية يف 
كليات اجلامعات.

− نظم وإجراءات محددة للتقييم الدوري املستمر لفعالية تلك اجملالس واللجان.	
− العمل بأســـلوب الفريق الواحد، ويدار ذاتًيا بعيًدا عن أســـلوب الرئاســـة 	

.)428  :2018 )مـــرزوق، 
6- محددات احلوكمة:

تقوم احلوكمة يف اجلامعات على محددات داخلية وخارجية، وهي:
− احملددات الداخلية: وتركز على مجالس صناع القرار، وحتديد نوعية األعضاء 	

املشاركني وطرق اختيارهم، أنظمة الرقابة، ووسائل التحفيز ورفع مستويات 
األداء.
− احملددات اخلارجية: تتضمن عالقة اجلامعة مع املؤسسات اجملتمع اخلارجي 	

مثل منظمات اجملتمع املدني، والهيئات الرقابية لألداء وضمان العدالة وشفافية 
اإلجراءات الداخلية طبًقا للتشريعات واألنظمة القانونية )طيب، 2018: 205(.

7- أشكال حوكمة اجلامعات:
إن عملية النهوض بالتعليم اجلامعي تتطلب منظومة متكاملة للحوكمة تضم جميع 
التعليم  وصول  طريق  فاحلوكمة  اجلامعة؛  مستويات  على  القرار  اتخاذ  أطراف 
وظائف  بدور  النهوض  عملية  وتتطلب  املستفيدين،  من  ومرغوبة  عالية  ملستويات 
اجلامعة تطوير األداء املؤسسي واحلوكمة التي تتضمن الشفافية يف العمل واملساءلة 
عن مستويات األداء والنتائج وذلك مبشاركة جميع األطراف علىعدو وفق مرجعية 
تشريعية منظمة للعمل بحيث يتم إصدار القرارات بحسب التدرج اإلداري ابتداًء من 
مجلس القسم ووصوالً إلى مجلس اجلامعة وانتهاء مبجلس األمناء) ناصر الدين، 

2021: 87(؛ لذا تتنوع أشكال احلوكمة يف اجلامعات كما يلي:
− احلوكمة األكادميية التشاركية:   ويقصد بها مجموعة من النشاطات 	

الفاعلة  باملشاركة  التدريس  هيئة  أعضاء  ظلها  يف  يقوم  التي  واملمارسات 
اإلدارة  قيام  وذلك من خالل  بالعمل،  املرتبطة  القرارات  يف عمليات صناعة 
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اجلامعية بالتنظيم والتنسيق مع اجلهات اخلارجية، منها اجلهات التنظيمية 
إلى  تشير  التي  الرقابية  واجلهات  العالي  التعليم  كوزارة  العليا  السلطة  ذات 
عمليات التوجيه والرقابة املستمرة من املساهمني وأصحاب املصالح كأعضاء 
يف مجلس إدارة اجلامعة الذين مت تفويض بعض السلطات لهم من قبل اإلدارة 

العليا.
− احلوكمة اإلدارية الذاتية: وتشير إلى األدوار واملسؤوليات اإلدارية إلدارة 	

العاملـــني يف اجلامعـــة؛ بحيـــث تضع األهـــداف وتتخـــذ القـــرارات يف االجتاه 
الـــذي يتناســـب مـــع توجهـــات اإلدارة اجلامعية.

− احلوكمـــة األكادمييـــة الذاتية: وتشـــير إلى إدارة أعضـــاء هيئة التدريس 	
ألنفســـهم ذاتًيـــا ووفًقـــا ملهامهـــم الوظيفيـــة.

− احلوكمة اإللكترونية: وترتبط بتقنية املعلومات التي يتم من خاللها إجراء 	
اجلامعة  تخص  التي  املعلومات  توفر  التي  اإللكترونية  واإلجراءات  العمليات 

جلميع عمالئها داخل اجلامعة وخارجها.
− احلوكمة األكادميية: ويعتبر هذا النموذج من أكثر النماذج متسًكا بالتقاليد 	

املوظفني  حلوكمة  اجلامعات  تخضع  أن  يتعني  بحيث  األكادميية  واألعراف 
واألكادمييني، من خالل عدة األساليب منها وجود متثيل فعلي وفعال للموظفني 
واألكادمييني يف اجملالس اجلامعية، أو منح أحد األكادمييني البارزين منصًبا 

يف اجلامعة )احلاج، 2017: 132(.
8- مراحل تطبيق احلوكمة يف اجلامعات:

متر عملية تطبيق احلوكمة بالعديد من املراحل املترابطة:
− املرحلة األولى: مرحلة التعريف باحلوكمة، وهي تتميز بدورها يف توضيح 	

وآليات  ومبادئها  أهميتها  وتوضيح  اجلامعة،  يف  العاملني  جلميع  احلوكمة 
تطبيقها.
− املرحلة الثانية: بناء البنية األساسية للحوكمة، وتتطلب بنية قوية وقادرة على 	

التفاعل مع مستجدات املتغيرات احمليطة بالبيئة اجلامعية، وتتكون تلك البنية 
التفاهم  حتقيق  على  القادرة  والتقنية  والفنية  واإلدارية  القانونية  البنى  من 

والتعايش الفعال بني جميع األطراف املشاركة يف اإلدارة اجلامعية.
− املرحلة الثالثة: وضع برنامج معياري للحوكمة وحتديد توقيتاته القياسية، 	

ويحتاج إلى بناء برنامج زمني محدد األعمال واملهام وتتم عملية متابعته ومدى 
التقدم يف عمليات التنفيذ الستراتيجية اجلامعة وحتديد املعوقات لكل مرحلة 

من املراحل التنفيذية )العريني، 2014: 122(.
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− املرحلـــة الرابعـــة: تنفيذ احلوكمة وتطبيقها؛ ويتم قياس مدى اســـتعداد 	
األطراف املســـتفيدة إلـــى تطبيق مبادئ احلوكمة؛ ألنهـــا تضمن حريات وقيود 

وضوابـــط تســـتوجب مـــن اجلميع االلتـــزام بها.
− املرحلة اخلامســـة: متابعة احلوكمة وتطويرها، وهي توضح حسن تنفيذ 	

املراحـــل الســـابقة؛ إذ تعـــد الرقابة واملتابعة أداة رئيســـة تســـتخدمها اجلامعة 
مـــن أجل تطبيـــق احلوكمـــة. وتتميز هـــذه الرقابـــة بطابعني هما:

− طابع عالجي: ملعاجلة القصور ونواحي الضعف التي قد تواجه عمليات 	
لتطبيق. ا
− طابع وقائي: وهو طابع ابتكاري قائم على األدوات والوسائل التي تزيد من 	

فاعلية احلوكمـــة )ناصر الدين، 2012: 97(.
9- معوقات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات:

تواجـــه املؤسســـات اجلامعية العديـــد من املعوقـــات التي تعرقـــل تطبيق مبادئ 
احلوكمـــة، وهي تتمثـــل يف اآلتي:

املناخ السياســـي العام الذي تعيشـــه الكثير من الدول؛ لتأثيره على توجهات  -
التعليمية وقدراتها. املؤسســـات 

املنظومـــة القانونية يف معظـــم اجلامعات لم تعد تتالءم مـــع التغيرات التي  -
يواجههـــا قطـــاع التعليـــم اجلامعي.

هيمنة اجلانب السياسي واأليديولوجي على اجلانب العملي واملوضوعي على  -
مســـتوى إصالحـــات التعليم اجلامعـــي، ويتضح ذلك من خالل ضعف ممارســـة 
األكادمييـــني لدورهـــم يف اتخاذ القرارات التي تخـــص أمورهم األكادميية وطرح 

األفـــكار والتعبير عن اآلراء بكل حريـــة )الدحياني، 2015: 132(.
غياب املساءلة، وتفشي العديد من مظاهر الفساد يف احلياة اجلامعية. -
املركزية يف إدارة املؤسسات اجلامعية، وعدم منحها االستقاللية يف إدارة شؤونها. -
الغياب التام لفكرة تقييم الطلبة لألداء األكادميي. -
غياب دور أعضاء هيئة التدريس عن احلياة اجلامعية )احلدابي؛ والعزيزي،  -

.)42 :2019
غياب ثقافة اإلبداع، وتبني التغيير لدى أفراد املنظومة اجملتمعية، سواء ما  -

يتعلـــق بأعضـــاء هيئة التدريـــس أو بالطلبة؛ إذ أوضحت العديد من الدراســـات 
االســـتطالعية غيـــاب تطبيـــق مبادئ احلوكمة الشـــفافية واملســـاءلة ومشـــاركة 
أصحـــاب القـــرار ويعود ذلك إلى انتشـــار الثقافة الســـلبية القائمة على العزوف 

عـــن التغييـــر وعدم الثقـــة يف إمكانيته واإلبداع بكل أشـــكاله.
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ضعف مستوى الرقابة يف مؤسسات التعليم العالي؛ إذ تفتقر تلك املؤسسات  -
إلى املمارســـة الفعليـــة لوظيفة الرقابة )عرابة؛ وبن عيســـى، 2017: 52(.

 ممـــا ســـبق، نســـتنتج أن احلوكمـــة نظـــام إصـــالح إداري انتشـــر يف الكثير من 
اجلامعـــات ملعاجلـــة االختـــالالت اإلدارية التـــي أفرزها الفســـاد بصـــوره املتعددة؛ 
لذلـــك تهـــدف احلوكمة إلـــى توفير بيئة عمـــل محفزة علـــى األداء املتميـــز وقائمة 
على املســـاءلة واحملاســـبة من خالل توفيـــر وتوضيح العديد مـــن القوانني واللوائح 
والتنظيميـــات اإلدارية التي تنظم العالقات بني اجلهات الفاعلة يف إدارة اجلامعات 
-ســـواء كانـــت من املكونـــات الداخليـــة للجامعـــة مبا تتضمنـــه من قيـــادات إدارية 
وأكادمييـــة وموظفـــني وطلبـــة، وهيئات طالبيـــة ونقابية، أو من اجلهـــات اخلارجية 
التـــي تتمثـــل يف وزارة التعليـــم العالـــي والهيئـــات التعليميـــة األخـــرى ومؤسســـات 
اجملتمـــع املدنـــي واملؤسســـات االقتصادية- وبـــني عملية تطبيقها التـــي تعتمد على 
وضـــع معاييـــر وآليات حملاكمـــة أداء جميـــع العاملني مـــن القيـــادات واألكادمييني، 
واإلداريـــني مـــن خالل تفعيل مبادئ احملاســـبة والشـــفافية واملســـاءلة، ومبشـــاركة 
جميـــع األطـــراف يف عملية صناعة القرار والتقييم مبا يخدم املؤسســـات اجلامعية 

ويســـاعدها على حتقيـــق أهدافها.
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الفصل الثاني
احلوكمة يف اجلــامعات اليمنــية

   
يتناول الفصل احلالي التعليم اجلامعي يف اليمن، وواقع سياسات احلوكمة يف 
النحو  على  وذلك  تطبيقها،  ومعوقات  مبادئها،  تطبيق  وواقع  اليمنية،  اجلامعات 

اآلتي:  
أواًل: التعليم اجلامعي يف اليمن:

املاضي  القرن  من  السبعينيات  بداية  مع  اجلامعي  التعليم  بدايات  ترافقت 
بصدور القرار اجلمهوري رقم )42( اخلاص بإنشاء جامعة صنعاء املمثلة يف كليتي 
ذاته،  العام  ويف   .)24  :2007 العالي،  التعليم  )وزارة  والقانون  والشريعة  التربية 
أُسست كلية التربية العليا بعدن، وتالها حتويل معهد ناصر للعلوم الزراعية إلى كلية 
ناصر للعلوم الزراعية يف عام 1972، ومثلت هاتان الكليتان النواة األولى جلامعة 

عدن التي تأسست بصدور القانون رقم )22( للعام 1975.
وبتشكيل تلك الكليات وجناحها زادت املطالب على التعليم اجلامعي فأُسسْت 
كليات أخرى يف جامعتي صنعاء وعدن )احلاج، 2000: 18(، وظل التعليم يف تلك 
الفترة مقصوًرا على اجلامعتني والكليات التابعة لهما حتى حتققت الوحدة اليمنية 
عام 1990 التي مثلت بداية عهد جديد للتعليم العالي؛ إذ شهد القطاع تطوًرا كمًيا 
واضًحا يف أعداد اجلامعات احلكومية واألهلية التي بلغ عددها )54( جامعًة يف 
العام اجلامعي 2014-2013، منها )16( جامعة حكومية من ضمنها )6( جامعات 

حتت اإلنشاء، وبلغ عدد اجلامعات اخلاصة )38( جامعة خاصة.
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جدول )١( التطور الكمي للجامعات اليمنية من العام 2008 - 2009 إلى العام 2013 - 2014

- 64 - 

 اجمللض األعلى لتخطيط التعليه                    مؤظرات التعليه يف اجلنَورية الينيية
 

 

ث ح  لاة تفللل%(70) لتست   لةث دةلتعي صبةلام للم2009  ثيةلجمللتعي ملل(16)   ثيةليفيللة لك دتل(1)(27)

تشب صبةلاب  تفللللتعت يفيبةلعمم ثيب تللل  ثيب ت لةثب لتعكمهب تللللل(10)عتدبطل ىلللل%(52)تسبك ثهةلتزب ثي تلالال

ل%(16.3)تسبك ثهةليف سوةلت تفللالالتعكمه تلجمللتزب ثي تل لاكمهة( 102) عتدطل ىل %(59.4)الا  ليف سوةل

اتي دملتزب ثي تلتشب صةلثأل للم2009كمهةلجمللتعي ملل(104)ثو  دةليفبللم2014كمهةلجمللتعي ملل(121)عتدطل ىلل

لاثكتوبب تلا هاببةلتل يسببهةللثي ثببطلالص ابب تلا تهببهةلتبب ا للةضببول ىلل عببدلاببلمللاببلملتبب ا لتعو هببةلتعت تهببةلللل

هببك هةلمببيلثصحهببلولعميبمهببةلللل أاحببوولم عوبب لثبب لتكبب  لثوبب  للات هببللامبب لتبب ا لتملو بب لاوبب لللاتصتدبب  ل عببدلتعل

لتعتيمهبهة.

للتتععتت  أأييللللتتزبزبيي  تتجملجملللململثثههسس  تتللتتععتتييممههممللتتععيي  ععممللااتتععوو    للتتععييممببممللجملجملللتتععههببأألل((49))  ببللااببلل

ل جملل د ب ءلثثهسب تللا بللتعت هبللللصبللحب يف لصدب  لحبليللللللملثألتزبلابلةاحإللة لتعتيمهملتعي عايتضحل 

امبب لتجغببب تطلجملللتع  ئهببةتحمل اوبب تلةيف بب ءلتثتببلتال يفبب  لتعبب ،ألعت ببمهللللتبب ايلتملثهسبب تلامبب للامببمليبب ت 

                                                           
جبيعج ُٕ : )اهعوّى ّاهخنٌّهّجٖب ، اهٖيٌٖج ،  (27)جبيعج ّنوٖج عوٖب توغ عدد اهجبيعبح اهخٕ خّفرح تٖبٌبح عٌِب  (38)ٖتوغ عدد يؤششبح اهخعوٖى اهعبهٕ اهخبضج  (1)

اهعوّى اهحدٖذج ، اهعرتٖج ، أزال هوعوّى ّاهخنٌّهّجٖب ، األٌدهس ، األحلبف ، اإلٖيبً ، دار اهعوّى اهشرعٖج شتأ ، اهيونج أرّْ ، اهٖيٌٖج األردٌٖج ، اهيشخلتل ، اهّطٌٖج ، 
ٖج ، اهشععٖدث ، آزال هوخٌيٖعج اهتشعر   ، اهوتٌبٌٖج اهدّهٖج ، خٌّخم اهيبهٖزٖج ، اهٌبضر ، دار اهشالى ، اهٖيً ، اهحنيج ، اهلرآً اهنرٖى ّاهعوّى اإلشاليٖج ، اتً خودًّ ، 

 اهترٖطبٌٖج ، اهرٖبً ، اهرازٔ(

 م2013/2014م2008/2009

1 8   1 8 1 10   1 10 
 2   0 2  2   0 2 
1 14 13 49 14 63 1 15 19 77 20 92 
 2   0 2 1 5   1 5 
1 12 1 6 2 18 1 13 3 9 4 22 
    0 0     0 0 
 2   0 2 1 3   1 3 
1 13 1 4 2 17 1 13 1 4 2 17 
1 12 1 5 2 17 1 13 2 8 3 21 
1 11   1 11 1 10 1 2 2 12 
 2   0 2  2   0 2 
 1   0 1  2   0 2 
 2   0 2  4   0 4 
 1   0 1  1   0 1 
1 12   1 12 1 14 1 2 2 16 
1 4   1 4 1 4   1 4 
 3   0 3  4   0 4 
 1   0 1  3   0 3 
 1   0 1  1   0 1 
 1   0 1  1   0 1 

    0 0  1   0 1 
8 104 16 64 24 168 10 121 27 102 37 223 

املصدر: اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، 2015: 64.

     يف ظل هذا التطور الكمي، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه 
)4,284( عضًوا خالل العام الدراسي 2014-2013 لعدد )227,163( طالًبا وطالبًة. 
نظراً  األدمغة؛  هجرة  من  اليمنية  اجلامعات  يف  األكادميية  الكوادر  واقع  ويعاني 
وشيوع  للتقييم،  واضحة  آليات  توفر  وعدم  املمتاز،  لألداء  احملفزة  البيئة  النعدام 
بالبحث  اخلاصة  التشريعات  وانعدام  واالختيار،  التعيني  عمليات  يف  احملسوبية 
العلمي، )اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، 2015: 79(. باإلضافة إلى ما سبق، فإن 
اجلامعات اليمنية تعاني من انعدام قاعدة معلوماتية خاصة مبكوناتها األكادميية 
والطالبية واإلدارية؛ وهذا بدوره أثر على عمليات اتخاذ القرارات التي تفتقر إلى 

وجود شفافية األدلة )البنك الدولي؛ واجلمهورية اليمنية، 2010: 156(.
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ثانيًا: سياسات احلوكمة يف اجلامعات اليمنية
    رافَق التطوراِت الكميَة ألعداد اجلامعات اليمنية كثيٌر من التوجهات التشريعية 
العالي على إصدار  التعليم  لتنظيم عمل اجلامعات، بحيث عملت وزارة  واإلدارية 

العديد من األنظمة واللوائح اإلدارية والتنظيمية، وقد مت تناولها كما يلي:
1-التنظيم اإلداري للجامعات اليمنية:

بوزارة  العام  املستوى  على  اليمنية  جلامعات  اإلداري  التنظيم  هيكلية  تتحدد 
التعليم العالي والبحث العلمي واجمللس األعلى للتعليم العالي، حيث تتولى الوزارة 
مسؤولية اإلشراف على اجلامعات اليمنية، مقتصرًة عليه وعلى التوجيه، دون القيام 
بدور رقابي، والسبب يف ذلك يعود إلى غياب التحديد الواضح ملهام ومسؤوليات 
الوزارة؛ ولذلك ينبغي أن يكون للوزارة مهاًما محددًة يقوم بها كادر وظيفي مؤهل 
تأهيلًا عالًيا، إلى جانب حاجتها إلى قاعدة بيانات ومعلومات كافية، متكنها من وضع 
السياسات واخلطط واتخاذ القرارات بشكل مناسب؛ فما لديها اآلن من البيانات 
واملعلومات غير كاٍف، وال توجد بيانات كاملة عن املوارد والنفقات، باإلضافة إلى 
عدم استكمال البنية التشريعية للوزارة )اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، 2006، 

.)12-13
اليمنية  للجامعات  التنظيمي  الهرم  قمة  ميثل  للجامعات:  األعلى  اجمللس 
)نائب  العالي  التعليم  وزير   : عضويته  يف  ويضم  الوزراء،  رئيس  اجمللس  ويرأس 
رئيس اجمللس(، وزير املالية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير اخلدمة املدنية، 
وزير التربية والتعليم، وزير التدريب الفني واملهني، وزير الشؤون االجتماعية، نائب 
وزير التعليم العالي، رؤساء اجلامعات احلكومية، وكيل قطاع التعليم بوزارة التعليم 
العالي، ممثل واحد عن اجلامعات األهلية، ممثل واحد من القطاع اخلاص، وثالث 
شخصيات أكادميية )استراتيجية التعليم العالي، 2006: 16(،  وقد حددت املادة 
رقم )4( من القرار اجلمهوري رقم )32( لسنة 2007، واخلاصة بالالئحة التنفيذية 
العالي على  للتعليم  اليمنية مهام واختصاصات اجمللس األعلى  لقانون اجلامعات 

النحو اآلتي: 
اقتراح السياسية العامة للجامعة، واقتراح خطط التعليم اجلامعي ورفعها إلى - 

اجمللس األعلى للتخطيط واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
وضع خطة القبول للجامعات.- 
تنسيق التعليم اجلامعي والعمل على توجيهه مبا يتفق وحاجات البالد.- 
التنسيق بني احتياجات اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس وفق طلباتها ومبا - 

يتفق مع القوانني النافذة.
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التنسيق بني نظم اجلامعة اخملتلفة.- 
وضع الضوابط العامة للكتب واملذكرات اجلامعية، ووضع النظم اخلاصة بها.- 
إقرار موازنة اجلامعات، وحساباتها اخلتامية.- 
إقرار الالئحة التنفيذية للقانون قبل عرضها على مجلس الوزراء.- 
إقرار اللوائح الداخلية للجامعة والكليات )وزارة الشؤون القانونية، 2007: 8-7(.- 

وقد ظلت العديد من تلك املهام مجرد حبر على ورق؛ إذ إن واقع التعليم اجلامعي 
ال يرتبط باحتياجات البلد التنموية، فال توجد خطوات تنسيق فعلية وواقعية بني 
ما تقدمه اجلامعات من مخرجات وبرامج تعليمية مناسبة وبني متطلبات التنمية، 
أن  كما  باجلامعات،  خاصة  خطط  وجود  من  يخلو  اجلامعي  التعليم  واقع  ويكاد 
انخفاض جودة التعليم اجلامعي يتضح من خالل ِنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى 
نسبة الطلبة؛ حيث بلغ متوسط نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس )53( طالًبا 
وطالبًة، وهي نسبة تفوق ثالثة أضعاف املتوسط العاملي البالغ )17( طالًبا وطالبًة 

)اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، 2015: 80(.
ويف إطار تطلعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى معاجلة االختالالت 
اإلدارية، مت بناء استراتيجية للتعليم العالي لألعوام من 2010-2006 التي تبنت 
هيكلًا تنظيمًيا مقترًحا للتعليم العالي وتضمن العديد من اجملالس كما هو موضح 

يف الشكل اآلتي:



 

































































شكل )1(: مقترح الهيكل التنظيمي للتعليم العالي املصدر: وزارة التعليم العالي، 2006: 58.
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يتضح من الشكل السابق ما يلي:
− وجود تدفق خطي بني املستويات اإلدارية اخملتلفة، بداية من مجلس النواب 	

الذي يعد السلطة التشريعية األولى يف البلد، ومن ثم مجلس الوزراء، يتبعه اجمللس 
األعلى للتعليم العالي، ثم وزارة التعليم العالي، ومجلس االعتماد األكادميي وضمان 
اجلودة، ثم مجلس اجلامعات الذي ينبثق منه مجلس األمناء املسؤول املباشر عن 

اجلامعات، يتبعه رئيس اجلامعة ومن ثم بقية مجالس اجلامعة.
−  استحداث بعض اجملالس والهيئات الداعمة لنظام احلوكمة يف اجلامعات، 	

وتتمثل تلك اجملالس يف:
أ هيئة اعتماد البرامج الوطنية واالعتراف باجلامعات أو ما يسمى مجلس 	.

 )210( رقم  اجلمهوري  القرار  مبوجب  إنشاؤه  مت  اجلودة:  وضمان  االعتماد 
ويعد   ،)6 :2012 اجلودة،  األكادميي وضمان  االعتماد  )مجلس   2009 لسنة 
نظاًما إدارًيا خارجًيا يقوم بدوره يف حتسني جودة التعليم العالي وتوفير آلية 

للمساءلة عن أداء اجلامعات.
أ مجلس األمناء: هو نظام إداري داخلي يتم إنشاؤه داخل اجلامعات مبوجب 	.

قانون التعليم العالي رقم )13( لسنة 2010 حيث نصت الفقرة )أ( من املادة 
يسمى  مجلس  حكومية  جامعة  كل  يف  القانون  هذا  مبوجب  »ينشأ  أن   )21(
مجلس األمناء يتضمن من يحملون الدرجة اجلامعية األولى كحد أدنى، مقره 
ألداء  والرقابة  واملساءلة  احملاسبة  عمليتي  يف  بدوره  يقوم  بحيث  اجلامعة«؛ 

اجلامعات، ومت حتديد مهامه كما يلي:
ترشيح رئيس اجلامعة.- 
دعم اجلامعة ومجالسها يف تعزيز القيم واألعراف األكادميية وترسيخها.- 
تعزيز االستقاللية األكادميية واملالية واإلدارية للجامعة ومتكينها من أداء - 

رسالتها وحتقيق أهدافها.
تقييم أداء اجلامعة ومدى التزامها بتنفيذ القوانني واللوائح والنظم النافذة.- 
اعتماد مشاريع اخلطط التنفيذية للمنشآت اجلامعية وجتهيزها، وحتديثها، - 

وصيانتها.
إقرار اخلطط االستثمارية للجامعة يف إطار السياسة العامة للدولة.- 
مراقبة مدى االلتزام بتنفيذ اخلطط التنفيذية املقرة.- 
فتح قنوات التواصل بني اجلامعة واجملتمع مبا ميكن من ربط البرامج الدراسية - 

والبحثية باحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
مساعدة اجلامعة للحصول على مصادر دخل مشروعة لتحسني أدائها وفقاً للقانون.- 
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اعتماد املوازنة السنوية وإقرار احلسابات اخلتامية للجامعة وجميع الوحدات - 
وإبداء  واحملاسبة  للرقابة  املركزي  اجلهاز  تقارير  ومراجعة  لها،  التابعة 

املالحظات وتقدمي التوصيات الالزمة للجامعة للعمل على تنفيذها.
النظر يف أي أمور تتعلق باجلامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء مما ال يدخل - 

يف صالحيات أي مجلس من اجملالس املنصوص عليها يف هذا القانون. 
تأثير جمللس  أي  يجد  ال  الواقع  أرض  على  اإلصالحات  لتلك  املتتبع  أن  غير 
االعتماد وضمان اجلودة؛ فبرغم مرور سنوات على تأسيسه فإن دوره شبه معدوم 
يف الكليات حيث ينقصه الكثير من األساسيات ملمارسة دوره يف اجلامعات اليمنية، 
أما مجلس األمناء فما زال حبًرا على ورق فال جند له أي وجود يف واقع اجلامعات 

اليمنية.
2- التشريعات القانونية:

 أُصدرت العديد من القوانني املنظمة لعمل اجلامعات متثلت البدايات يف قانون 
باجلامعات،  املتعددة  القانونية  املواد  يحتوى  الذي   1992 لسنة   )45( رقم  التعليم 
والقانون رقم )18( لسنة 1995 بشأن اجلامعات اليمنية، موضًحا األهداف والتكوينات 
واالختصاصات واملسميات الوظيفية وكل ما يخص العمليات اإلدارية يف اجلامعات 
من مجلس اجلامعة، والالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات لسنة 2007، والعديد من 
القوانني املنظمة للتعليم اجلامعي كقانون البعثات واملنح الدراسية والئحته التنفيذية 
الصادر سنة 2203، وقانون رقم )40( لسنة 2008 اخلاص بنظام الدراسات العليا، 
وقانون رقم )284( لسنة 2008 خاص بنظام شؤون الطلبة يف اجلامعات اليمنية، 
وغيرها من القوانني املنظمة للعمل داخل اجلامعات اليمنية وقانون اخلدمة املدنية 
2005 بشأن  )43( لسنة  رقم  والقانون  التنفيذية،  1991 والئحته  )19( لسنة  رقم 
الوظائف واألجور والرواتب والئحته التنفيذية، وأُصدر القانون بشأن األمور املالية 

والئحته التنفيذية رقم )8( لسنة 1990 ) وزارة الشؤون القانونية،  2010(.
مبوجب تلك القوانني صار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حق اإلشراف 
والتنسيق ووضع اخلطط والبرامج والسياسات التعليمية املتنوعة للجامعات اليمنية 
سعًيا إلى جتويد وضمان اخلدمات التعليمية التي تقدمها، إال أنها لم متارس دورها 
الرقابي بشكل فعال؛ وهذا يعود إلى غياب التحديد الواضح للمهام واملسؤوليات التي 

من املفترض أن تؤديها الوزارة )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2006: 15(.
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استراتيجيات التعليم العالي:
       لم يحَظ التعليم العالي باالهتمام إال من عام 2001 عندما مت التأكيد على 
إنشاء وزارة خاصة باإلدارة اجلامعية وهي وزارة التعليم العالي؛ لذا فإن التوجهات 
االستراتيجية لم تظهر إال من خالل بناء استراتيجية التطوير للتعليم العالي وخطتها 
واحلوكمة  كاجلودة  احملاور،  من  العديد  تضمنت  التي   2006-2010 التنفيذية 
هت إليها  والتمويل والتنوع )اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، 2011: 56(، التي ُوجِّ
العديد من االنتقادات منها مركزية بناء اخلطة من قبل وزارة التعليم العالي وبدون 
األعلى  )اجمللس  التنفيذ  مبركزية  ستتصف  أنها  يعني  وهذا  اجلامعات،  مشاركة 
لتخطيط التعليم، 2013: 88(، كما وجدت االستراتيجية الوطنية للعام 2025 التي 
أوضحت ضعف واقع اجلامعات اليمنية يف مواكبة احتياجات سوق العمل احمللي، 
ظلت  ذلك،  ومع  احلوكمة.  إلى  الهادفة  والهياكل  السياسات  من  العديد  متضمنة 
االستراتيجية مجرد قرار صوري لم ينفذ منها سوى جزٍء بسيٍط )اجمللس األعلى 

لتخطيط التعليم، 2015: 90(.

ثالًثا: واقع مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اليمنية:
1- االستقاللية:

 أوضح قانون اجلامعة اليمنية رقم )71( لسنة 1995 يف مادته الثالثة أن »لكل 
جامعة يسري عليها أحكام هذا القانون شخصيًة اعتبارية واستقاللًا مالًيا وإدارًيا«، 

غير أن واقع اجلامعات اليمنية ال يؤكد ذلك، ويتضح ذلك من خالل اآلتي:

− السلطة اإلدارية:	
  يبني قانون اجلامعات اليمنية لعام 1995 أن السلطة اإلدارية داخل اجلامعات 
تتمثل يف مجلس اجلامعة الذي ميثل السلطة اإلدارية العليا يف أي جامعات حكومية، 
وأن مكونات اجمللس هي: رئيس اجلامعة )رئيساً(، نوابه، عمداء الكليات واملراكز 
التابعة للجامعة، وينتخب أعضاء هيئة التدريس ثالثة أساتذة وفًقا ملعيار األقدمية 
وثالث  مختلفة،  علمية  حلقول  متثيلهم  مراعاة  مع  األعلى  اجمللس  ويرشحهم 
شخصيات عامة من ذوي الرأي واخلبرة يختارهم مجلس اجلامعة يف أول اجتماع  
لهم يف كل عام جامعي ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اجلامعة )وزارة الشؤون 
القانونية، 1995(، وميارس اجمللس مهامه يف ضوء ما حدده القانون رقم )17( لسنة 

1995 يف مادته رقم )11(، ومنها: 



155

حوكمة اجلامعات اليمنية )تصور مقترح(

− مناقشة وإقرار مشروع امليزانية السنوية للجامعة التي أُعدت يف ضوء مشاريع 	
ميزانيات الكليات واملعاهد واملراكز، واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

− تقييم أعمال اجلامعة يف ضوء سياستها العامة مبا يف ذلك النظر يف التقارير 	
إلى  واملراكز  الكليات  رئيس اجلامعة وعمداء  يقدمها  التي  والدورية  السنوية 

اجمللس وتشكيل اللجان اخلاصة بتقييم مختلف أنشطة اجلامعة.
− إقرار تعيني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة واملعاهد واملراكز التابعة لها 	

وترقيتهم وتثبيتهم وانتدابهم وإعارتهم، براتب أو بغير راتب، ونقلهم ومنحهم 
إجازات التفرغ العلمي وقبول استقاالتهم وإنهاء خدماتهم.

− مناقشة وإقرار خطط تنمية اجلامعة مع ربطها بخطط التنمية يف الدولة.	
− حتديد أعداد الطالب الذين ميكن قبولهم سنوًيا يف اجلامعة وذلك يف ضوء 	

احتياجات اجملتمع والقدرة االستيعابية للجامعة.
− إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو املعاهد 	

اللوائح أو القرارات  التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانني أو  أو املراكز 
التنظيمية التي تعمل بها اجلامعة )ولالطالع أكثر: قانون اجلامعات اليمنية، 

.)1995
كذلك توجد العديد من اجملالس األخرى القائمة على إدارة اجلامعات وكلياتها، 
ومنها: اجمللس األكادميي، مجلس الكلية، مجلس القسم العلمي، مجلس الدراسات 
دور هذه اجملالس  أن  غير  املكتبات.  الطلبة، مجلس شؤون  العليا، مجلس شؤون 
الذي غيب دور مجلس اجلامعة  لرئيس اجلامعة  املركزية  السطلة  محدود بسبب 
وكلياتها  اجلامعة  وتطوير  السياسات  وضع  يف  فاعليتهم  وألغى  اجملالس  وبقية 
)اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، 2021: 82(. وقد أوضحت استراتيجية التعليم 
العالي أن واقع النظام اإلداري يف اجلامعات اليمنية يعاني من نقص اخلبرة اإلدارية 
القيادات اإلدارية مما أدى إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة،  والقيادية عند بعض 
ويعاني من املركزية الشديدة يف مختلف املستويات اإلدارية للجامعات، كما أن سلطة 
العالي،  التعليم  بيد األكادمييني )وزارة  القرارات يف اجمللس عادة ما تكون  اتخاذ 
2006: 18(، ويتضح أيًضا غياب مشاركة القطاع اخلاص أو اجلهات املهتمة بالتعليم 
يف مجلس اجلامعة، وأن اجمللس ال ميارس دوره يف عملية التقييم؛ فالتقارير تقول 
إن واقع الكفاءة الداخلية للكليات تتسم بالضعف وانتشار الفساد اإلداري واملالي 
نتيجة ضعف اإلدارة اجلامعية وعدم وجود الشفافية يف ممارستها للمهام )اجمللس 
يعاني  البشرية  املوارد  إدارة  واقع  إن  ثم   ،)76  :2015 التعليم،  لتخطيط  األعلى 
من املركزية الشديدة، وتعدد اجلهات املشرفة، وضعف االلتزام باللوائح الداخلية، 
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وعجز البنية األساسية للعمل اإلداري والتنظيمي يف اجلامعات )الشاوش، 2014: 
52(. ومن ثم يتضح للباحثة ما يلي:

 أن توقف تطبيق االستراتيجية اخلاصة بالتعليم العالي يؤكد ضعف قدرات 	
القائمني على إدارة التعليم العالي يف مجال التخطيط االستراتيجي.

 أوضح القانون مهاَم  اجمللس بالتحديد، إال أن املالحظ أن بعض مهام مجلس 	
اجلامعة لم جتد تطبيًقا على أرض الواقع؛ فاجمللس ال ميارس دوره يف تقييم 
ال  ثمَّ  ومن  التقييم،  لعملية  آليات  وجود  إلى  الواقع  الفتقار  اجلامعة  أعمال 
توجد خطط لتحسني االختالالت يف الكليات، كما أن ارتباط خطط اجلامعة 
مع خطط التنمية يكاد يكون شبه معدوم، وتتضح الصورة أكثر بارتفاع معدالت 
 2010 للعام  القانون  تعديالت  أن  إلى  إضافة  اجلامعات،  خلريجي  البطالة 
قلصت من مهام اجمللس من خالل إلغاء الفقرات رقم )4( و)12( و)17( املتعلقة 
باملوازنة املالية واحلساب اخلتامي وإقرار اخلطط التنفيذية للمباني اجلامعية.

 املركزية الشديدة يف اجلانب اإلداري حيث إن لرئيس اجلامعة الدور الرئيس 	
يف عمليات صناعة القرارات واتخاذها.

− السلطة املالية:	
تعاني التشريعات املالية وواقع تطبيقها يف اجلامعات اليمنية من تناقض واضح؛ 
 1995 لسنة   )54( رقم  مادته   يف   )17( رقم  اليمنية  اجلامعات  قانون  نص  فقد 
على أن »تتصرف اجلامعة يف أموالها وتديرها بنفسها، ويخضع هذا التصرف يف 
اجلامعة«، يف حني  يقره مجلس  الذي  املالي  للنظام  األموال  وإدارة هذه  اجلامعة 
جاء يف املادة )73( من الالئحة التنفيذية للقانون املالي وتعديالته )1034( لسنة 
اجلهات  لدى  املالية  وزارة  ميثلون  املالية  الشئون  عموم  »مديرو  نصه:  ما   1999
ومديرو  الصناديق  وأمناء  احلسابات  مديرو  ذلك  يف  ويعاونهم  بها،  يعملون  التي 
املشتريات واخملازن الذين يجب أن يكونوا تابعني لوزارة املالية فنياً وإدارياً بحيث 
يباشرون االختصاصات احملددة لهم مبوجب أحكام القوانني واللوائح والتعليمات 
املالية املنفذة، ويشرفون على أعمال حتصيل اإليرادات وإنفاق االعتمادات، ويكون 
ملديري عموم  الشئون املالية واإلدارية حق التوقيع على أوامر الصرف، وال يجوز 
تنفيذ أي عملية مالية مهما كانت بدون توقيع ممثلي وزارة املالية« )وزارة الشؤون 

القانونية، 1999(.
على  بناء  السنوية  املوازنات  باعتماد  املالية  وزارة  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
لالختالالت  معاجلات  يساهم يف وضع  ال  النظام  وهذا  السابقة،  السنة  موازنات 
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املالية ال  املوازنة من قبل وزارة  اخلاصة بضعف مستوى األداء، سيما أن اعتماد 
يتم وفق معايير إدارية وأكادميية خاصة بالنظام اجلامعي من حيث نوعية األداء 
والكثافة الطالبية والتخصصات النوعية ومستويات اإلجناز األكادميية وما تتطلبه 

من دعم مالي )وزارة التعليم العالي، 2006: 31(.

2- املساءلة:
يفتقر واقع اجلامعات اليمنية إلى وجود جهة داخلية خاصة باملساءلة يتم يف 
يخضعون  ال  اجلامعات  داخل  فاملسؤولون  والعقاب؛  الثواب  مببدأ  األخذ  ضوئها 
وقد  أخرى.  جهة  أي  قبل  من  وال  اجلامعة  إدارة  قبل  من  ال  القانونية،  للمساءلة 
أكدت استراتيجية التعليم العالي أن النظام اإلداري يعاني من تدني مستوى األداء، 
والسبب يف ذلك عائد إلى ضعف التزام جميع املستويات اإلدارية بالقوانني واللوائح 
املنظمة، وإلى تدني االلتزام بالتقاليد واألعراف األكادميية، وعدم القيام بعمليات 
التقييم، ووهن دور مجلس االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف ممارسة دوره يف 

عمليات تقييم اجلامعات )وزارة التعليم العالي، 2006: 18(.

3- الشفافية:
يتسم واقع اجلامعات اليمنية بتدني ممارسة مبدأ الشفافية، ويتضح ذلك من 
خالل عملية التعيينات لرؤساء اجلامعات يف أنها تتم وفق ترشيح اجمللس األعلى 
للجامعات وقرارات رئيس اجلمهورية، يف حني يتم تعيني العمداء بقرار من رئيس 
اجلامعات،  رؤساء  ترشيحات  على  بناء  للجامعات  األعلى  اجمللس  ورئيس  الوزراء 
تعاني  اجلامعات  يف  التعيني  فـ«عملية  التوظيف؛  ملعايير  تطبيًقا  جند  ال  ثم  ومن 
القانون، سواء  عليها  ينص  التي  املطبقة  املعايير  والشفافية يف  االلتزام  غياب  من 
لإلداريني أو لألكادمييني«، وقد لوحظ وجود اختالالت يف تطبيق املعايير والضوابط 
املعتمدة الختيار أعضاء هيئة التدريس وتعيينهم؛ وهذا بدوره يؤثر على جودة العملية 
التعليمية، كما »أن املعينني ال يخضعون للمساءلة القانونية من قبل جامعاتهم« )وزارة 
اجلامعات  يف  تتم  التي  التعيينات  عمليات  تلتزم  وال   ،)81  :6002 العالي،  التعليم 
يف املستويات اإلدارية باملعايير احملددة يف القانون، وساند ذلك غياب دور أنظمة 
التقييم الداخلي أو اخلارجي، وغياب الشفافية يف نشر إيرادات واملصروفات املالية 
السنوية. إضافة إلى ذلك، فإن عملية القبول والتسجيل للطلبة ال تتم وفقاً للمعايير 
احملددة ضمن سياسية القبول، حيث جند أن أعداد امللتحقني ال تتناسب مع الطاقة 
االستيعابية لبعض الكليات، ومعظم اجلامعات والكليات قد جتاوزت شروط القبول 
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الدور  غياب  اخللل  هذا  يف  والسبب  العلمية،  التخصصات  معظم  يف  وإجراءاته 
واستخراج  الطلبة  بتسجيل  اخلاصة  اإلدارية  املستويات  العاملني يف  لدى  الرقابي 
الوثائق مما أوجد العديد من صور الفساد كالرشوة واحملاباة )الرميي، 0102: 991(.

4- املشاركة:
تؤكد املشاركة اإلدارية والتنظيمية جلميع األطراف داخل املؤسسات اجلامعية 
ومن خارجها أن العملية التعليمية عملية مشتركة بينهم من أجل املساهمة يف حتقيق 
أهداف العملية التعليمية، إال أن واقع اجلامعات اليمنية يتصف بوَهِن البيئة الداخلية 
الداعمة لعملتي التعليم والتعلم واملساِنِدة لدور األكادمييني يف صناعة القرارات؛ إذا 
يعاني أعضاء هيئة التدريس من قلة مشاركتهم يف اجملالس اجلامعية وبالذات فيما 
يهم أمورهم اإلدارية واألكادميية، ويتصف واقع اجلامعات بانعدام املبادرات الفعالة 
للشراكة املنتجة بينها وبني مؤسسات القطاعني احلكومي واخلاص )اجمللس األعلى 

لتخطيط التعليم، 2013: 69-70(.
التزام  تدني  يؤكد  اليمنية  اجلامعات  يف  احلوكمة  واقع  أن  سبق  نستنتج مما 

اجلامعات اليمنية مببادئ احلوكمة، ويتصف ذلك الواقع باآلتي:
− غموض السياسة اإلدارية داخل اجلامعات اليمنية.	
− إلى 	 أدى  وتناقضها، مما  اجلامعات  إلدارة  احلالية  واألطر  القوانني  ضعف 

انتشار الفساد اإلداري يف مختلف املستويات اإلدارية.
−  ضعف الرقابة واحملاسبة داخل اجلامعات.	
− افتقار الواقع اإلداري واألكادميي آلليات واضحة لتقييم مستوى األداء.	
− انعدام وجود آليات واضحة للشفافية يف عمليات التعيني واملمارسات اإلدارية 	

واألكادميية داخل اجلامعات.
− سيادة املركزية وضعف املمارسات الدميقراطية يف عملية صناعة القرارات 	

اجلامعية.
− تدني ممارسة اجملالس احلالية ألدوارها يف إدارة اجلامعات.	
− عدم االلتزام مبعايير التعيني للقيادات واألكادمييني واإلداريني.	
− بقاء املركزية املالية يف يد وزارة املالية.	
− التراخي عن االلتزام بالقوانني واللوائح الداخلية، مما جعل عمليات املتابعة 	

واحملاسبة داخلًيا سيئة وغير مجدية.
− محدودية مشاركة األكادمييني واملستفيدين من خارج اجلامعة يف تيسير اإلدارة اجلامعية.	
− انعدام دور هيئة االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف اجلامعات.	
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رابًعا: صعوبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية:
والتنظيمية  والقانونية  املؤسسية  األطر  ضعف  من  اليمنية  اجلامعات  تعاني 
ملستوى  الشديد  التدني  ذلك  مع  وتالزم  اجلامعي،  التعليم  ملتطلبات  واإلدارية 
الوالء التنظيمي للعاملني يف اجلامعات -رؤساء اجلامعات ونوابهم وأعضاء هيئة 
التدريس والعاملون واإلداريون-، وهذا واضح من عدم التزامهم بالنظم اجلامعية 
والقوانني واللوائح وسوء مستويات األداء وانتشار مظاهر الفساد األكادميي واملالي 
آليات  إلى  واالفتقار   ،)112  :2012 التعليم،  لتخطيط  األعلى  )اجمللس  واإلداري 
واضحة لسير األداء اإلداري واألكادميي، مع ضعف العالقة والتنسيق بني مختلف 
للمعلومات اإلدارية  انعدام األنظمة حديثة  التنظيمية يف ظل  اإلدارات والوحدات 
يف اجلامعات )شرف الدين، 2014: 169(؛ فالواقع يعاني من عدم جتديد القوانني 
القيادات األكادميية واإلدارية وضعف الوعي  والتشريعات اجلامعية وسوء اختيار 
بأهمية احلوكمة يف اإلدارة اجلامعية )احلمزي، 2015: 189(، وضعف أداء القيادات 
اإلدارية واألكادميية بسبب قناعتهم بعدم وجود نظام واضح وقوي وفعال للمساءلة 
الثواب والعقاب )اجمللس األعلى للتخطيط،  واملتابعة والتقييم وعدم تطبيق مبدأ 
2014: 100(، كما أن غياب دور مجالس األمناء ساهم يف ضعف األداء املؤسسي 
وكفاءته وفاعليته، وكذلك ضعف مشاركة القطاع اخلاص يف صياغة السياسيات 
املالي  الفساد  وبروز  واإلدارية،  املالية  االستقاللية  وغياب  األكادميية،  والبرامج 
وعدم  واملساءلة،  الشفافية  لغياب  الذاتية  اإليرادات  من  اإلفادة  وسوء  واإلداري 
التعيني  التدريس، وضعف االلتزام مبعايير  آلية تقييم شفافة ألعضاء هيئة  توفر 
الختيار أعضاء هيئة التدريس واإلداريني، وعدم توفر نظام شامل للجودة الشاملة 
)اجمللس  األكادميي  االعتماد  جمللس  والبرامجي  املؤسسي  األكادميي  واالعتماد 

األعلى لتخطيط التعليم، 2015: 99(.

وميكن إجمال الصعوبات التي تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية يف 
اآلتي:

1- صعوبات سياسية وقانونية:
− عدم استقرار األوضاع السياسية يف اليمن.	
− جمود القوانني احلالية، مع تدني التزام العاملني يف مختلف اجلامعات اإلدارات بها.	
− والتعيينات، 	 األمناء،  مجلس  بتفعيل  اخلاصة  القوانني  بعض  فعالية  ضعف 

والترقيات.
2- صعوبات إدارية:
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− ضعف انتشار الثقافة القانونية اخلاصة باملساءلة والثواب والعقاب.	
− ضعف الوعي لدى قيادات التعليم العالي بدور املساءلة والشفافية يف املهام 	

اإلدارية.
− سيطرة املركزية اإلدارية على جميع اإلدارات اجلامعية.	
− غياب دور مجلس األمناء يف إدارة اجلامعات. 	
− ضعف القيادات اإلدارية يف مجال التخطيط االستراتيجي.	
− ضعف االلتزام باللوائح الداخلية املنظمة للعمل داخل إدارات اجلامعات.	
− غياب املساءلة اإلدارية عن اجلامعات	
− غياب دور اإلدارات الرقابية داخل اجلامعات.	
− غياب دور مجلس االعتماد األكادميي وضمان اجلودة.	

3- صعوبات تكنولوجية:
− االفتقار إلى قاعدة بيانات متكاملة عن التعليم اجلامعي.	
− ضعف الربط الشبكي داخل إدارات اجلامعة وكلياتها اخملتلفة.	
− ضعف توفر بنية حتتية إلكترونية.	

4- صعوبات مالية:
− املركزية يف األمور املالية.	
− اإلدارة التقليدية لوضع امليزانية اجلامعية.	
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الفصل الثالث
الدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقة

يعتمد البحث احلالي على العديد من الدراسات واألوراق البحثية التي تناولت 
مفهوم احلوكمة يف اجلامعات من حيث املفهوم واملتطلبات ومعوقات التطبيق، وقد 

مت عرضها يف تراتب زمني من األحدث إلى األقدم على النحو اآلتي:
األساسية  املرتكزات  أهم  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   :2021 آسية،  دراسة 
اجلامعات،  النظرية حلوكمة  املفاهيم  على  التعرف  من خالل  اجلامعات  حلوكمة 
الدولية  التجارب  واالطالع على  ذلك،  لتطبيق  توفرها  الواجب  املتطلبات  ومعرفة 

جلامعات جنحت يف تطبيق احلوكمة، ومن نتائج دراستها ما يلي:
− أن عملية تطبيق احلوكمة يف اجلامعات تتطلب التركيز على بنية الهيكل 	

التنظيمي للجامعة، واإلطار التنظيمي والتشريعي والرقابة عليهما ومدى محاولتهما 
حتقيق اجلودة والتميز.

− أن من آليات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات تعزيز آليات الرقابة، وآليات 	
تعزيز املشاركة، وآلية تعزيز التوجه االستراتيجي.

مبادئ  تطبيق  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  2021: هدفت  الشاوش،  دراسة   -1
احلوكمة يف جامعة إب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خالل بناء 
استبانة مت توزيعها على أفراد العينة التي كانت عشوائية طبقية من أعضاء هيئة 

التدريس، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
− درجة تطبيق مبادئ احلوكمة يف جامعة إب كانت متوسطة.	
− ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )α =0.05( بني إجابات أفراد 	

عينة الدراسة نحو تطبيق مبادئ احلوكمة يف جامعة إب وفًقا للمتغيرات: نوع 
الكلية، الدرجة العلمية، سنوات اخلبرة.

2- دراسة فالق؛ وآخرون، 2020: هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية مساهمة 
احلوكمة يف اجلامعات يف تعزيز تطبيق ضمان اجلودة من خالل عرض مفهوم 
احلوكمة وأبعادها وواقع تطبيقها يف اجلامعات اجلزائرية، ومعرفة أثر تطبيق 
حوكمة اجلامعة على ضمان اجلودة يف جامعة الشليف اجلزائرية، وتوصلت 

الدراسة إلى العديد من النتائج، وهي:
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− تتطلب عملية حتقيق احلوكمة يف اجلامعة توفير مجالس خاصة باحلوكمة 	
متارس دورها بشفافية ووضوح.

− تعزز عملية تطبيق احلوكمة الثقة املتبادلة بني جميع األطراف مما يؤدي إلى 	
حتسني أدائها.

− تعمل احلوكمة يف اجلامعة على جتنب الفساد املالي واإلداري وضمان حقوق 	
ومصالح جميع األطراف يف اجلامعة.

− العمل على تطوير هياكل اجلامعة اإلدارية للمشاركة يف حتسني أداء اجلامعات 	
وتطويرها.

4- دراسة Mebarki; and Benlahbib ، 2020: هدفت الدراسة إلى التعرف على 
أحد مناذج حوكمة البحث العلمي يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل تناول 
 Westminster (مفهوم احلوكمة يف اجلامعات، ثم عرض حلوكمة البحث العلمي لـ
البحث  محدد حلوكمة  إطار  عمل  إلى  الدراسة  وتوصلت   (University-London

العلمي للجامعات يف اجلزائر.

مستوى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   :2019 والعزيزي،  احلدابي  دراسة    -5
التدريس  هيئة  نظر  وجهة  من  اليمنية  اجلامعات  احلوكمة يف  مبادئ  تطبيق 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  إذا  عما  والتعرف  األكادميية،  والقيادات 
بني متوسطات درجات تقدير أفراد العينة ملستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف 
اجلامعات اليمنية تعزي لنوع اجلامعة أم ال، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

اآلتية:
− درجة مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف جامعة صنعاء منخفضة، فيما كانت 	

مبستوى عال يف جامعة العلوم والتكنولوجيا.
− ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة تقدير عينة الدراسة 	

ملتغير نوع اجلامعة لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا.

6-  بحث بركات؛ ورحال، 2018: هدف البحث إلى التعرف على أهم آليات تطبيق 
خالل  من  العربية،  الدول  وبعض  األوروبي  االحتاد  دول  يف  احلوكمة  مفهوم 
التعرف على املفهوم الفكري حلوكمة اجلامعات، ومدى تطبيق أنظمة احلوكمة 
ومعاييرها يف دول االحتاد األوروبي واألردن والسعودية، وحتليل واقع احلوكمة 

يف اجلامعات اجلزائرية. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج، أهمها:
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− واملساءلة 	 الشفافية  توفر  ظل  يف  احلوكمة  تطبيق  على  الدول  جميع  تركز 
والكفاءة والفعالية على الرغم من عدم وجود نهج موحد لذلك يف تلك الدول.

− حتتاج اجلامعات اجلزائرية إلى االلتزام باللوائح والقوانني يف التعيينات وتنفيذ 	
التقييم  بعمليات  تقوم  خارجية  مراجعة  جلنة  إنشاء  مع  الطالبية،  األنشطة 

الداخلي للمؤسسات اجلامعية.

7-  دراسة Kentab، 2018: هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق جامعة امللك 
وتتمثل  التدريس.  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  احلوكمة  ملتطلبات  سعود 
واألنظمة  والقوانني  التنظيمي  والهيكل  واملساءلة  الشفافية  يف:  املتطلبات 
واملساءلة  الشفافية  تطبيق  مستوى  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  والعدالة. 
والعدالة كان متوسًطا، وأن مستوى وضوح الهياكل التنظيمية وتطبيق القوانني 

واألنظمة داخل اجلامعة كان مرتفًعا.

8- دراسة مسعودي، 2018: هدفت الدراسة إلى دراسة موضوع احلوكمة اجلامعية 
يف:  واملتمثلة  احلوكمة  مبفهوم  املتعلقة  املفاهيم  أبرز  إلى  التطرق  خالل  من 
املبادئ واخلصائص وأهمية احلوكمة يف تطوير أداء املؤسسات اجلامعية، كما 
مت التعرف على سياسات العديد من املؤسسات لتطبيق احلوكمة يف جامعاتها، 
وذلك يف العديد من الدول كالواليات املتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا وبعض 
يف  احلوكمة  مبادئ  تطبيق  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  األوروبية.  الدول 

اجلامعات يتطلب العديد من اخلطوات، وهي:
− إعطاء أولوية للبحث العلمي يف اجلامعات.	
− توفير مصادر متويل ملراكز البحث.	
− العمل على التقليل من البيروقراطية اإلدارية داخل املؤسسات اجلامعية.	
− حرص اجلامعات على توفير قنوات اتصال مع مؤسسات اجملتمع االقتصادية 	

واالجتماعية والبيئية.
− التركيز على الطالب وتشجيعه على األبداع واالبتكار.	

يف  احلوكمة  دور  توضيح  إلى  الدارسة  هدفت   :2018 الرحمن،  عبد  دراسة     -9
حتسني أداء مؤسسات التعليم العالي من خالل عرض مراحل تطبيق احلوكمة 
التعليم  مؤسسات  ذلك يف  تواجه  التي  الصعوبات  أبرز  وتبيني  آلياتها،  وأهم 
العالي، وقد توصلت الدراسة إلى أن احلوكمة تساهم يف عملية حتسني األداء، 
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وأن عملية تطبيقها تتطلب العمل على تكريس مبادئ احلوكمة )االستقاللية 
إصدار  على  والعمل  العالي،  التعليم  مؤسسات  يف  والالمركزية(  والشفافية 
القوانني املرنة التي تتضمن معايير قياس األداء، ومدى جودة وظائف مؤسسات 

التعليم العالي )خدمة اجملتمع والتدريس والبحث العلمي(.

لتطبيق  واضحة  استراتيجية  بناء  إلى  الدراسة  هدفت   :2018 طيب،  دارسة   -10
احلوكمة يف اجلامعات السعودية من خالل التعرف على األطر ومفهوم احلوكمة 
ومعوقات التطبيق يف اجلامعات السعودية، كما مت عرض أهم مناذج احلوكمة 
يف اجلامعات. وتوصلت الدراسة إلى تقدمي استراتيجية لتطبيق احلوكمة يف 
اجلامعات السعودية تتضمن التوجهات االستراتيجية، واملستفيدين، ومتطلبات 

التطبيق، ومراحل تنفيذها يف اجلامعات السعودية.

11- بحث Alshaer el at، 2017: هدف البحث إلى توضيح دور حوكمة اجلامعات 
يف  العاملني  نظر  وجهة  من  احلكومية  غير  املنظمات  مع  الشراكة  تعزيز  يف 

اجلامعات احلكومية يف غزة، وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية:
− وجـــدت عالقـــة ذات داللة إحصائية بني جميع أبعـــاد احلوكمة القوانني 	

واألنظمـــة، واحلريـــة األكادمييـــة واحملاســـبة واملســـاءلة ومســـؤوليات مجلس 
اإلدارة وحقـــوق جميـــع املســـتفيدين والشـــفافية واإلفصـــاح، وتعزيز الشـــراكة 

بـــني اجلامعـــات واجملتمـــع املدني.

يف  احلوكمة  لتطبيق  تصور  تقدمي  إلى  الدراسة  هدفت   :2017 املفيز،  دراسة   -12
اجلامعات السعودية من خالل التعرف على واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات 
اجلامعات  حوكمة  بعض مناذج  وعرض  تطبيقها،  دون  التي حتول  واملعوقات 
لتطبيق احلوكمة يف  إلى تقدمي تصور مقترح  الدراسة  العاملية، وقد توصلت 

اجلامعات السعودية.

13- ورقة بحثية لعرابة؛ وبن عيسى، 2017: هدفت الورقة إلى التعرف على األطر 
يف  تطبيقها  جناح  متطلبات  وأهم  اجلامعات،  يف  احلوكمة  ملفهوم  الفكرية 

اجلامعات وحتديد معوقات التطبيق. وقد توصلت الورقة إلى النتائج اآلتية:
− تُعد احلوكمة أهم اإلصالحات اإلدارية احلديثة التي تتطلب توفير أرضية 	

تنظيمية وقانونية تتناسب مع مبادئ احلوكمة، مع العمل على نشر ثقافة مبادئ 
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احلوكمة الشفافية واملساءلة بني جميع العاملني يف اجلامعات.
− من أهم معوقات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات الثقافة التنظيمية للجامعة 	

التـــي تقـــاوم العمل مببادئ احلوكمـــة وضعف التمويل.

مفهوم  على  التعرف  إلى  البحثية  الورقة  هدفت   :2017 ملرزوق،  بحثية  ورقة   -14
احلوكمة يف التعليم العالي، وأهم متطلبات تطبيقها يف اجلامعات، وتوصلت 

الورقة إلى النتائج اآلتية:
− يجب على اجلامعات القيام بعملية مراجعة األمناط اإلدارية التي يتم من 	

خاللها إدارة اجلامعات.
− تفعيل مبدأ املشاركة جلميع الطلبة واجلهات اخلارجية املستفيدة من التعليم 	

اجلامعي.
− العمل على فرض سلطة القانون يف منظومة التعليم العالي.	
− أن تتم عمليات التعيني والترقيات وفق معايير محددة.	

15- دراسة باطويح؛ وبامخرمة، 2010: هدفت الدراسة إلى التعرف على سبل تعزيز 
مفهوم ومبادئ احلوكمة يف اجلامعات العربية من خالل رصد أهم التحديات 
التي تواجه اجلامعات العربية، ومعرفة إمكانية تطويع مبادئ نظام احلوكمة 
وآلياته مبا يتالءم مع احتياجات اجلامعات العربية، وحتديد أهم السبل التي 
تعزز مبدأ االستقاللية واملساندة لتطبيق مبادئ احلوكمة. وقد توصلت الدراسة 

إلى العديد من النتائج:
− تتطلب عملية تطبيق مفهوم احلوكمة يف اجلامعات العربية إصالحات يف 	

العديد من اجلوانب األكادميية واحملاسبية واجملال القانوني والتنظيمي لتدعم 
العمل على تطبيق احلوكمة.

− تتطلب سبل تعزيز مفهوم احلوكمة يف اجلامعات مجموعة من األمور، هي: 	
تهيئة املناخ العلمي، فتح قنوات بني اجلامعات واجملتمع، وضع معايير للقبول 
يف اجلامعات، توفير قاعدة بيانات، منح االستقالل املالي واإلداري، اإلعداد 
اجليد للموارد البشرية، تطوير املناهج وطرق التدريس، تطوير اللوائح والهياكل 

التنظيمية.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
يتفق البحث احلالي مع الدراسات السابقة يف الهدف املتمثل يف حتديد متطلبات 
 ،)2018 )مسعودي،  دراسة  هي:  الدراسات  وتلك  اجلامعات،  يف  احلوكمة  تطبيق 
)مرزوق؛  وورقة   ،)2010 وبامخرمة  )باطويح؛  ودراسة   ،)2021 )آسية،  ودراسة 
2017(، وورقة )عرابة؛ وبن عيسى، 2017(. كما يتشابه البحث احلالي يف النتائج 
من ناحية تقدميها لتصور مقترح وهذا يتطابق مع دراسة )املفيز، 2017(، ودراسة 

)طيب، 2018(.
كذلك يتفق البحث احلالي مع الدراسات السابقة يف التأكيد على أن احلوكمة 
ثقافة إدارية فعالة عندما يتم تطبيقها يف ضوء التزام القيادات العليا، والعمل يف 

ضوء مناخ إداري يتسم بالعدالة واملساواة والشفافية. 
ويتميز البحث احلالي يف دراسته عن الدراسات السابقة يف هدفه من ناحية 

حتديد متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية.
 



167

حوكمة اجلامعات اليمنية )تصور مقترح(

الفصل الرابع
 جتارب عاملية يف تطبيق احلوكمة يف اجلامعات

 
وهما  اجلامعات،  حوكمة  تطبيق  يف  ناجحتني  جتربتني  الفصل  هذا  يعرض 
التجربة األمريكية والتجربة البريطانية على أساس أن مؤسساتهما اجلامعية من 
أقدم اجلامعات العاملية وذوات العراقة، باإلضافة إلى ظهور العديد من جامعات 

الدولتني ضمن التصنيفات العاملية، ومت تناولهما كما يلي:

1- التجربة األمريكية يف تطبيق احلوكمة يف اجلامعات:
تعتمد اجلامعات األمريكية يف تطبيق احلوكمة على مظلتني رئيستني، هما: وزارة 
التربية والتعليم، ومجلس اعتماد التعليم العالي؛ لتكوِّن الهياكل الداعمة للحوكمة، 
وحتكم معظم اجلامعات األمريكية بواسطة مجالس األمناء وبعض اجملالس األخرى 

لتؤدي تلك اجملالس األدوار الرئيسة إلدارة اجلامعات التي مت توضيحها كما يلي:
اجملالس الرئيسة: تتنوع مجالس اإلدارة التي متثل السلطة العامة يف اجلامعات 
األمناء   األمريكية احلكومية على مجلس  إدارة اجلامعات  وتتركز معظم  األمريكية، 
Board of Trustees الذي يتكون من رجال األعمال واملهنيني وممثلي الهيئات ممن 
قدموا هبات للجامعة، باإلضافة إلى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خارج اإلدارة 
التنفيذية )ناصر الدين، 2012: 92(. يتضمن هذا اجمللس العديد من اجملالس العلمية 
والطالبية اخملتلفة، فيما تعتمد بعض اجلامعات مثل جامعة ميتشغان وواشنطن على 
مجلس األوصياء، وبعضها اآلخر يعتمد على مجلس الزمالء )آسية، 2021: 52(، ويتم 
تشكيل جميع تلك اجملالس عن طريق انتخابات يشرف عليها اجمللس وأعضاؤه الذين 

يعيِّنُهم حاكم الوالية، وهو رئيس اجمللس يف أغلب اجلامعات األمريكية احلكومية.
تؤدي تلك اجملالس العديد من األدوار األساسية، منها تعيني رئيس اجلامعة الذي 
يتم التصويت على اختياره فيعمل بدوره على اختيار أعضاء مجلس اجلامعة، فيقوم 
هؤالء األعضاء باختيار أعضاء اجمللس األكادميي ليتولوا إدارة الشؤون األكادميية 
باجلامعة وتقدمي التوصيات لرفعها إلى مجلس األمناء ليتم املوافقة عليها )بارة، 
الكليات  وعمداء  اجلامعة  رئيس  نواب  اختيار  على  اجمللس  يعمل   .)185  :2017
وكبار موظفي إدارات اجلامعة، واملوافقة على ترشيح رؤساء األقسام، ومتابعة مدى 
التزام اجلامعات بتوجهاتها االستراتيجية من رؤية ورسالة وأهداف ومراقبة ذلك، 

واإلشراف على النواحي املالية.
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 وتتشكل مجالس األمناء واجملالس األخرى من أعضاء منتخبني تفرزها انتخابات 
يشرف عليها اجمللس، ويتم تعيني أعضائه من طرف حاكم الوالية التي تقع فيها 
اجلامعة، ويشغل عضوية تلك اجملالس األعضاء املهمني يف الوالية، كعمدة الوالية 
وبعض أعضاء اجملالس التشريعية والرقابية وكبار رؤوس األموال ورجال األعمال، 
وكبار رجال الدين، وذوي املكانة العلمية، ورئيس اجلامعة، وبعض الطالب البارزين 
ولديهم إجنازات كبرى. ويختلف عدد  أو ممن تخرجوا  يزالون يدرسون  الذين ال 
أعضاء تلك اجملالس واملدة الزمنية التي ميارسون فيها أدوارهم من جامعة ألخرى 

وفقاً للتنظيمات الداخلية لتلك اجلامعات )آسية، 2021: 52(. 
ويتم تشكيل جلان فرعية مساندة يف عملية اتخاذ القرارات، منها: جلان تنفيذية، 
مالية، جلنة استثمار، جلنة شؤون الطالب، جلنة اجلودة، جلنة السياسات التعليمية. 
وتُعد تلك اللجان همزة وصل بني مجلس األمناء واجملالس املماثلة لها وبني الهيئات 
اإلدارية التنفيذية وأصحاب املصالح باجلامعات )محمد؛ وعبد الرزاق، 2019: 356(.

اجملالـــس األخـــرى: تعـــد هـــذه اجملالـــس مســـاندة جمللـــس األمناء بحيـــث تهتم 
 University مبتابعـــة اجلوانـــب األكادمييـــة، ومـــن تلك اجملالـــس مجلس اجلامعـــة
Council ومجلـــس العمـــداء Council of Deans، وميثل هذان اجمللســـان اجلانب 
األكادميـــي والفني ويكونان معنيني بالشـــؤون األكادميية للكليات واألقســـام واملراكز 
البحثيـــة؛ بحيـــث ال ترتبـــط العضوية فيهـــا بالرتبـــة العلمية. ومتثـــل تلك اجملالس 
معظـــم أعضـــاء مجتمـــع اجلامعة متثياًل نســـبياً لـــكل فئات اجلامعة، وتتشـــكل عن 
طريـــق االنتخابـــات أو بالتعيـــني ويتولى رئاســـتها نائـــب رئيس اجلامعـــة، وعادة ما 
ينحصـــر يف كبـــار املوظفـــني اإلداريـــني. وتختلـــف طـــرق اتخـــاذ القـــرارات يف تلك 
اجملالـــس بحســـب عدد أعضـــاء تلك اجملالس؛ فقـــد تكون عن طريـــق التصويت أو 
عـــن طريق املداوالت، وتباشـــر تلك اجملالس دورها من خـــالل جلان فرعية تناقش 
املواضيـــع املعروضة للدراســـة، ومن ثـــم يتم تقدمي املقترحات إلـــى مجلس اجلامعة 
العتمادهـــا، كمـــا تتولـــى تلـــك اجملالس اإلشـــراف علـــى إدارة الشـــؤون األكادميية 
ألعضاء هيئة التدريس ومســـاعديهم وشـــؤون الطلبة، واإلشـــراف على النشـــاطات 

والثقافية. واالجتماعيـــة  البحثية 
وكاالت اجلامعـــات: بلـــغ عددها يف الواليات املتحدة ما بـــني )40( و)12( وكالة، 
وتتنوع أهدافها وأنشـــطتها ما بني أنشـــطة أكادميية وإداريـــة، ومنها وكالة اجلامعة 
للشـــؤون األكادميية، ووكالة اجلامعة لشـــؤون املوارد البشـــرية، والشـــؤون البحثية، 
شـــؤون الطلبـــة، ووكالـــة اجلامعـــة للمبـــادرات واالســـتراتيجيات العامليـــة، ووكالـــة 

اجلامعـــة للعمليات املاليـــة والتجارية.
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متارس اجلامعات األمريكية احلوكمة من أعلى املستويات من خالل الهيئات املذكورة؛ 
المتالك تلك اجلامعات أهداًفا استراتيجية موجهة لتقدمي دورها يف خدمة اجملتمع، 
وتتجسد مستويات املشاركة يف كل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة باجلامعة، 
إذ يتم متكينهم من االنخراط يف تلك اجلامعات عن طريق التعيني أو االنتخاب، ويتم 
حتديد املسؤوليات من خالل التشريعات اجلامعية بحيث تتوزع املهام حسب مستوى 
وأهمية كل هيئة باجلامعة، ويخضع الكثير من املسؤولني باختالف املستويات للمحاسبة 
واملساءلة، كما متنح اجلامعات احلرية األكادميية )آسية، 2021: 53- 54(، وقد أشار 

Lee أن تاريخ نظام احلوكمة يف اجلامعات األمريكية قائم على اآلتي:
نشر ثقافة احلوكمة املشتركة بني أعضاء هيئة التدريس واإلداريني مما أدى - 

إلى حتسني العالقات داخل اجلامعات.
توفير نظام جامعي فعال يقوم على املسؤولية املشتركة، والعمل بروح من التعاون - 

املثمر بني جميع العاملني، والتسلسل الهرمي املؤسسي املتضمن جملالس األمناء 
وكبار اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس والطالب يف إطار من التشريعات التي 

.)  Lee & Land, 2010:6( حتدد نوعية العالقات
ومما سبق تخلص الباحثة إلى أن حوكمة اجلامعات األمريكية تعتمد على اآلتي:

−  اجملالس: تكوين مجالس رســـمية متنوعـــة األعضاء من قيادات إدارية، 	
وأكادمييـــة، وطالبيـــة، ومجتمعية، وممثلي الهيئات اخملتلفـــة، ورجال األعمال، 
والطلبـــة. ويتـــم تكوين اجملالس عن طريق االنتخابـــات لتمارس دورها يف ضوء 
مهـــام محـــددة وواضحـــة، من أهمهـــا وضع اخلطـــط االســـتراتيجية للجامعة 
والتعيينـــات واملتابعة اإلدارية، مع وجود مجالس مســـاندة مثل مجلس اجلامعة 

ومجلـــس العمـــداء اللذين يهتمـــان باجلوانب األكادمييـــة والفنية للكليات.
− اللجان: وجود جلان تنفيذية تدعم اجملالس الرئيسة يف اجلوانب األكادميية 	

واملالية واإلدارية.
− االبتعاد عن املركزية، وسيادة جو من الدميوقراطية يف عملية التعيينات.	
−  مشاركة اجلهات الداخلية واخلارجية يف متابعة اجلامعات يف عملياتها 	

اإلداريـــة واألكادمييـــة واملاليـــة وذلك وفـــق أطر قانونيـــة واضحة.
− تكوين اجملالس الرئيسة املتنوعة التي يعمها اجلو الدميوقراطي يف عملية 	

التعيينـــات، وإصـــدار القـــرارات، وتشـــكيل اللجـــان املســـاندة لعمـــل اجملالس 
داخـــل اجلامعات.

− توفير مجال للحرية األكادميية جلميع األكادمييني لعملية اإلنتاج املعريف ملا 	
فيـــه خدمة اجملتمع.
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− وضع األطر القانونية التي حتدد العالقات بني جميع األطراف اجلامعية 	
وبني اجلهـــات اخلارجية.

− العدالة يف إتاحة املساءلة واحملاسبة جلميع املسؤولني يف اجلامعات األمريكية.	
− العمل على نشر ثقافة احملاسبة والشفافية بني جميع العاملني يف تلك 	

اجلامعات.

2- اجلامعات البريطانية واحلوكمة:
مهامها اخلاصة  وتتصف  بأنها هيئات مستقلة  البريطانية  تتميز اجلامعات       
ومحتوى  القبول  معايير  وضع  يتم  حيث  حكومي،  طرف  من  محدد  إطار  يف  بها 
الشهادات والدروس املقدمة وسياسيات إدارة املوارد البشرية وإدارة امليزانية بشكل 
وتترك  ذاتًيا،  الدولة حكًما  2018: 355(، حيث متنحها  ورحال،  )بركات؛  مستقل 
احلرية إلدارة اجلامعات يف حتديد نوعية الطلبة الراغبني يف االلتحاق بها، ولها 
التدريس، وحتديد  هيئة  والترقيات ألعضاء  التعيينات  احلرية يف حتديد شروط 
احتياجاتهم ومتطلبات األقسام اجلامعية، وحتديد مواضيع األبحاث العلمية التي 
تكون ضمن رسالة اجلامعة وأهدافها ودورها يف خدمة اجملتمع، ويتمتع عضو هيئة 
التدريس بحرية أكادميية ودراسة املواضيع التي تقع يف مجال تخصصه داخل نطاق 
اجلامعة، كما مينح حق املشاركة يف اإلدارة اجلامعية وحق املشاركة يف االنتخابات 
احلرة للقيادات اجلامعية، واملشاركة يف صنع القرار اجلامعي، كما يحق لعضو هيئة 
التدريس والتفرغ للبحث العلمي والتأليف وتطوير خبراته، أو التفرغ لتنمية مهاراته 

يف بعض األساليب والوسائل احلديثة )جفطة، 2017: 76(.
     يضم نظام احلوكمة يف اجلامعات البريطانية مجالس متعددة وجلاًنا للتنسيق 
بني اجلامعات، وتعد منظمة جامعات اململكة املتحدة الهيئة التي تضم يف عضويتها 
كل مديري اجلامعات وبعض كليات التعليم العالي غير املرتبطة باجلامعات، بحيث 

تعمل الهيئة على رسم السياسات وتوجهات التعليم البريطاني.
ومن الهيئات واجملالس احلاكمة يف اجلامعات البريطانية ما يلي:

− هيئة ضمان اجلودة: تقوم الهيئة بإصدار اإلطار العام للمؤهالت، والتأكد من 	
نوعية وكفاءة التعليم العالي الذي تقدمة اجلامعات البريطانية، ومدى التزامها 

باألهداف يف التدريس والتدريب.
− هيئة متويل التعليم العالي: تعمل على توحيد التمويل احلكومي وفق سياسة 	

حتفيزية، وتقوميية مقننة ألداء اجلامعات يف )60( تخصًصا، ويف ضوء النتائج 
يتم منح التمويل.
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− هيئة إحصاءات التعليم العالي: متتلك صالحيات إيقاف مستحقات اجلامعة 	
التي لم تزودها باملعلومات املطلوبة وفق املواصفات احملددة.

− هيئـــات االعتـــراف األكادميـــي: تعنى بتمهني التعليم وتدريب القائمني من 	
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، ووضع األطـــر األساســـية ملمارســـة التعليـــم العالي.

− مؤسسة القيادة يف التعليم العالي: تضع برامج تدريب للقيادات اجلامعية 	
بهدف توحيد املهارات لديهم.

تكون  لذلك  مستقلة؛  هيئات  اعتبارها  مع  حكومياً  دعًما  الهيئات  تلك  وتتلقى 
بتكريس  أنها تكون ملزمة بكشف جدوى عملها  للمساءلة واحملاسبة، كما  عرضة 
جامعة  يحكم  فمثاًل:  مجلس؛  من  أكثر  يف  اجلامعات  أغلب  وتشترك  الشفافية. 
أكسفورد مجلسان، وجامعة مانشستر أربعُة مجالس، وجامعة كارديف ثالثُة مجالس، 
وال يوجد نظام موحد يف تكوين تلك اجملالس احلاكمة يف اجلامعات البريطانية، 
وال يف عدد األعضاء أو طرق اختيارهم، إال أن املشترك فيها وجود رئيس للمجلس 
ونائب للرئيس. كما يوجد يف معظم اجلامعات البريطانية »رئيس شريف« يكون من 

خارج اجلامعة ال يقوم مبهام رئيس اجلامعة.
وبخصوص اجملالس فإن لها مجموعة من الصالحيات واملهام التي تقوم بها ما يلي:

1- املهام اإلدارية:
− العمل على إدارة اجلامعة، وممتلكاتها ومواردها املالية.	
− دعـــم مهمة اجلامعة يف تنفيذ اســـتراتيجياتها وما يتعلـــق بها من الرؤية 	

والقيم. والرســـالة 
− تعزيز عمليات املتابعة للجهات املسؤولة عن التعليم، والبحث العلمي، والتعيينات، 	

ومنح الدرجات الفخرية أو سحبها.
− اتخاذ القرارات فيما يخص املقترحات املقدمة إلجراء إضافات أو تعديالت 	

للوائح واألنظمة داخل اجلامعات.
− متابعة شروط الالئحة التنفيذية املتفق عليها بني اجلامعة ومجلس متويل 	

التعليم العالي.
− حتديد الهيكل األكادميي للجامعة.	
− التأكد من أن اجلامعة متتلك إدارة فاعلة للمخاطر، ونظام للرقابة الداخلية 	

)آسية، 2021: 55(.
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2- املهام األكادميية:
− تعزيز دور اجلامعة وتنظيمها ومراقبتها يف وظيفتي التدريس والبحث العلمي.	
− مناقشة األمور األكادميية واتخاذ القرارات بشأنها، وتقدمي املشورة حول 	

السياسية التعليمية.
− حتمل املسؤولية يف احلفاظ على مستوى البحث العلمي والتدريس.	
− احملافظة على منتسبي اجلامعة من األكادمييني والباحثني، واالهتمام باحلياة الطالبية.	
−  حتقيق جودة وفعالية التعليم والبحث والتوظيف والتطوير )محمد؛ وعبد 	

الرزاق، 2019: 359(.
تلك  متتُِّع  خالل  من  البريطانية  اجلامعات  يف  احلوكمة  مبادئ  تتضح  إذن، 
التعيني  عمليات  مثل  اإلدارية،  العمليات  ممارسة  يف  تامة  باستقاللية  اجلامعات 
خالل  من  للمشاركة  إطار  وتوفير  للطلبة،  القبول  عمليات  يخص  وما  والترقيات 
اجملالس املتنوعة وحتديد مهامها، مع ظهور مستوى عاٍل من الشفافية يف عمليات 
التعيني، ووجود نوع من املساءلة فيما يخص األمور املالية واإلدارية، ووضوح مهام 

وصالحيات اجملالس.

وميكن االسترشاد من التجربتني السابقتني باآلتي:
− تتنـــوع مبـــادئ احلوكمـــة التي يتم تطبيقهـــا يف تلك اجلامعـــات يف: الرؤية، 	

الرســـالة، األهـــداف، االســـتقاللية، املشـــاركة، احملاســـبة، املســـاءلة، الشـــفافية.
− إدارة اجلامعات عملية تشاركية بعيداً عن املركزية.	
− وجود مجلس لألمناء مبعية مجالس وجلان تنفيذية متنوعة التكوين من أعضاء 	

اجلامعات واألكادمييني والطلبة والهيئات واملنظمات اخلارجية ورجال األعمال. 
− إشراك اجملتمع اخلارجي واحمليط باجلامعات يف تلك اجملالس.	
− العمل يف مناخ يتسم بالدميوقراطية واالنتخابات يف اختيار العناصر القيادية 	

واإلدارية للجامعات والكليات.
− تنظيم العالقة بني تلك اجملالس وبني اللجان املتنوعة وبني أعضائها من خالل 	

توفير األطر القانونية الداعمة ملبادئ احلوكمة.
− وجود آليات للرقابة املمنوحة ألصحاب املشاريع ذات العالقة بالتعليم اجلامعي، من حيث:	
− االهتمـــام بالرقابـــة الداخلية مـــن خالل وجود جلـــان متخصصة بالقوانني 	

واللوائـــح ملتابعـــة كفـــاءة النظـــام اجلامعي.
− وجود هيئات خارجية حكومية أو غير حكومية بغرض القيام بعمليات الرقابة 	

وتقييم أداء اجلامعة.
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الفصل اخلامس
متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات

    

 تتطلب عملية تطبيق احلوكمة يف اجلامعات القيام بتنفيذ مبادئ احلوكمة ذاتها، 
وتوفير البيئة املناسبة لذلك. وسيعرض هذا الفصل متطلبات تطبيق احلوكمة كما 

يلي:
1- مبادئ احلوكمة يف اجلامعات:

      مبا أن نظام احلوكمة ارتبط باألنظمة التجارية، ثم انتقل إلى قطاع اجلامعات؛ 
التعاون االقتصادي  فإن مبادئ احلوكمة اجلامعية ال تختلف عما وضعته منظمة 
والتنمية )OECD( والبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي UNDP، وغيرها من املنظمات 
التي اهتمت باحلوكمة؛ فقد نفذ البنك الدولي عام 2013 دراسة لفحص حوكمة 
أفريقيا،  األوسط وشمال  الشرق  لدول  )100( جامعة  من  أكثر  اجلامعات شملت 

ومنها اليمن، وقام الفحص على أساس خمسة من املبادئ هي:
− الرسالة واألهداف: وهما اإلطار العام ملنظومة التعليم العالي والتفاعل بني 	

لتنفيذ  الالزمة  املوارد  تأمني  يف  احلوكمة  جانب  ويتمثل  والدولة،  املؤسسة 
أهداف اجلامعة ورسالتها، ومراقبة أداء مديري املؤسسات على أعلى مستوى 

وإخضاعهم للمساءلة.
− توجه اإلدارة: وتتضمن القرارات التي تعمل على تيسير شؤون املؤسسة، منها: 	

آليات اختيار رئيس اجلامعة ونوابه، وأعضاء الهيئات اإلدارية األخرى، وحتديد 
مسؤولياتهم، وتوضيح تسلسلهم اإلداري ومهامهم، وما يخص الطلبة يف مواضيع 
القبول والتسجيل، واعتماد الدرجات العلمية، وما يخص أعضاء هيئة التدريس 

واإلداريني، وإنشاء املنشأة وصيانتها.
− االستقاللية: وتتناول االستقاللية املالية واألكادميية، املالية من حيث: قدرة 	

التمويل  ترحيل  االحتياطات،  جتميع  الدراسية،  الرسوم  توضيح  على  اجلامعات 
احلكومي الفائض، اقتراض األموال، استثمار األموال يف األصول )املالية واملادية(، 
االستقالل  أما  التعاقدية.  اخلدمات  تقدمي  وبيعها،  واألراضي  املباني  امتالك 
األكادميي فمن حيث: مدى قدرة اجلامعات على تصميم املناهج الدراسية أو إعادة 
التنظيمية،  الهياكل  إلغائها، حتديد  أو  العلمية  الدرجات  برامج  إدخال  تصميمها، 
تقرير عن عدد الطلبة، حتديد معايير القبول وعدد الطلبة يف كل برنامج، تقييم 

البرامج، تقييم نواجت التعليم وطرق التدريس، وغيرها من األمور األكادميية.
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− املساءلة: إن منح االستقاللية يقترن باملساءلة بقدر كبير، ويتخذ شكل اإلثباتات 	
القابلة للقياس ملا يتم تنفيذه وإجنازه يف سبيل حتقيق أهداف اجلامعات، ونشير 
هنا إلى مساءلة املدراء وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني واجملالس اإلدارية، كما 
أنها ترتبط بعملية تقييم إجناز األهداف املؤسسية ونشر املعلومات عما تتضمنه 
هذه األهداف، وعن نتائج حتصيل الطلبة وإدخال اخلريجني سوق العمل، وتقييم 
تقييم  املستخدمة يف  األساليب  وتوضيح  واالعتماد  وخارجياً،  داخلياً  املؤسسة 
وعملية  املالية،  واملراجعة  اإلداريني،  والعاملني  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة 

إدارة اخملاطر والتعامل مع سوء السلوك.
− املشاركة: يتضمن مدى مراعاة أصحاب املصلحة املباشرة ومصالح أعضاء 	

واملانحني،  الصناعة،  واحلكومة، وممثلي  والطلبة واخلريجني،  التدريس،  هيئة 
واجلمعيات واالحتادات، يف الدور الذي يؤدونه يف عملية اتخاذ القرارات )البنك 

الدولي، 2013: 2-3(.
وقد أوضحت العديد من الدراسات، مثل دراسة )الفرا، 2013(، و)عرابة؛ وبن 

عيسى، 2017(، أن مبادئ احلوكمة يف اجلامعات تتلخص يف اآلتي: 
− وجود رؤية استراتيجية واضحة للمؤسسة تراعي البيئتني الداخلية واخلارجية 	

للجامعة.
− التوزيع املتوازن للمسؤوليات بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملستفيدين 	

مبا يتضمن الكفاءة والفعالية يف األداء.
− الشفافية واإلفصاح الكايف عن أداء املؤسسة املالي.	
− نظام متكامل للمحاسبة واملساءلة مع تطبيقه على جميع متخذي القرار.	
− أنظمة وسياسيات وإجراءات املؤسسة املطبقة مبا يضمن السالسة والتجاوب 	

السريع عند التعامل معها، إضافة إلى تفاعلها مع قضايا اجملتمع ذات العالقة 
بنشاط اجلامعة )الفرا، 2013: 10(.

ودراسة   )2018 الرحمن،  )عبد  ودراسة   )2018 )طيب،  دراسة  بينت  حني  يف 
تتضمن  اجلامعات  أن حوكمة   )2021 )آسية،  ودراسة   )2020 وبخديجة،  )فالق؛ 

املبادئ اآلتية: 
− السلطة: يقصد بها السلطة املمنوحة لرئيس اجلامعة من طرف الهيئات 	

احلكومية يف الدولة والتي ميارسها عن طريق نوابه، ونائب رئيس اجلامعة، 
والعميد، ورئيس القسم، ومسؤولي اإلدارات للتنسيق مع وحدات اجلامعة من 

الكليات واألساتذة والطلبة.
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− االستشارة: يقوم رئيس اجلامعة وباقي اإلدارات باالستشارات مع الكليات 	
واألطراف املعنية ملناقشة القضايا اجلامعية، مع القيام بعملية اإلعالن املسبق 
لتلك األطراف ووفق إجراءات قانونية مع األخذ بعني االهتمام بالتغذية الراجعة 

واالتصال باملؤسسات املعنية يف الوقت املناسب.
− التمثيل: تتطلب احلوكمة يف اجلامعات هيئات متثيلية مهنية وأكادميية 	

وطالبية على مستوى كل كلية، بحيث تتم عملية االختيار مبوجب انتخابات، 
كما أن عناصر الهيئات املهنية متثل عناصرها على مستوى سياسات اجلامعة 

والقرارات اإلدارية واملستوى املالي واإلجراءات التنفيذية.
− املشاركة: إن توفير املعلومات يتيح مجالًا للمشاركة جميع األطراف املكونة 	

واألكادميية  اإلدارية  األمور  جميع  يف  طريق ممثليها  عن  اجلامعية  للحوكمة 
واملالية. 
− التقييم: احلرص على التقييم على مستوى األقسام، والكليات واجلامعة ككل 	

بصفة دورية ومبشاركة جميع األطراف، وبالذات الطلبة، والقيام بتغذية راجعة 
لتحسني األداء عن طريق حتديث البرامج األكادميية، وحتسني األداء األكادميي.

− مراعاة حقوق املستفيدين: يتوجب على اجلامعة اإلفصاح والشفافية جلميع 	
املستفيدين عن أدائها وامللكية، ومسؤوليات اجلهاز اإلداري، واحملاسبية، مع 
األمور  تخص  التي  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  للمشاركة  لهم  الفرص  إتاحة 

اجلامعية.
− املراجعة املنظمة للمستويات: وهي تعد جزًءا من احملاسبية الذاتية للجامعة؛ 	

إذ ال بد من وضع مستويات اجلودة واختبارها يف اجلامعات.
− احملاسبية: ويقصد بها املراقبة الدورية ألداء اجلامعات بحيث تكون مبنتهى 	

الشفافية، وأن تتم كل األعمال يف سياق من احلقوق واملسؤوليات احملددة من 
قبل اإلدارة اجلامعية.

− االستقرار املالي: حتتاج اجلامعات إلى موارد مالية كافية إلحداث التنمية؛ 	
لتمكني املؤسسات من مواجهة نقص العجز يف ميزانيتها املالية )طيب، 2018: 

.)208-209
أما دراسة )الزميتي، 2019( فقد حددت مبادئ احلوكمة فيما يلي:

− الرؤية االستراتيجية )vision Strategic(: ويقصد بها امتالك اجلامعة رؤيًة 	
واضحًة ألهدافها ومتطلباتها املستقبلية.

− الكفاءة والفاعلية  :)Effectiveness & Efficiency( وهي القدرة على 	
واملستفيدين  العاملني  احتياجات  لتوفير  واملادية  البشرية  املوارد  استغالل 

واجملتمع احمليط باجلامعات.
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− العدالة واملساواة  :)Equality & Equity( وهي االستناد إلى حكم القانون يف 	
تسيير شؤون اجلامعات.

− املشاركة الفعالة Effective participation: ويقصد بها تهيئة املناخ لكل 	
األطراف ذات العالقة لإلسهام بفعالية يف عمليات صناعة القرارات واتخاذها.

− توفير 	 بها  ويقصد   :Transparency & Honestyواملصارحة الشفافية 
اجلامعة  يف  العاملة  األطراف  جلميع  إعالنها  على  والعمل  للمعلومات  نظام 

واملستفيدين.
− املساءلة واحملاسبة Accountability & Accounting: ويقصد بها خضوع أصحاب 	

القرار للمساءلة القانونية، وتفعيل اإلجراءات الرقابية )الزميتي، 2019: 25(.
وتتلخص مبادئ حوكمة اجلامعات يف اآلتي:

 توفير استراتيجية واضحة للجامعات تتضمن الرؤية والرسالة، األهداف.	
 توفير هياكل تنظيمية واضحة املهام واملسئوليات جلميع العاملني حوكمة يف 	

اجلامعات.
 توزيع املسئوليات بني مجالس احلوكمة واإلدارة التنفيذية واملستفيدين لضمان 	

الكفاءة والفعالية يف األداء.
 الشفافية واإلفصاح الكايف عن أداء اجلامعة اإلداري واملالي.	
 تهيئة املناخ ملشاركة األطراف املستفيدة يف عمليات صناعة القرار.	

ومبوازاة ذلك أوضحت العديد من الدراسات بعض اآلليات اإلدارية والقانونية 
لتعزيز تلك املبادئ، وهي:

أ آليات تعزيز الرقابة: إن االلتزام مببادئ احلوكمة املؤسسية هي من أهم عوامل 	.
جناح حوكمة اجلامعات؛ ألنها تساهم يف تعزيز الرقابة الداخلية واخلارجية، 

ومن تلك األسس:
− الشفافية: وتعتمد على درجة وضوح اجلامعة يف توفير املعلومات والقيام 	

باإلجراءات الالزمة واملساندة لعملية اتخاذ القرارات، بحيث يتم توضيح ونشر 
املعلومات اخلاصة باملسؤوليات واحلقوق والواجبات جلميع العاملني مع غرس 
الثقة واملصداقية، وإعداد أدلة إرشادية توضيحية خلطوات املعامالت اإلدارية 

اخملتلفة كتقدمي املقترحات والشكاوى وإنهائها وغير ذلك.
− املساءلة: وتقوم على مدى توفير جهة خاصة باملساءلة عن األعمال وتنفيذ 	

املهام، والعمل على اتخاذ اإلجراءات احملاسبية عن مستوى األداء، سواء كانت 
قانونية أو مالية أو إدارية أو فنية، بحيث يتم توزيع املهام من خالل توفير لوائح 

نظامية تكفل جودة العمل ومتنع وجود تضارب يف عملية تأديتها.
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− الالمركزية واالستقاللية: إن االستقاللية تعني عدم وجود جهة تسيطر 	
على إدارة اجلامعة وقدرتها يف اتخاذ قراراتها اإلدارية أو األكادميية، فإدارة 
اجلهة  هي  تكون  بحيث  االستقاللية  إلى  حتتاج  احلوكمة  ظل  يف  اجلامعات 
تنظم  إدارية  لوائح  توفير  خالل  من  واملالية  األكادميية  اإلدارة  عن  املسؤولة 
احلرية األكادميية، وتدعم قدرة اإلدارة اجلامعية على تعيني أعضاء مجلس 
حتقق  التي  االستراتيجية  اخلطط  وبناء  واإلداريني،  واألكادمييني  اجلامعة 
نظاًما  وتوفر  واملسؤولية،  املهام  محددة  تنظيمية  وهياكل  مستقباًل،  طموحها 
مالًيا مستقلًا حتدد فيه الرسوم الدراسية، مع حرية امتالك اجلامعة للمباني 

واستثمارها لصالح اخلدمات اجلامعية.
أ آليات تعزيز املشاركة: يتطلب تعزيز املشاركة داخل اجلامعات العديد من 	.

األسس موضحة يف اآلتي:
− املشاركة واالستجابة: إن تطبيق احلوكمة تستدعي مشاركة جميع األطراف 	

مـــن داخـــل اجلامعـــة )أكادمييـــني وإداريني(، ومـــن اجملتمع احمليـــط باجلامعة 
بحيـــث يتم حتديـــد العديد مـــن األطر األساســـية لعمليـــات احلوكمـــة، ومنها 
حتديـــد مصـــادر التمويـــل، وبنـــاء اخلطـــط االســـتراتيجية، وحتديـــد آليـــات 
الرقابـــة، مـــع احلـــرص على مراعـــاة الصالـــح العـــام، وتبيني أســـلوب احلوار 
والتشـــاور، وتشـــجيع العمـــل اجلماعـــي والتعاون بـــني جميع األطراف املشـــاركة.

− حكم القانون والعدالة واملســـاواة: يرتبـــط ضمان حقوق جميع األطراف 	
مبنظومـــة قانونيـــة وتشـــريعية وتنظيميـــة عادلـــة يتـــم مـــن خاللهـــا ضمـــان 
اســـتقاللية اجلامعة، وحرية العمل األكادميـــي لألكادمييني يف البحث واإلنتاج 
العملـــي ونشـــر املعلومـــات، وحتديـــد الصالحيـــات واملهـــام جلميـــع العاملني، 

وحتديـــد كيفية عمـــل األجهـــزة اإلداريـــة والعلميـــة والطالبية.
− الفاعلية والفعالية: يرتبط حتسن مستوى األداء يف اجلامعات بتفعيل مبدأ 	

الفاعلية والفعالية، واستغالل املوارد املتاحة لتحقيق أهداف اجلامعات بأقل 
جهد ووقت، ويعدان مؤشرين مهمني لقياس األداء من خالل حتقيق األهداف 
مبستوى عاٍل من اجلودة، ودرجة استقاللية املؤسسة اجلامعية، وجودة األنظمة 
اإلدارية ومصداقيتها، ويتم قياس الفاعلية يف اجلامعات على أساس اخلدمات 
وضبط  التعليمية،  املناهج  بني  والتنسيق  العاملة،  القوى  وتطوير  املقدمة، 
املصروفات، والعالقات بني الطلبة والعاملني، والتأكيد على سمعتها األكادميية.

أ  آلية تعزيز االستراتيجية: يف ظل تطبيق احلوكمة يفترض من اجلامعات 	.
العمـــل علـــى تبنـــي توجهـــات مســـتقبلية ملا تطمـــح إليـــه مســـتقباًل؛ بحيث تتم 
عمليـــة بنائهـــا مبشـــاركة جميع األطـــراف بغرض الوصـــول إلى رؤية مشـــتركة 
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ومعبرة عن ذلك، وتتضمن االســـتراتيجية توضيح الرؤية املســـتقبلية والرســـالة 
واألهـــداف التـــي تتطلـــع إليها القيـــادة اجلامعيـــة، والعمل على توفيـــر ما يلزم 
لتحقيـــق ذلك ومبا يســـاهم يف رفع مســـتوى جـــودة اخلدمـــات اجلامعية )بارة، 

.)179-182  :2017

2- متطلبات تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات:
تعتمد احلوكمة يف اجلامعات على توفير االقتناع الكامل لدى اإلدارات اجلامعية 
املعنية  األطراف  جميع  بني  الثقة  توفير  مع  والرقابة،  واإلشراف  مبادئها  وقبول 
داخل اإلدارة اجلامعية، ووضوح التشريعات والسياسيات القانونية، ووضوح آليات 
تطبيق نظام احلوكمة مبا تتضمنه من توجيهات وإرشادات. كل ذلك يف ضوء اختيار 
 :2017 وآخرون،  )الدهدار؛  واجلدارة  للكفاءة  محددة  معايير  وفق  إدارية  قيادات 
67(. إن ضمان وجود أساس فعال لتطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات يتطلب 
وجود إطار من القوانني والتشريعات املساندة لتطبيق تلك املبادئ، وتشجيع مبدأ 
املبادئ  تلك  تطبيق  يضمن  فعال  مؤسسي  نظام  مظلة  واملشاركة حتت  الشفافية 
ويحدد الوظائف واملسؤوليات جلميع األطراف املؤسسة، مع مراعاة القيم الداخلية 

التي تخص املؤسسة )عزالدين، 2014: 154(.
كما أوضحت دراسة )محمد، 2019( أن من أهم متطلبات تطبيق احلوكمة ما 

يلي:
− بناء اإلطار القانوني الذي يحدد حقوق كل األطراف األساسية يف املؤسسة 	

بحيث يحدد املسؤوليات واالختصاصات جمللس اإلدارة وكل اجملالس التابعة 
املمكن حدوثها  من  التي  القصور  الناجتة عن عمليات  العقوبات  ويوضح  له، 

أثناء تأدية املهام اإلدارية داخل املؤسسة التعليمية.
− حتديد اإلطار القانوني الذي يتضمن الهيئات الرقابية املناط بها للتأكيد 	

يف  احلكومية  غير  املؤسسات  لعمل  واملنظمة  احلوكمة  إجراءات  تطبيق  من 
املؤسسات التعليمية.

− إنشاء اإلطار التنظيمي وتوضيح الهيكلية واملسؤوليات والتخصصات لكل عضو 	
يف املؤسسة.

− وضع استراتيجيات موضحة األهداف والقيم واملبادئ، تكون معلنة جلميع 	
العاملني ملنع الفساد يف جميع املعامالت.

− وضع السياسات التنفيذية التي تلزم القيادة العليا، وحتديد املسؤوليات جلميع 	
العاملني داخل الهيكل التنظيمي.
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− ضمان كفاءة أعضاء اجمللس اإلدارة ومنحهم فرًصا للمشاركة يف عملية 	
التخطيط االستراتيجي، وصناعة القرارات من خالل إتاحة ونشر املعلومات 

لتحديد أوجه القصور التي تواجه عملية تنفيذ املهام )محمد، 2019: 14(.
     تتطلب عملية تطبيق احلوكمة التخفيف من حدة املركزية ومنح اجلامعات 
بتحقيق  اخلاصة  والعمليات  املهام  إدارة  يف  والصالحية  االستقاللية  من  نوعاً 
اجلهات  بني  واملسؤوليات  السلطات  توزيع  وإعادة  والتعيينات  كالتمويل  أهدافها، 
املركزية واجلامعات؛ بحيث متنحها القدرة على اإلدارة الذاتية ومبا يتيح احلرية يف 
التخطيط والتصرف اإلداري والتوجيه واإلشراف واملتابعة، ومبا يحسن من األداء، 
مع ضرورة التركيز على آليات املساءلة واحملاسبة. كما تعد مصادر التمويل وطرق 
ضبط املوازنات املؤسسية والتصرف فيها إحدى وسائل دعم االستقاللية للجامعات 

)عباس، 2019: 158(. ومن أهم املتطلبات لتطبيق احلوكمة يف اجلامعات ما يلي:
− إصدار التشريعات التي تؤسس اجلامعات لتكون كيانات مستقلة تتمتع باحلكم 	
الذاتي.
− التقليل من سلطة الدولة يف بعض الوظائف ومنح اجلامعات صالحيات يف 	

عمليات التعيني فيما يخص مجلس اجلامعة وأعضائه.
− إنشاء هيئات ووكاالت مستقلة تهتم بالرقابة املالية أو تقدمي خدمات أخرى.	
− اعتماد مناذج التمويل التي متنح اجلامعات نوعاً من احلرية وحتفزهم على 	

توفير مصادر متويل ذاتية.
− تطوير أشكال املساءلة عن طريق إعداد تقارير األداء والنتائج يف حتقيق 	

األهداف اخلاصة باملؤسسة اجلامعية.
− 	.)Lee; & Land: 2010( إنشاء وكاالت خاصة تهتم بجودة اجلامعات

أما )عرابة؛ وبن عيسى، 2017( فقد أشارا يف دراستهما إلى أن تطبيق احلوكمة يف 
اجلامعات يتطلب متطلبات عدة تتمثل يف اآلتي:

− توفير األنظمة اخلاصة بالرقابة على أداء اجلامعات بأبعادها الكمية والكيفية.	
− تنظيـــم العالقة داخل اجلامعات من خالل توفير هياكل تنظيمية واضحة املهام 	

واحلقـــوق والواجبـــات، بحيـــث يتـــم تنظيـــم العالقة بني مجلـــس اجلامعـــة واجملالس 
األخرى.
− تنظيم العالقة بني اجملالس العلمية داخل اجلامعة مبختلف تدرجاتها.	
− إشـــراك جميع أطـــراف اتخاذ القرار على مســـتوى القطاع ككل أو على 	

مســـتوى اجلامعـــات مبـــا يضمـــن الشـــفافية يف العمـــل واملســـاءلة عـــن األداء 
.)48  :2017( والنتائـــج 
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    مما سبق، ومن خالل استعراض جتارب الدول، والدراسات املتعلقة مبتطلبات 
يف  احلوكمة  تطبيق  أن  الباحثة  ترى  اليمنية،  اجلامعات  يف  وواقعها  احلوكمة، 

اجلامعات يستوجب متطلبات متنوعة مت حتديدها يف الشكل اآلتي:
                

                 
 متطلبات الحوكمة للجامعات اليمنية. (:2)شكل 

 .المصدر: الباحثة*                                     
 

 :تشريعيةالمتطلبات ال -
  للجهات المتخصصة في إدارة التعليم العالي والجامعات، مع تشريعات التي تحدد األدوار التوفير

كاديمية، الطلبة، النقابات طالبية، واألطراف المستفيدة من خارج )اإلدارية، األ األخرى األطراف 
 .(الجامعة

  األخرى التنفيذية  واإلدارات، األمناءبناء قوانين خاصة بمجالس. 
  ستقالل االتالءم مع مبادئ الحوكمة، ومنح الجامعات القوانين الحالية في الجامعات لتتحديث

 مالي.الداري و اإل
 .تفعيل قوانين المحاسبة في جميع المستويات اإلدارية داخل الجامعات 

 
 المتطلبات إدارية: -

 لف في مخت نجاحهأثبت  فعاال   اإداري   مدخال  ات بوصفه انتهاج التخطيط االستراتيجي في الجامع
داخل الجامعة  األطرافلبناء الخطط االستراتيجية بمشاركة جميع مؤسسات التعليم الجامعي؛ 

 .واألكاديميين وار لجميع العاملين من اإلداريين، وتحديد األدوإعالنها للجميعوخارجها، 
 ا.وإداري   امالي   د من مركزية القيادات المشرفة على الجامعات، ومنحها استقالال  الح 
 المبنية على ،ألكاديميينالتعيينات، للقيادات الجامعية ول العمل على االلتزام بالشفافية ومعايير 

 سيس المناصب.دارة، واالبتعاد عن المحسوبية وتالكفاءة والج
 لتنمية قدراتهم االستراتيجية. واألكاديميةقيادات اإلدارية ال توفير فرص للتدريب المستمر لجميع  

الحوكمة

تكنولوجية

إدارية

تشريعية

شكل )2(: متطلبات احلوكمة للجامعات اليمنية.
*املصدر: الباحثة

املتطلبات التشريعية:- 
− توفير التشريعات التي حتدد األدوار للجهات املتخصصة يف إدارة التعليم العالي 	

النقابات  الطلبة،  األكادميية،  )اإلدارية،  األخرى  األطراف  مع  واجلامعات، 
طالبية، واألطراف املستفيدة من خارج اجلامعة(.

− بناء قوانني خاصة مبجالس األمناء، واإلدارات التنفيذية األخرى.	
− ومنح 	 احلوكمة،  مبادئ  مع  لتتالءم  اجلامعات  يف  احلالية  القوانني  حتديث 

اجلامعات االستقالل اإلداري واملالي.
− تفعيل قوانني احملاسبة يف جميع املستويات اإلدارية داخل اجلامعات.	

املتطلبات إدارية:- 
− انتهاج التخطيط االستراتيجي يف اجلامعات بوصفه مدخلًا إدارًيا فعالًا أثبت 	

االستراتيجية  اخلطط  لبناء  اجلامعي؛  التعليم  مؤسسات  مختلف  يف  جناحه 
مبشاركة جميع األطراف داخل اجلامعة وخارجها، وإعالنها للجميع، وحتديد 

األدوار جلميع العاملني من اإلداريني واألكادمييني.
− احلد من مركزية القيادات املشرفة على اجلامعات، ومنحها استقاللًا مالًيا 	

وإدارًيا.
− العمل على االلتزام بالشفافية ومعايير التعيينات، للقيادات اجلامعية ولألكادمييني، 	

املبنية على الكفاءة واجلدارة، واالبتعاد عن احملسوبية وتسيس املناصب.
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− لتنمية 	 واألكادميية  اإلدارية  القيادات  املستمر جلميع  للتدريب  توفير فرص 
قدراتهم االستراتيجية. 

− توفير الفرص إلشراك اجملتمع اخلارجي واملستفيدين ودعم قدراتهم اإلدارية 	
ومهاراتهم العملية يف تطبيق احلوكمة.

− تفعيل احلوافز املادية واملعنوية لألداء املتميز.	
− توضيح الهيكل التنظيمي داخل اجلامعة، وتوضيح املهام واملسؤوليات جلميع 	

العاملني مبختلف املستويات اإلدارية.
− تأسيس مجالس لألمناء خاص بكل جامعة يتكون من أكادمييني وطلبة وهيئات 	

اجملتمعية وممثلني عن اجملتمع ومنظماته اخملتلفة، ويتبع ذلك اجمللس العديد 
لدوره يف اجملال  املساعدة  واإلدارية  واملالية  األكادميية  التنفيذية  اللجان  من 

اإلداري واألكادميي.
− وضع اللوائح واألنظمة اإلدارية واألكادميية التي تنظم العمل داخل اجلامعة، 	

والعمل على تطبيق نظام للمراقبة اإلدارية ملنع الفساد.
− والسلوكيات 	 واملبادئ  القيم  توضح  إرشادية  وأدلة  أخالقية  مدونات  توفير 

املرغوبة داخل اجلامعات وخارجها.
− تفعيل دور الرقابة الداخلية واحملاسبة واملساءلة القانونية جلميع العاملني يف 	

اجلامعات بصورة مستمرة.
− تفعيل دور الرقابة اخلارجية مثل هيئات ضمان اجلودة، واملنظمات التربوية األخرى.	
− الشفافية التامة يف املعلومات التي تخص اجلامعة جلميع العاملني واملستفيدين.	
− توفير أنظمة فعاله إلدارة التقارير املالية.	

متطلبات تكنولوجية:- 
ال بد من توفير بنية تكنولوجية مساندة جلميع مبادئ احلوكمة يتم من خاللها ما يلي:

− داخل 	 الكليات  بني جميع  العمل  عن  ومحدثة  متنوعة  معلومات  قواعد  بناء 
اجلامعة الواحدة.

− توفير قواعد معلومات عن البرامج األكادميية يف جميع الكليات، مثل نظام 	
العلمي،  البرامج األكادميية، ونتائج التحصيل  قبول وتسجيل الطلبة، ونوعية 
اجملتمع  بخدمة  اخلاصة  ولألنشطة  العلمية،  وإنتاجاتهم  لألكادمييني  ونظام 

وغيرها من اخلدمات التي تقدمها اجلامعات. 
− توفير قنوات اتصال إلكترونية بني جميع األطراف داخل اجلامعة وخارجها 	

لرفع مستوى الفعالية والكفاءة داخل اجلامعة، وإتاحة اجملال للمساءلة.
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الفصل السادس
منهجـــــية البحث ونتـــائجه

يتناول الفصل احلالي منهج البحث والنتائج التي توصلت إليها الباحثة، وذلك 
على النحو اآلتي:

أواًل: منهج البحث:
 Analytical Descriptive( اعتمد البحث احلالي على املنهج الوصفي التحليلي     
املعلومات  من خالل جمع  املبحوث  املوضوع  مع طبيعة  يتالءم  الذي   )Approach
عربية  ودراسات  رسمية  ووثائق  مؤشرات  من  اخملتلفة  املصادر  من  والبيانات 
إلى  للوصول  لتحليلها وتفسيرها  وأجنبية متخصصة يف مجال حوكمة اجلامعات 

االستنتاجات.

 ثانيًا: نتائج البحث:
خلصت الباحثة إلى موجوعة من النتائج املهمة تبينها الفقرات اآلتية:

1-  احلوكمة نظام إداري للمؤسسات، يجمع بني اجلهات الرسمية وغير الرسمية 
املشاركني  جميع  حقوق  تضمن  معايير  توفير  ظل  يف  قرارات  صانعة  لتكون 
ووجود قواعد تشريعية وإدارية وتنظيمية تعمل على تنظيم عمل تلك اجلهات 

مبا يساهم يف خدمة اجملتمعات وتطويرها.
2-  احلوكمة يف اجلامعات توجه إداري إلصالح واقع مؤسساتها من خالل وضع 
معايير وآليات واضحة لكل العاملني فيها، وتطبيق مبادئ الشفافية واملساءلة 
واحملاسبة، ومشاركة جلميع املستفيدين يف عملية اإلدارة والتيسير وصناعة 

القرار والتقييم.
3-  ضعف التزام اجلامعات اليمنية مببادئ احلوكمة؛ ألن واقع حوكمة اجلامعات 

يتصف باآلتي:
غموض السياسة اإلدارية داخل اجلامعات اليمنية.- 
ضعف وتناقض القوانني واألطر احلالية إلدارة اجلامعات.- 
ضعف ممارسة اجملالس احلالية ألدوارها يف إدارة اجلامعات.- 
املركزية اإلدارية من قبل اإلدارات اجلامعية.- 
املركزية املالية من قبل وزارة املالية.- 
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ضعف االلتزام بالقوانني واللوائح الداخلية، مما أدى إلى انتشار الفساد - 
اإلداري، وضعف عمليات املتابعة واحملاسبة داخلياً.

محدودية مشاركة األكادمييني واملستفيدين من خارج اجلامعة يف تيسير - 
اجلامعية. اإلدارة 

انعدام دور هيئة االعتماد األكادميي وضمان اجلودة يف اجلامعات.- 
1- يعاني واقع اجلامعات اليمينة من صعوبات متعددة حتول دون تطبيق احلوكمة 

وتتلخص تلك الصعوبات يف اآلتي:
صعوبات قانونية.- 
صعوبات إدارية.- 
صعوبات تكنولوجية.- 
صعوبات مالية.- 

قائمة  أن حوكمة اجلامعات  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  نتائج جتربتي  أثبتت   -2
على تطبيق مبادئ احلوكمة، مبا تتضمنه من شفافية ومساءلة ومشاركة، ويف 
ظل مجالس تتكون من أعضاء اجلامعات )أكادمييني، إداريني، طلبة، منظمات 
خارجية، رجال أعمال(، باإلضافة إلى اللجان التنفيذية املتنوعة املهام، وإلى 
جهات خارجية أخرى كهيئة ضمان اجلودة وغيرها من املنظمات التي متارس 

دورها يف حوكمة اجلامعات.
3-  من أهم متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات:

متطلبات تشريعية، متطلبات إدارية، متطلبات تكنولوجية.- 
مبادئ احلوكمة التي يحتاجها واقع اجلامعات اليمنية الرؤية واألهداف، - 

الشفافية، املساءلة، املشاركة، الكفاءة والفاعلية.
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نتائج البحث احلالي والدراسات السابقة:
 )2018  ،Kentab(و  )2020 وبخديجة،  )فالق؛  بحث  مع  احلالي  البحث  اتفق 
ودراسة )بركات؛ ورحال، 2018( يف أن احلوكمة يف اجلامعات توجه إداري إلصالح 
العاملني  لكل  واضحة  وآليات  معايير  وضع  خالل  من  اجلامعية  املؤسسات  واقع 
فيها، وتطبيق مبادئ الشفافية واملساءلة واحملاسبة واملشاركة جلميع املستفيدين يف 

عملية اإلدارة والتيسير وصناعة القرار والتقييم.
ورحال،  )بركات؛  ودراسة   )2021 )الشاوش،  دراسة  مع  احلالي  البحث  اتفق 
2018( و)طيب، 2018( يف أن مبادئ احلوكمة يف اجلامعات تهدف إلى توفير مناخ 
البحث  يتفق  كما  الداخلية.  واألنظمة  اللوائح  تطبيق  عند  بالعدالة  يتسم  إداري 
احلالي مع دراسة )آسية، 2021(، ودراسة )عبد الرحمن، 2018(، ودراسة )طيب، 
وتتضمن  اجلامعات،  يف  احلوكمة  لتطبيق  الالزمة  املتطلبات  نوعية  حول   )2018
متطلبات تشريعية وتنظيمية وإدارية تساهم يف حتسني مستوى األداء وضمان جودة 

العمل األكادميي واخملرجات التعليمية. 
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الفصل السابع
التصور املقترح لتطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية

التي  النتائج النظرية  من خالل ما مت عرضه يف الفصول السابقة، ويف ضوء 
توصل إليها البحث، وبعد االطالع على خبرات اجلامعات األمريكية والبريطاني يف 
لتطبيق  تقدمي تصور مقترح  السابقة، مت  والدراسات  واألدبيات  تطبيق احلوكمة، 
احلوكمة يف اجلامعات اليمنية، ُوضعت فيه العديد من املتطلبات لذلك، من خالل 

ما سبق ُوضع التصور كما يلي:

منطلقات التصور املقترح:
أوضحت نتائج البحث النظرية وجود قصور يف تطبيق مبادئ احلوكمة يف - 

اجلامعات اليمنية.
التوجهات اإلدارية لقطاع التعليم العالي يف اليمن نحو حوكمة اجلامعات.- 
اتفاق جميع الدراسات السابقة أن تطبيق احلوكمة يف اجلامعات يساهم يف - 

جتويد العمل اإلداري ومخرجات العملية التعليمية.
اتسام العصر احلالي بالتطورات اإلدارية والتغيرات العلمية والتكنولوجية - 

املتسارعة.
االنتشار الواسع لتطوير حوكمة اجلامعات يف معظم اجلامعات العربية - 

واألجنبية.

ضمانات جناح التصور املقترح:
اقتناع القيادات اجلامعية بتطبيق احلوكمة.- 
قيام القيادات اجلامعية بإعادة النظر يف األساليب واألمناط اإلدارية احلالية - 

بحيث تتالءم مع طبيعة التطبيق الفعلي للحوكمة.
ضرورة العمل على منع اخللط يف املهام واألدوار عند القائمني بها يف اجملال - 

اإلداري واألكادميي.
تقننني دور األكادمييني والطلبة يف حوكمة اجلامعات.- 
العمل على إبعاد اجلامعات عن املؤثرات والتوجهات السياسية.- 
ضرورة قيام وزارة املالية بإعادة النظر يف النمط املتبع يف وضع املوازنات املالية للجامعات.- 
ضرورة منح اجلامعات استقاللية إدارية ومالية.- 
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 مكونات التصور المقترح لتطبيق الحوكمة في الجامعات اليمنية(: 3)شكل 
 المصدر: الباحثة*                          

 

 األهداف

 المتطلبات

 رفع كفاءة األداء اإلداري واألكاديمي داخل كليات الجامعة. -
تمكين الجامعات اليمنية من تحقيق أهدافها وطموحاتها المستقبلية  -

 بمشاركة جميع األطراف المستفيدة داخل الجامعة وخارجها.
والمساءلة لتصبح نهجًا مؤسسيًا يسهم في  تعزيز ثقافة الشفافية -

 بناء منظومة قيمية تقوم على النزاهة.
إضافة الطابع الديموقراطي والالمركزي في إدارة التعليم العالي من   -

 خالل توفير إطار تشريعي مناسب لمفهوم الحوكمة.
دعم أوجه الشراكة بين أعضاء الجامعة والقطاع الخاص )غير  -

لمشاركة المهنية في اتخاذ القرارات داخل الحكومي(، وتحقيق ا
 الجامعة.

 التغلب على أوجه القصور القائم في الجامعات اليمنية. -
توفير إطار دعم سبل الشراكة بين أعضاء الجامعة والقطاع  -

الخاص، وتحقيق المشاركة المهنية في اتخاذ القرارات داخل 
 الجامعة.

موجود في الجامعات التغلب على أوجه القصور اإلداري والمالي ال -
 اليمنية.

مكونات 
 التصور
 المقترح

 مراحل التطبيق

 المبادئ

 تشريعية 
 إدارية

 تكنولوجية

 الرؤية والرسالة
 الشفافية
 المشاركة

 الكفاءة والفاعلية
 المساءلة

 اإلعداد لنشر ثقافة الحوكمة
 استكمال البنية األساسية للحوكمة

 اإلعداد لتطبيق الحوكمة
 تطبيق تجريبي
 تطبيق نهائي

شكل )3(: مكونات التصور املقترح لتطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية
*املصدر: الباحثة

أواًل: أهداف التصور املقترح:
يهدف التصور احلالي إلى تطبيق األهداف اآلتية:

1-  رفع كفاءة األداء اإلداري واألكادميي داخل كليات اجلامعة.
2- متكني اجلامعات اليمنية من حتقيق أهدافها وطموحاتها املستقبلية مبشاركة 

جميع األطراف املستفيدة منه داخل اجلامعة وخارجها.
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3- تعزيز ثقافة الشفافية واملساءلة لتصبح نهجاً مؤسسياً يسهم يف بناء منظومة 
قيمية تقوم على النزاهة.

خالل  من  العالي  التعليم  إدارة  يف  والالمركزي  الدميوقراطي  الطابع  إضافة   -4
توفير إطار تشريعي مناسب ملفهوم احلوكمة.

احلكومي(،  )غير  اخلاص  والقطاع  اجلامعة  أعضاء  بني  الشراكة  أوجه  دعم   -5
وحتقيق املشاركة املهنية يف اتخاذ القرارات داخل اجلامعة.

ثانيًا: متطلبات تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اليمنية:
من خالل نتائج واقع حوكمة اجلامعات اليمنية، وبعد االطالع على جتارب اجلامعات 
األمريكية والبريطانية، والدراسات السابقة مت حتديد متطلبات تطبيق احلوكمة يف 

اجلامعات اليمنية كما يلي:
1- متطلبات تشريعية:

− توفير التشريعات التي حتدد األدوار لكل من وزارة التعليم العالي واجلامعة 	
مبا تتضمنه من أطراف إدارية، وأكادميية، وطلبة، ونقابات طالبية، وأطراف 

مستفيدة من خارج اجلامعة.
− حتديث وإعالن التشريعات التي توضح الصالحيات واملهام املنظمة للعمل 	

داخل اجلامعة. 
− إصدار قوانني تتالءم مع مبادئ احلوكمة يف اجلامعات، ومتنح اجلامعات 	

استقاللًا إدارًيا ومالًيا.

2- متطلبات إدارية:
أ  مجال التخطيط االستراتيجي:	-
− التزام وزارة التعليم العالي بالتوجه االستراتيجي يف اجلامعات بحيث توفر 	

الوزارة استراتيجيات بعيدة املدى لتوضح األدوار التي ستقوم بها نحو اجلامعات 
احلكومية.

− بناء اجلامعات اليمنية خلطط استراتيجية خاصة بكل جامعة من خالل حتليل 	
البيئتني الداخلية واخلارجية للجامعة ومبشاركة جميع األطراف داخل اجلامعة 
وخارجها بغرض حتديد التوجهات االستراتيجية والطموحات التي يسعون إلى 

حتقيقها.
− احلرص على مشاركة جميع األطراف املستفيدة داخل اجلامعة وخارجها يف 	

عمليات التخطيط.
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− العمل على توضيح استراتيجية اجلامعة جلميع العاملني وحتديد األدوار 	
لألكادمييني واإلداريني، واملتابعة املستمرة لعمليات التنفيذ بواسطة مؤشرات 

األداء احملددة.

أ  مجال التوظيف:	-
− االبتعاد عن تسيس املناصب اجلامعية.	
− تفعيل تعيني القيادات اجلامعية واألكادميية بناء على معايير علمية وبحسب 	

العمل  يف  واخلبرات  الكفاءات  أصحاب  اختيار  يتم  بحيث  والكفاءة  اجلدارة 
للمؤسسة  القيادة  عملية  يف  اإلداري  اإلبداع  على  القادرين  ودعم  اإلداري، 

اجلامعية.
− االلتزام بالشفافية يف عمليات التوظيف والتعيني.	

أ مجال التدريب واحلوافز:	-
− توفير فرص للتدريب جلميع القيادات اجلامعية واألكادميية واإلدارية لتنمية 	

قدراتهم االستراتيجية.
− تعزيز دور مشاركة اجملتمع اخلارجي واملستفيدين من خالل دعم قدراتهم 	

اإلدارية ومهاراتهم العملية يف تطبيق احلوكمة.
− إقامة الندوات والورش لنشر ثقافة احلوكمة يف جميع املستويات اإلدارية 	

واألكادميية ومبشاركة املستفيدين من األطراف اخلارجية.
− حتفيز جميع األطراف داخل اجلامعة وخارجها على تقدمي ما لديهم من 	

األداء  جودة  لتحسني  واملعنوية  املادية  احلوافز  وتقدمي  اإلدارية،  االبتكارات 
اجلامعي.

أ اجملال التنظيمي:	-
− تأسيس مجلس أمناء خاص بكل جامعة يتكون من مجموعة من الشخصيات 	

اجملتمع  من  واجلدارة،  واخلبرة  والكفاءة  للنزاهة  وفقاً  اختيارهم،  يتم  الذين 
أما  والطلبة،  واإلداريني  األكادمييني  من  وممثلني  اجلامعة  كرئيس  اجلامعي 
القطاع احلكومي  )املستفيدون( فممثلون من  املكونات من اجملتمع اخلارجي 
واخلاص، ومؤسسات اجملتمع املدني، ورجال السلطة احمللية، وهكذا ميارس 
اجمللس مهامه التي حددها القانون رقم )31( للعام 2010 حيث حدد يف مادته 
)22(، وقيامه بالتنسيق مع اجمللس األعلى للتعليم واجلامعات احلوكمة للعمل 

على تبني فكرة احلوكمة ليكون توجًها إدارًيا يف جميع الكليات.
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− تفعيل قانون مجلس األمناء ومهامه الذي مت إصداره سنة 2010 يف جميع 	
اجلامعات احلكومية.

− تشكيل جلان تنفيذية فرعية مساندة يف عملية اتخاذ القرارات، مثل: اللجنة 	
من  وغيرها  اجلودة،  جلنة  الطالب،  شئون  جلنة  األكادميية،  اللجنة  املالية، 

اللجان التنفيذية.
− توضيح الهيكل التنظيمي داخل اجلامعة مع توضيح املهام واملسؤوليات جلميع 	

العاملني.
−  وضع وتطبيق اللوائح واألنظمة اإلدارية واألكادميية التي تنظم العمل داخل 	

من  محددة  مبعايير  اإلدارية  للمراقبة  نظام  تطبيق  على  والعمل  اجلامعة، 
الشفافية والنزاهة واملساءلة ملنع الفساد.

− تفعيل الدور اإلشرايف جلميع القيادات اجلامعية، واألطراف ذات العالقة 	
وحتمل املسؤولية داخل اجلامعة وخارجه.

أ مجال الرقابة واملتابعة:	-
− قيام الوزارة بدورها يف متابعة اجلامعات احلكومية من ناحية إعداد اللوائح 	

القانونية،  إجراءاتها  واستكمال  واإلدارية،  واألكادميية  والتنظيمية  الداخلية 
وفقا للقوانني واللوائح النافذة.

− ممارسة وزارة التعليم العالي لدورها يف عمليات املتابعة والرقابة ألداء 	
اجلامعات.

− تفعيل دور هيئة ضمان اجلودة يف اجلامعات بصورة واقعية وفعلية لتقوم 	
بدورها يف عملية التقييم دور اجلامعات.

− الشفافية التامة يف املعلومات التي تخص اجلامعة جلميع العاملني واملستفيدين.	

أ مجال اإلدارة املالية:	-
− منح اجلامعات استقاللية مالية.	
− توفير أنظمة فعالة إلدارة التقارير املالية.	

3- متطلبات تكنولوجية:
− استكمال البنية التحتية واملعدات التكنولوجية يف جميع اجلامعات اليمنية 	

لتكون قادرة على تأدية املهام بني إدارات اجلامعة اخملتلفة بفعالية، وبينها وبني 
واجلهات األخرى.
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− توفير قنوات اتصال إلكترونية بني جميع األطراف داخل اجلامعة وخارجها، 	
وتوفير املعلومات إلتاحة مجال للمساءلة، واملساهمة يف عملية صناعة القرارات 

املناسبة لرفع مستوى الفعالية والكفاءة داخل اجلامعة. 
− توفير قاعدة معلومات محدثة عن جميع ما تقدمه اجلامعات من برامجها 	

العلمية  وأنشطتهم  العلمي،  وإنتاجهم  األكادمييني  يخص  ما  وكل  أكادميية، 
واالختبارات،  والتسجيل،  القبول  مجال  يف  املتعلمني  يهم  ما  وكل  اخملتلفة، 

والنتائج، واخلدمات التي تقدمها للمجتمع بحيث تكون متاحة للجميع.

ثالثًا: مبادئ احلوكمة يف التصور املقترح:
الع الباحثة    من خالل نتائج البحث لواقع احلوكمة يف اجلامعات اليمنية، واطِّ
على مبادئ البنك الدولي وبعض الدراسات العربية، كدراسة )الفرا، 2013( ودراسة 
ودراسة   )2021 )الشاوش،  كدراسة  اليمنية  الدراسات  وبعض   ،)2019 )الزميتي، 
)احلدابي؛ والعزيزي، 2019( ودراسة )الدحياني، 2015( ودراسة )املليكي، 2017(؛ 
فقد مت حتديد مبادئ احلوكمة للجامعات اليمنية يف: الرؤية واألهداف، الشفافية، 

املساءلة، املشاركة، الكفاءة والفاعلية كما يوضحها اجلدول أدناه:
جدول )2(: مبادئ احلوكمة للجامعات اليمنية

      املبادئ

الدراسات

 كفاءة األداء املؤسسياملشاركةاملساءلة الرؤية
وفاعليته

 البنك
----****--*الدولي

 دراسة
********احلدابي
 دراسة

------****--الشاوش

 دراسة
--*--*****الدحياني

----*****دراسة الفرا

*--******الزميتي
 إعداد الباحثة :   -- غير متوفر                 * متوفره 
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- الرؤية واألهداف:
− توفير خطة استراتيجية واضحة الرؤى تعكس فلسفة اجلامعة.	
− إشراك جميع األطراف الداخلية )من أكادمييني وإداريني وطلبة( واألطراف 	

اخلارجية املستفيدة يف عملية بناء اخلطة االستراتيجية.
− دعم القيادات اجلامعية لعملية تطبيق احلوكمة.	
− توفير هيكل تنظيمي واضح املهام واألدوار.	
− اعتماد معايير واضحة ومحددة يف عمليات التعيينات للقيادات اإلدارية.	

الشفافية:- 
− توفير اجلامعة موقًعا إلكترونًيا أو صفحة إليكترونية لتوضيح أنشطتها.	
− التزام اجلامعات باللوائح والقوانني واإلعالن عنها بوضوح.	
− تطبيق القوانني على جميع العاملني بدون متييز.	
− توضيح معايير التعيني والترقيات ألعضائها.	
− توفير دليٍل إرشادٍي للطلبة اجلدد.	
− نشر تقريٍر سنوٍي عن أنشطتها.	
− نشر نتائج التقييم العام للجامعة بشكل كامل وشفاف.	
− توفير نظاٍم لإلعالم بحقوق جميع العاملني وواجباتهم.	
− إتاحة اجملال حلرية تدفق املعلومات جلميع املعنيني داخل اجلامعة وخارجها.	
− توفير نظام للشكاوى وتفعيله.	
− توضيح ميزانيتها السنوية وسياستها املالية.	

املساءلة:- 
− توفير نظم فعال للمساءلة واحملاسبة جلميع العاملني باجلامعة.	
− مواجهة جميع أشكال الفساد املالي واإلداري. 	
− التزام جميع العاملني يف اجلامعة بواجباتهم املهنية.	
− ل متخذي القرار مسؤولية قرارتهم قانونًيا وأخالقًيا.	 حتمُّ
− ربط بعض املستحقات املالية بجودة العمل.	
− تقييم كفاءة العاملني باجلامعة وفق نظام محدد.	
− تفعيل أساليب الرقابة اإلدارية.	
− تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على اجلميع دون متييز.	
− إتاحة الفرص للمستفيدين، ولألطراف ذات الصلة مساءلة ومحاسبة متخذي 	

القرار.
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املشاركة:- 
− إشراك األكادمييني والطلبة واإلداريني يف وضع األنظمة، كلٌّ فيما يخصه.	
− إشراك جميع منتسبي اجلامعة يف صناعة القرارات ذات العالقة مبهامهم وحقوقهم.	
− إشراك اجملتمع احمللي يف صناعة القرارات ذات العالقة بهم.	
− تبني الالمركزية ومنح الصالحيات وحرية اتخاذ القرارات مبا يتناسب مع تراه 	

الكليات واألقسام واإلدارات.
− تبني مبدأ الشورى يف عملية اتخاذ القرارات.	
− التشجيع على تقدمي املقترحات لتطوير أدائها من داخل اجلامعة وخارجها.	
− إتاحة اجملال ملشاركة املتخصصني من اخلبراء يف مؤسسات اجملتمع لتطوير 	

برامجها األكادميية.
− توفير نظام لربط اجلامعة مبؤسساته اإلنتاجية وحاضنات املعرفة.	
− اللوائح والتشريعات املشجعة على الشراكة بني اجلامعة واملؤسسات 	 توفير 

اإلنتاجية.
− اعتماد اجلامعة على االنتخابات الدميوقراطية يف اختيار قياداتها.	

الكفاءة والفاعلية- 
− استثمار اجلامعة جلميع إمكانياتها وقدراتها املادية والبشرية بطريقة مثلى.	
− عقد دورات التنمية املهنية جلميع العاملني بصورة مستمرة.	
− األخذ مببدأ الدميوقراطية والشورى يف تيسير أعمالها.	
− منح اجلامعة قدراً من االستقاللية يف إدارة شؤونها.	
− اعتماد معايير اجلودة واالعتماد يف إدارة شؤونها.	
− التزام اجلامعة توفير احتياجات اجملتمع من اخلريجني.	
− اعتماد األنظمة اإللكترونية يف اإلدارة والتعليم.	
− نشر ثقافة احلوكمة بني جميع العاملني يف اجلامعة.	
− توفير اإلمكانيات املادية والبشرية املناسبة إلدارة شؤونها.	

رابعًا: مراحل تطبيق التصور املقترح:
املرحلة األولى: اإلعداد لنشر ثقافة احلوكمة:

ينبغي أن تلتزم القيادات العليا يف وزارة التعليم العالي بتطبيق احلوكمة يف جميع 
اجلامعات اليمنية.

تعمل الوزارة على متابعة اجلامعة يف استكمال البنية التحتية من اللوائح واألنظمة الداخلية.
العمل على نشر ثقافة احلوكمة يف اجلامعات اليمينة عن طريق:
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 عقد دورات للتنمية املهنية جلميع العاملني يف اجلامعة لتنمية مهاراتهم 	
وقدراتهم العملية، كلٌّ يف مجال تخصصه وعلمه.

 عقد دورات تدريبية وورش عمل جلميع العاملني حول مفهوم احلوكمة وأهدافها 	
وأهميتها ومبادئها يف اجلامعات.

 توفير قنوات اتصال فعالة مع جميع األطراف ذات الصلة باجلامعة من الطلبة 	
وأولياء األمور، واجملتمع احمللي مبا يحتويه من هيئات ومنظمات حكومية أو 

أهلية.
 دعم وتشجيع األبحاث املتخصصة يف مجال احلوكمة.	
 إعداد دليل للحوكمة يف اجلامعات اليمنية يتضمن املرتكزات واملتطلبات 	

واملبادئ واملراحل لسالمة التطبيق.

املرحلة الثانية: استكمال البنية األساسية للحوكمة عن طريق:
 توفير التشـــريعات القانونية اإلدارية والتنظيمية املالئمة لتطبيق مبادئ 	

احلوكمـــة وإعالنهـــا للجميع.
 توفير قنوات اتصال فعالة اإللكترونية داخل اجلامعة وخارجها.	
 توفير الكوادر البشرية املؤهلة القادرة على إدارة نظم املعلومات.	
 استكمال البنية التحتية لبعض الكليات التي ينقصها موارَد مالية، أو كوادر 	
بشرية.
 توفير أجهزة احلاسوب والربط الشبكي جلميع الكليات.	

املرحلة الثالثة: تطبيق احلوكمة:
1- تشكيل مجلس األمناء واللجان التنفيذية )األكادميية، وشؤون الطلبة، اجلودة، 
واقع  يطلبها  قد  التي  اللجان  من  ذلك  وغير  املكافآت(،  التعيينات،  املالية، 

اجلامعات اليمنية للمساندة يف عملية حتقيق أهدافها.
2- قيام اجلامعة ببناء استراتيجية واضحة الرؤية واألهداف مبشاركة ممثلني عن 

اجملتمع اجلامعي واجملتمع املستفيد خارج اجلامعة.
3- تفعيل دور جهات املتابعة والرقابة الداخلية يف جميع اجلامعات وكلياتها.

4- احلرص على العمل يف ضوء معايير اجلودة واالعتماد األكادميي.
5- العمل على استثمار الكوادر البشرية من اإلداريني واألكادمييني، وتوفير احلوافز 
املشجعة ألدائهم، مع القيام بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لعمليات التقصير، 
وتنفيذ اجلانب التدريبي للعاملني بحسب االحتياجات التدريبية لتلك الكوادر.
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6- عقد الشراكات مع اجلهات اخلارجية املستفيدة من التعليم اجلامعي.
والقيام  والتعليمي،  اإلداري  العمل  يف  اإللكترونية  األنظمة  تفعيل  على  العمل   -7
اإلدارية  اجملاالت  مختلف  يف  وأنشطتها  اجلامعات  لدور  النشر  بعمليات 

واألكادميية والطالبية.

املرحلة الرابعة التطبيق التجريبي للتصور املقترح:
1- يتم اعتماد جامعة حكومية كنموذج لتبني تطبيق احلوكمة للقيام باآلتي:

− بناء استراتيجية خاصة باجلامعة تتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها 	
اإلمكانيات  ضوء  ويف  وخارجها،  اجلامعة  داخل  األطراف  جميع  مبشاركة 

واملوارد املتاحة.
− العمل على نشر ثقافة احلوكمة يف اجلامعة احملددة ويف كلياتها اخملتلفة، 	

يف  والقوانني  الداخلية  اللوائح  بتطبيق  العاملني  جميع  التزام  على  واحلرص 
جميع املعامالت، وحشد كل الطاقات املتاحة لتطبيق مبادئ احلوكمة.

− ممارسة مجلس األمناء دوره يف تنفيذ مهامه، ومتابعة تنفيذ الوظائف 	
اجلامعية، وإعداد التقارير الدورية عن مستويات إجناز اجلامعة ألنشطتها.

2- تقييم التنفيذ واملتابعة: من خالل العمل على متابعة مستوى التنفيذ ملبادئ 
احلوكمة داخل اجلامعة، ومدى تفعيل القوانني واللوائح اخملتلفة، وقيام اجلهات 
الرقابية باحملاسبة وفق أسس إدارية واضحة جلميع العاملني، ومن ثم القيام 
بعمليات التقييم يف ضوء رؤية ورسالة اجلامعة واستناداً إلى مبادئ احلوكمة 

التي مت أخذها يف االعتبار أسًسا لقياس مدى تطبيق نظام احلوكمة.
3- التعديل يف نظر التصور املقترح: بعد عمليات التنفيذ واملتابعة تتم عمليات 
التعديل بغرض معاجلة السلبيات والصعوبات التي واجهت عمليات التطبيق، 

وبذلك تتم عمليات التعديل بصورة أكثر واقعية وموضوعية.
املرحلة اخلامسة: التطبيق النهائي للتصور املقترح:

التصور  يصبح  والتعديل،  واملتابعة  التنفيذ  شملت  التي  السابقة  املراحل  بعد 
املقترح قاباًل للتطبيق يف اجلامعات اليمنية احلكومية.
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خامًسا: معوقات تطبيق التصور املقترح:
− املركزية من قبل القيادات داخل اجلامعة ووازرة التعليم العالي. 	
− عدم منح اجلامعات االستقاللية يف اجلوانب اإلدارية، واألكادميية، واملالية.	
− عدم اقتناع القيادات العليا بحوكمة اجلامعات، ومقاومة التغيير من قبل 	

القائمني يف املناصب اإلدارية.
− االستمرارية يف تسييس عمليات التعيني للكوادر القيادية واألكادميية 	

واإلدارية داخل النظام اجلامعي.
− االستمرارية يف جمود القوانني والتشريعات احلالية، وعدم القيام بعمليات 	

التحديث والتطوير مبا يتطلبه واقع اجلامعات.

  
التوصيات:

يف ضوء النتائج السابقة ميكن تقدمي التوصيات اآلتية:
− السعي نحو توفير االستقرار السياسي للبلد.	
− نشر ثقافة احلوكمة على مستوى جميع املؤسسات اخلدمية للمجتمع.	
− ضرورة قيام وزارة التعليم العالي بتوفير استراتيجية قومية ملنظومة التعليم 	

والبحث العلمي مرتبطة بعمليات التنمية التي تتطلع لها الدولة.
− العمل على تفعيل اجلهات الرقابية للمؤسسات اجلامعية بصورة مستمرة	
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اخلــــــــــامتة:

مثلت احلوكمة الرشيدة إحدى موجات اإلصالح اإلداري، وأهم الثقافات اإلدارية 
التنفيذية يف الكثير من اجلامعات على مستوى العالم؛ فاحلوكمة متثل خًطا تنفيذًيا 
واضَح اخلطوات ملا يجب أن يكون بطريقة قانونية وإدارية واضحة ومعلنة جلميع 
األطراف القائمة واملهتمة باجلامعات ودورها، فعند احلديث عن حوكمة اجلامعات 
يتم من خالل خطواته  الذي  االستراتيجي  التخطيط  نحو مدخل  نتجه  أننا  جند 
القيام به  التخطيط ملا يجب  العناصر داخل اجلامعة وخارجها يف  إشراك جميع 
يف ظل إطار قانوني مبعايير محددة، وهذا بدوره يهدف إلى جودة العمل اإلداري 
واألكادميي يف جميع املستويات لتحسني األداء ورفع  مستوى اإلجناز أثناء تنفيذ 
املهام واملسؤوليات من قبل اجلميع، حيث تتم املساءلة واحملاسبة عن أي خلل أو 
التي حتقق مستوى عال من  بالعدالة واملساواة  إدارٍي يتصف  تقصير وسط مناٍخ 
الرضا الوظيفي وتدعم حتقيق املهام بقدٍر عاٍل من اإلبداع. ومما قد يعرقل تطبيق 
احلوكمة يف اجلامعات إصرار القيادات على بقاء املركزية التي أصبحت تسيطر 
على العديد من األنظمة اجلامعية وتفرض الكثير من القرارات التي تدعم اآلراء 
الشخصية والفردية خلدمة أشخاص محددين ال يخضعون ألي معايير أو شروط، 
القرارات املساندة لتحقيق  وهذا بدوره يحد من استقاللية اجلامعات يف إصدار 

دورها وأهدافها احملددة واملعلنة جلميع املستفيدين. 
يف اجلامعات اليمنية هناك الكثير من االختالالت التي تتطلب تطبيق احلوكمة 
إلصالح واقعها الذي يتصف باملركزية والغموض وغياب السياسة اإلدارية واملالية 
عند جميع العاملني فيها، وانعدام صور الرقابة واملتابعة، كل ذلك أدى إلى ظهور 
الرشوة،  تنتشر  ثم  ومن  املهام؛  تأدية  على  أثرت  التي  الفساد  صور  من  العديد 
واحملسوبية، والتجاوزات، وعدم االلتزام بالقوانني يف التعيينات اإلدارية واألكادميية، 

وضعف الثقافة القانونية يف مختلف املستويات اإلدارية.
وبناء على ما سبق، حتتاج جامعتنا إلى نهضة إدارية تنفيذية كاحلوكمة لضمان 
الشفافية واملساءلة ومشاركة كل األطراف داخل اجلامعة وخارجها، وهذا يستوجب 
املبادئ،  تلك  تنفيذ  لعمليات  داعمة  وتكنولوجية  وإدارية  تشريعية  متطلبات  وجود 
للجامعة  واخلارجية  الداخلية  البيئتني  واقع  مع  التكيف  على  احلوكمة  ولتساعد 
من خالل وضع الرؤية واألهداف الواضحة وإعالنها جلميع األطراف، حتت مظلة 
االلتزام واملتابعة احلكومية ممثلة بسلطتها الرقابية، والقطاع اخلاص، واملستفيدين 

من اخملرجات اجلامعية.
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