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جميع احلقوق حمفوظة لدى جامعة العلوم احلديثة
اجلمهورية اليمنية - �صنعاء - �س.ب : 20031 - هاتف :468305  - فاك�س :407419

info@ums-edu.com :بريد اإلكرتوين
www.ums-edu.com :على االإنتــرنت

Republic of Yemen - P.O.Box:20031
 Tel: 468305
Fax: 407419

اهليئة اإلستشارية

اأ.د/ عبد العزيز املقالح 1 .
اأ.د/�صلطان اأبو عرابي 2 .

اأ.د/حممد راأفت حممود 3 .
اأ.د/ نا�صر العولقي 4 .

اأ.د/ عبد احلكيم ال�صرجبي 5 .
اأ.د/ عبداملنعم احلكمي 6 .

اأ.د/ من�صور الأدميي 7 .
اأ.د/ ناجي الفهد 8 .
اأ.م.د/ علي قايد 9 .

اأ.م.د/ اأحمد �صلطان 10 .
اأ.م.د/ عدنان ال�صنوي 11 .

اأ.م.د/مرمي اجلويف 12 .
اأ.م.د/طارق املجاهد 13 .

اأ.م.د/عامر عبداحلافظ 14 .

رئيس التحرير
بروفي�صور/ �صبري عبد اهلل احلرازي

         نائب رئيس التحــــــرير
د/يحيى �صالح اأبو حامت

أعضـــــــاء هيئة التحرير
د/ مطهر اجلبل

د/ن�صوان الذبحاين
د/علي الي�صاين

د/نبيل ال�صرجبي
د/عبدالرحمن حميد

د/جميب الأ�صول
د/ فاروق الهويدي

د/ علية المارة
د/ �صعيد عبد املوؤمن

د/ ب�صرى ال�صديق

سكرتري التحرير
اأ/ دينـــــا العب�صي

     مـــدير التحرير
اأ/ ريدان املعمري

جملة علمية حمكمة ن�صف �صنوية ت�صدرها جامعة العلوم احلديثة 
بالتعاون مع اإحتاد اجلامعات العربية

العدد الأول : 1/1/ ال�صنة الأوىل/ 2015 - 1436

نائب رئيس جملس األمناء رئيس جملس األمناء      
   د/ خليــــل اجلبــــل            اأ/ عبـــــا�س اجلبـــــــــل
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املجلة العلمية املحكمة
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رقم الإيداع )578 - ل�سنة 2015(
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قواعد وإجراءات النشر يف اجمللة
•ُتن�صر البحوث باللغتني العربية والإجنليزية,يف خمتلف فروع العلوم واملعرفة �صريطة توفر ما يلي: 	

اأن يكون البحُث اأ�صياًل اأو مقبوًل تتوافر فيه �صروط البحث العلمي املعتمد على املنهجية املتعارف  1 .
عليها يف كتابة البحوث العلمية, ومكتوبًا بلغة �صليمة مراعيًا دقة احلروف والأ�صكال – اإن وجدت 

على األ يزيد عدد �صفحات البحث عن 40 �صفحة مت�صمنة الهوام�س واملراجع.
اأن يكوَن البحُث ملتزمًا ودقيقًا ولئقًا يتوفر لديه امل�صادر واملراجع وتثبيتها كالآتي: يكتب اإ�صم  2 .
املوؤلف ثم تكتب اأ�صماء املوؤلفني امل�صرتكني معه -اإن وجدت – يلي ذلك عنوان البحث, مكان الن�صر, 

جهة الن�صر, ثم �صنة الن�صر. 
واأن ل يكون �صبق ن�صره اأو ُقّدم للن�صر جلهة اأخرى. 3 .

ُتر�صل البحوُث على عنوان املجلة وبا�صم رئي�س التحرير. 4 .
• كلمة( باللغة العربية و الجنليزية . يرفق ملخ�س للبحث  املراد ن�صره يف حدود )200-150	

• على اأن تكون مطبوعة مب�صافات مزدوجة بني الأ�صطر وعلى  	)A4( ُتر�صل ثالث ن�صخ من البحث على ورق
وجه واحد, وحمفوظة على )CD( اإىل عنوان املجلة, بحيث يظهر يف غالف البحث اأ�صم الباحث ولقبه 

العلمي ومكان عمله. 
• كلمة باللغة العربية  	)200-150 ُيرفق بالبحث ال�صرية الذاتية للباحث وملخ�ٌس للبحث يف حدود ) 

واللغة الإجنليزية. 
•يف حالة قبول البحث مبدئيًا ,يتم عر�صه على حمكمني من ذوي الإخت�صا�س يف جمال البحث , ويتم  	
اآرائهم حول مدى  اأو بياناته, وذلك لإبداء  اإ�صم الباحث  اإختيارهم ب�صرية تامة , ول يعر�س عليهم 
اآ�صاله البحث , وقيمته العلمية , ومدى اإلتزام الباحث باملنهجية املتعارف عليها , ويطلب من املحكم 

حتديد مدى �صالحية البحث للن�صر يف املجلة من عدمها .
•ُيخطر الباحُث بقرار �صالحية البحث من عدمه خالل �صهرين على الأكرث من تاريخ اإ�صتالم البحث,  	

ومبوعد الن�صر, ورقم العدد الذي �صُين�صر فيه البحث. 
•يف حالة ورود مالحظات من املحّكمني ُتر�صل املالحظات اإىل الباحث لإجراء التعديالت الالزمة, على  	

اأن ُتعاد خالل مدة اأق�صاها �صهر. 
•الأبحاث التي مل تتم املوافقة على ن�صرها لتعاد اإىل الباحثني . 	

•حتتفظ املجلُة بحقها يف اإخراج البحث واإبراز عناوينه مبا يتنا�صب واأ�صلوب الن�صر.  	
•ُيعَلم �صاحُب البحث بقبول بحثة للن�صر. 	

•َتلتزم املجلة باإر�صال ن�صخة من العدد اإىل �صاحب البحث املن�صور.  	
•ُترّحب املجلُة بالعرو�س اخلا�صة بر�صائل املاج�صتري والدكتوراه, على اأن يت�صمن العر�ُس كافة البيانات  	

املت�صلة بالر�صالة, واأن ل يكون قد مّر اأكرث من �صنتني اإىل ثالث �صنوات على مناق�صة الر�صالة.
الدرا�صية  باملقررات  ال�صلة  ذات  والإن�صانية  العلمية  للمو�صوعات  الرتجمة  باأعمال  املجلُة  •ُترّحب  	
وموؤ�ص�صات  اجلامعات  يف  العلمية  والتطورات  العلمي  البحث  جوانب  وخمتلف  التطبيقية  والدرا�صات 

التعليم العايل يف الوطن العربي والعامل.
•توؤول جميع حقوق الن�صر جلامعةالعلوم احلديثة.   	
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طلب ن�شر بحث

الأخ / رئي�س حترير املجلة العلمية املحكمة                                    املحرتم
بعد التحية والتقدير .. اأتقدم اإليكم ببحثي املو�صوم :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
وبياناتي ال�صخ�صية والعلمية على النحو التايل :

الإ�صم الثالثي :............................................................................................. اللقب:.........................................
اآخر �صهادة جامعية :.....................................................................................  عام :..........................................
جامعة :..................................................................الدولة :..............................................................................
التخ�ص�س العام :....................................................التخ�ص�س الدقيق:............................................................
العمل :.................................................................... الربيد الإلكرتوين )اإن وجد(:.........................................
الهاتف: )�صيار:                             عمل :                               منزل :                            (

اجمللة العلمية احملكمة 
ق�شيمة اإ�شرتاك 

الإ�صم :................................................................................................................................................................
املدينة :...................................................................الدولة:..............................................................................
�س.ب: .....................................................................الرمز الربيدي:................................................................

هاتف:......................................................................فاك�س :..............................................................................
نوع الإ�صرتاك :   -  )         ( اإ�صرتاك جديد             -)       ( جتديد اإ�صرتاك .

 طريق الدفع :  - )        (  نقدًا بقيمة : ...........................................................................................................
- )        ( �صيك لأمر جامعة العلوم احلديثة    / املجلة العلمية املحكمة .
-)       ( حوالة بنكية                                 -)         ( حوالة بريدية.

الإ�صم :                                        التاريخ :                                        التوقيع :

جملة علمية حمكمة ن�صف �صنوية ت�صدرها جامعة العلوم احلديثة  
بالتعاون مع اإحتاد اجلامعات العربية

جملة علمية حمكمة ن�صف �صنوية ت�صدرها جامعة العلوم احلديثة  
بالتعاون مع اإحتاد اجلامعات العربية

اجمللة العلمية احملكمة 
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طلب ن�شر بحث

اأُقدم بحثي  برجاء التوجيه اإىل هيئة التحرير ملتابعة اإجراءات الن�شر يف جملتكم املوقرة , واأنا اإذ 
هذا عليكم فاإنني اأتعهد اإليكم بالآتي : 

•اأن جميع املعلومات الواردة يف بياناتي ال�صخ�صية اأعاله �صحيحة . 	
•اأن بحثي مل ي�صبق ن�صره يف اأي جملة اأخرى . 	

•اأنه مل يوؤخذ من ر�صالة املاج�صتري او الدكتوراه اخلا�صة بي . 	
•اأنه غري مقتب�س من اأي بحث لأي باحث اآخر . 	

وتقبلوا خال�س التحية والتقدير ,,,,
الإ�صــــم : .................................................................       
التوقيع : .................................................................       

	راأي اأع�صاء هيئة التحرير يف املجلة حول البحث املقدم: 
يقبل البحث ب�صورة اأولية وير�صل للتحكيم  )        (  . 1 .

ليقبل البحث ويعاد للباحث                            )        (  . . 2      

ق�شيمة اإ�شرتاك
قيمة الإ�صرتاك �صاماًل اأجور الربيد :

املوؤ�ص�صاتالأفراد 
25 $10 $داخل اليمن 
50 $25 $خارج اليمن 

تر�صل جميع املرا�صالت اإىل العنوان التايل :
اجلمهورية اليمنية – �صنعاء – �س. ب :20031

ق�صم البحث العلمي والن�صر – عمادة الدرا�صات العليا والبحث العلمي
جامعة العلوم احلديثة

هاتف :468305 /00967/1 فاك�س :00967/1/407419
اأو على تليفون اجلامعة : 00967/1/468120 حتويلة )112(

info@ums-edu.com    :  الربيد الإلكرتوين

جملة علمية حمكمة ن�صف �صنوية ت�صدرها جامعة العلوم احلديثة  
بالتعاون مع اإحتاد اجلامعات العربية

جملة علمية حمكمة ن�صف �صنوية ت�صدرها جامعة العلوم احلديثة  
بالتعاون مع اإحتاد اجلامعات العربية
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 رسوم النشر يف اجمللة : 
تتقا�صي املجلة مقابل ن�صر البحوث املحكمة واملقبولة الر�صوم الآتية : 

( مائتني دولرًا اأمريكيًا. املر�صلة من خارج اجلمهورية اليمنية)$200. 1
( ع�صرون األف ريال ميني . املر�صلة من داخل اجلمهورية اليمنية ) 20.000. 2

املقدمة من باحثي جامعة العلوم احلديثة اليمنية جمانًا . 3 .
هذه الر�صوم غري قابلة لالإرجاع �صواًء مت قبول البحث للن�صر اأو مل يتم . 4 .
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ال�صحفة املو�صـــــــــــــــــــــــوع 

اإلفتتاحية:
11بروفي�صور /�صبري عبداهلل احلرازي - رئي�س اجلامعة - رئي�س التحرير

الآثار الإقت�صادية للديون اخلارجية – حالة اليمن )2012-1991(
17د/علي عبد اهلل الي�صاين

اإبعاد الأجانب يف القانون اليمني )املفاهيم والأ�صباب(
35د/يحيى �صالح اأبو حامت

اإدارة كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية يف �صوء معايري اجلودة ال�صاملة والإعتماد الأكادميي.
61د/حممد عبد اهلل ح�صن حميد

الفرتة  خالل  اليمنية  اجلمهورية  يف  القمح  على  الطلب  دالة  لتقدير  قيا�صية  درا�صة 
.20120/1990

د/علي عبد اهلل الي�صاين
107

درا�صة اجلدوى املائية الزراعة واإنتاج القمح يف ظل ندرة املياه يف اليمن.
129د/خالد قا�صم قائد �صالح

ق�صم الر�صائل العلمية:
146ر�صالة ماج�صتري - اأ/�صيف اأحمد علي اليماين

امللف الإح�صائي
موؤا�صرات التعليم العام )الثانوي(

اأ/ ريدان املعمري , اأ/دينا العب�صي
171
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الكلمة اإلفتتاحية

واملهتمني  الباحثني  بجميع  املحكمة  العلمية  جملتها  خالل  من  احلديثة  العلوم  جامعة  ترحب  بدايًة 
ن�صر  التام  واإ�صتعدادها   , والدولية  والعربية  والإقليمية  املحلية  امل�صتويات  كافة  على  العلمي  بالبحث 
كافة اأنواع البحوث والدرا�صات العلمية ويف خمتلف التخ�ص�صات , كما ترحب اجلامعة بالتوا�صل امل�صتمر 
واملتوا�صل مع اإدارة املجلة , ومبا ميكن من ن�صر اأبحاثهم ودرا�صاتهم على كافة امل�صتويات املحلية والإقليمية 

والعربية والدولية . 
املتوا�صلة  العديدة  لإجنازاتها  اإ�صتمرارًا  املحكمة  العلمية  ملجلتها  احلديثة  العلوم  جامعة  اإ�صدار  جاء 
واإ�صتمرارًا   , ال�صيدلة  بكلية  بالدرا�صة  والبدء   , العليا  الدرا�صات  برامج  تنفيذ   : مقدمتها  يف  وامل�صتمرة 
لإنعقاد الدورات والندوات وور�س العمل واملنتديات العلمية املختلفة , ولتطوير امل�صتوى الإداري وامل�صتوى 
الأكادميي , ولرفع م�صتوى الأداء ل�صمان حتقيق الكفاءة والتميز , وحتقيق ال�صراكة الأكادميية والعلمية 
مع كل من اأحتاد اجلامعات العربية وجمل�س الإعتماد الأكادميي و�صمان اجلودة يف اجلمهورية اليمنية . 
وكل ذلك حتقيقًا لأهداف متعددة يف مقدمتها : تفعيل روؤية واإ�صرتاتيجية اجلامعة , وامل�صاركة يف تطوير 
قطاع التعليم العايل يف اليمن والإرتقاء به اإىل م�صتوى رفيع يتوافق على اأقل تقدير مع نظريه العربي يف 
والعربية مبخرجات  والإقليمية  املحلية  الأ�صواق  ورفد   , الأكادميي وحتقيق جودة  الإعتماد  معايري  ظل 

تعليم عايل متميز وكفء يف معظم التخ�ص�صات العلمية  . 

يف  وتوفريها  البحثية  الإ�صدارات  باأهمية  اإميانًا  املحكمة  العلمية  ملجلتها  اجلامعة  اإ�صدار  جاء  كما 
من  التخفيف  يف  وامل�صاهمة   , العلمي  البحث  وتطوير  البحوث  ومراكز  والعربية  اليمنية  اجلامعات  كافة 
توا�صع اإ�صدارات املجالت العلمية يف اليمن , وندرة تواجدها يف املكتبات اليمنية عامة , ومكتبات اجلامعات 
احلكومية والأهلية ومراكز البحوث والتطوير خا�صًة . الأمر الذي تطلب اإ�صدار اجلامعة جملتها العلمية 
مبا ميكن من توفري الأبحاث والدرا�صات ملا حتتويه من نتائج وتو�صيات ومراجع علمية وبيانات اإح�صائية . 
كما اأن اإ�صدار املجالت العلمية من �صاأنها متكني الباحثني واملهتمني بالبحث العلمي الطالع على امل�صتجدات 
ن�صر  من  الباحثني  ومتكني   , الباحثني  بني  العلمي  التوا�صل  واإ�صتمرار   , املتعددة  العلمي  البحث  ميادين  يف 
نتائج  من  لالإ�صتفادة  عامة  ب�صفة  القرارات  ومتخذي  ال�صيا�صات  ل�صناع  وتوفريها   , والدرا�صات  الأبحاث 

وتو�صيات الأبحاث والدرا�صات املن�صورة يف خمتلف النواحي الإقت�صادية والإجتماعية وما اإىل ذلك .
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العلمية  الر�صائل  عن  مللفني  ملحقني  اإىل  بالإ�صافة  اأبحاث  خم�صة  على  الأول  العدد  هذا  يحتوى 
والإح�صائيات الأولية , مت اإختيار الأبحاث لأهميتها ومتيزها وعالقتها بالإقت�صاد القومي اليمني , حيث 
تناولت الأبحاث يف جمملها بالدرا�صة والتحيل لآثار الديون اخلارجية على اجلمهورية اليمنية , ومفاهيم 
واأ�صباب اإبعاد الأجانب يف القانون اليمني , وواقع القمح الذي ميثل �صلعه اإ�صرتاتيجية يف الأمن الغذائي 
اليمني واإعتبار قيمة فاتورة الواردات منه امل�صئولة عن العجز امل�صتمر واملتوا�صل واملزمن يف امليزان التجاري 
التعليم  وموؤ�ص�صات   , املوؤ�ص�صات عامة  اأهمية تطبيق اجلودة يف جميع  واأخريًا بحث عن   , اليمني  الزراعي 
يت�صل  وفيما   . املوؤ�ص�صات  بكافة  للنهو�س  الرئي�صي  املعيار  متثل  اجلودة  لكون  اخل�صو�س  وجه  على  العايل 
بامللفني امللحقني, اإ�صتعر�س امللف الأول اأهم ما تناولته ر�صالة علمية لدرجة املاج�صتري يف التجارة الدولية 
الرئي�صي  الرافد  ميثل  الذي  العام  للتعليم  الإح�صائية  البيانات  اأهم  اإ�صتعر�س  الثاين  وامللف   , اليمنية 
اإ�صتيعاب  اإ�صرتاتيجيات وخطط و�صيا�صات وبرامج اجلامعات لتمكينها  ملوؤ�ص�صات التعليم العايل يف ت�صميم 

خمرجات التعليم العام واإلتحاقهم باجلامعات .

الأبحاث  جميع  اأن  القول  العلمية  جملتها  خالل  من  القول  احلديثة  العلوم  جامعة  تود  الأخري  ويف 
والدرا�صات يف املجلة تعرب عن وجهه نظر الباحثني ولتعرب عن وجهه نظر اجلامعة اأو املجلة .

بروفيسور / شبري عبد اهلل احلرازي       
رئيــــس اجلامعة - رئيس التحرير       
 a l h a r a z i 6 3 @ y a h o o . c o m       
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اآلثار اإلقتصادية للديون اخلارجية يف اجلمهورية اليمنية
خـــــــــالل الفرتة 2012-1991

د/ علي عبد اهلل حممد اليساني1

Abstract
Is the problem of external indebtedness of the Arab countries particularly 

for non-oil>s country. The most important problems that they faced like 
other developing countries are; low domestic savings in toll revenues and 
exports, rise in the rates of consumption, that lead to decline in domestic 
investment. Given the serious economic and social development process 
of their effects at the same time those countries suffer from External debt 
which is an important source of income for developing countries, so that  
Yemen as one of these countries that  heavily dependent on foreign debt 
to finance the savings gap and balance of payments.

The main objective of this study is to reveal the relationship between 
external debt and some macroeconomic variables in Yemen during the 
period 19912012- using standard analysis of time series. From Among 
the most prominent findings of this study there is a negative impact of 
external indebtedness of the economic growth rate, that did not demonstrate 
statistical moral to that effect, and the positive impact of domestic savings, 
but that did not demonstrate statistical moral to this effect, as demonstrated 
by the presence of a negative impact of external indebtedness of the total 
investment. the study also found a positive effect statistically significant 
external indebtedness on each of the total consumption, exports and imports 
college using ordinary least squares (OLS) during the study period.

Keywords:
The growth rate in real GDP - foreign debt - domestic savings - exports 

- imports - ordinary least squares. 
1- على عبد اهلل حممد الي�صاين, اأ�صتاذ القت�صاد الزراعي امل�صاعد, ق�صم القت�صاد الزراعي- كلية الزراعة – جامعة �صنعاء, اأكتوبر, 2013.
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مستخلص:
– من اأهم امل�صاكل التي  – وبالأخ�س غري النفطية  تعترب م�صكلة املديونية اخلارجية للدول العربية 
واجهنها كغريها من الدول النامية , نظرا لآثارها اخلطرية على عملية التنمية الإقت�صادية والجتماعية. 
ويف الوقت نف�صه يالحظ اأن تلك الدول تعاين من انخفا�س يف ح�صيلة املدخرات املحلية وعوائد ال�صادرات, 
املديونية  وتعترب  املحلية.  ال�صتثمارات  انخفا�س  اإىل  اأدى  مما   , ال�صتهالك  معدلت  يف  ارتفاع  وكذلك 
اخلارجية م�صدرا هاما من م�صادر الدخل بالن�صبة للدول النامية, واليمن باعتباره احد هذه الدول يعتمد 
ب�صكل كبري على الديون اخلارجية لتمويل الفجوة الدخارية وميزان املدفوعات الهدف الرئي�صي من هذه 
اليمن  الكلية يف  الإقت�صادية  املتغريات  املديونية اخلارجية وبع�س  العالقة بني  الك�صف عن  الدرا�صة هو 
النتائج  ابرز  ومن   . الزمنية  لل�صال�صل  القيا�صي  التحليل  با�صتخدام  وذلك   2012-1991 الفرتة  خالل 
التي تو�صلت اإليها هذه الدرا�صة هو اأن هناك اأثر �صلبي للمديونية اخلارجية على معدل النمو القت�صادي 
لكنها مل تثبت املعنوية الإح�صائية لذلك التاأثري, واأثر ايجابي للمدخرات املحلية لكنها مل تثبت املعنوية 
الإح�صائية لذلك التاأثري , كما تبني وجود اأثر �صلبي للمديونية اخلارجية على ال�صتثمار الكلي اإل اأنها مل 
تثبت املعنوية الإح�صائية لذلك التاأثري , وات�صح اأي�صا وجود اأثر ايجابي ذو دللة اإح�صائية للمديونية 
اخلارجية على كل من ال�صتهالك الكلي وال�صادرات والواردات الكلية با�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى 

العادية )OLS( خالل فرتة الدرا�صة.

كلمات مفتاحيه:
معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي – املديونية اخلارجية – املدخرات املحلية – ال�صادرات 

. العادية  ال�صغرى  املربعات  طريقة   - – الواردات 

مقدمة:
– من اأهم امل�صاكل التي  – وبالأخ�س غري النفطية  تعترب م�صكلة املديونية اخلارجية للدول العربية 
واجهنها كغريها من الدول النامية , نظرا لآثارها اخلطرية على عملية التنمية الإقت�صادية والجتماعية. 
حيث اقرتنت اخلطط التنموية ملعظم الدول النامية ب�صرورة توفري التمويل الالزم لتحقيق اأهداف  تلك 
اأن  يالحظ  نف�صه  الوقت  يف  ولكن  املختلفة.  الإنتاجية  القت�صاد  بقطاعات  النهو�س  وبالتايل  اخلطط. 
تلك الدول تعاين من انخفا�س يف ح�صيلة املدخرات املحلية وعوائد ال�صادرات وكذلك ارتفاع يف معدلت 
عجلة  دفع  ثم  ومن  القت�صادي  النمو  ولتحقيق  املحلية  ال�صتثمارات  انخفا�س  اإىل  اأدى  مما  ال�صتهالك 
التنمية الإقت�صادية , كان لبد من توفري التمويل الالزم لذلك. وكان القرتا�س اخلارجي اأحد الو�صائل 
املالية  املوارد والإمكانات  الق�صور يف  امل�صدر لتغطية  الدول, حيث بداأت بالعتماد على هذا  لتلك  الهامة 
املتاحة واليمن �صاأنه يف ذلك �صاأن الدول النامية الأخرى, يعاين من عدة اختاللت اقت�صادية ناجتة عن 
نق�س املوارد املالية والقت�صادية املحلية.  مما اأدى اإىل تدين القدرة الإنتاجية لل�صناعات الوطنية, وبالتايل 
انخفا�س حجم ال�صادرات اليمنية, من جهة , وحتويل جزء كبري من الإنفاق العام واخلا�س نحو ا�صترياد 
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ال�صلع ال�صتهالكية من جهة اأخرى الأمر الذي اأدى اإىل وجود عجز مزمن وم�صتمر يف امليزان التجاري, مما 
دفعه لالعتماد ب�صكل كبري على م�صادر التمويل اخلارجية كامل�صاعدات واملنح والقرو�س اخلارجية وغريها 
على  واآثارها  اخلارجية  للمديونية  الراهن  الو�صع  على  ال�صوؤ  ت�صليط  هو  الدرا�صة  هذه  هدف  فان  وعليه 
بع�س املتغريات الإقت�صادية الكلية يف القت�صاد اليمني, واحللول املقرتحة للتقليل من حدة هذه امل�صكلة, 
حيث �صيتم درا�صة اأقر املديونية اخلارجية على النمو القت�صادي , وكذلك درا�صة اأثر املديونية اخلارجية 
الكلية يف القت�صاد و�صيتم ال�صتناد على مناذج قيا�صية ملعرفة طبيعة العالقة بني  على بع�س املتغريات 
)GDP(, وكذلك  الإجمايل  املحلي  الناجت  النمو القت�صادي ممثال يف  املديونية اخلارجية ومعدلت  كل من 
طبيعة العالقة بني املديونية اخلارجية وبع�س املتغريات الإقت�صادية الكلية ممثلة يف ال�صتهالك الكلي, 
وال�صتثمار, وامليزان التجاري, والدخار وذلك ملعرفة جدوى تلك الأموال التي مت اقرتا�صها من اخلارج , 

واآثارها على الن�صاط القت�صادي ككل. وقد غطت هذه الدرا�صة الفرتة الزمنية من 2012-1991.

الدراسات السابقة:
ناق�صت العديد من الدرا�صات ال�صابقة تاأثري املديونية اخلارجية على املتغريات الإقت�صادية , وكانت نتائج 
هذه الدرا�صات متباينة فالبع�س تو�صل اإىل وجود عالقة طردية , والبع�س الآخر وجد اأن هناك عالقة عك�صية.

النمو  على  تاأثري  لها  اخلارجية  الديون  هل  ملعرفة   )Safia Shabbir( �صبري  �صفية  اأجرتها  درا�صة  ففي 
الديون  اأن  اإىل  وتو�صلت   ,2003-1976 الفرتة  خالل  ناميا  بلدا   24 بيانات  اأخذت  فقد  القت�صادي, 
اخلارجية توؤثر �صلبا على النمو  القت�صادي وتو�صل  Rabia Atique and Kamran Malik )2012( يف درا�صتهما 
عن اأثر الديون املحلية واخلارجية على النمو القت�صادي يف باك�صتان اإىل وجود عالقة عك�صية بني الدين 
العام املحلي والنمو القت�صادي, وكذلك العالقة بني الدين اخلارجي والنمو القت�صادي وخل�صت النتائج 
اإىل اأن مبلغ الديون اخلارجية يوؤدي اإىل اإبطاء النمو القت�صادي بانخفا�س اأكرث باملقارنة مع مبلغ الدين 
املحلي. وذلك خالل الفرتة 1980-2010 يف حني اأن Jayaraman واآخرون )2008( اأكدوا على اأن ارتفاع 
تدفق امل�صاعدات والديون اخلارجية فد �صاهم ب�صكل وا�صح يف ارتفاع معدلت النمو القت�صادي يف �صت دول 

من دول املحيط الهادي خالل الفرتة )2004-1988(.

كما اجري Taiwo Adewale Muritala )2012( درا�صة حول "التحليل التجريبي لأثر الديون اخلارجية 
على النمو القت�صادي يف نيجرييا خالل الفرتة )1980-2010(. وتو�صل اإىل وجود عالقة عك�صية بني 
كل من الديون اخلارجية والنمو القت�صادي, اأما خدمة الديون اخلارجية فقد كانت العالقة طردية وقد 
ا�صتخدم طريقة املربعات ال�صغرى العادية بينما قام  and. Makame Said Faraji Kasidi )مار�س – 2013( 
الفرتة  خالل  لتنزانيا"  حالة  درا�صة   – القت�صادي  النمو  على  اخلارجية  الديون  "اثر  حول  بدرا�صة 
الديون  وخدمة  اخلارجي  الدين  من  لكل  معنوي  تاأثري  وجود  اإىل  الدرا�صة  وك�صفت   .)2010-1990(
الديون اخلارجية بنحو  التاأثري ايجابي لإجمايل  املحلي الإجمايل. فقد كان  الناجت  النمو يف  على معدل 
0.36939, بينما كان التاأثري �صلبي خلدمة الديون وذلك بنحو 28,517 اأما درا�صة عبد الهادي )2013( 
والتي ا�صتهدفت الك�صف عن العالقة بني الدين العام اخلارجي والنمو القت�صادي يف الأردن خالل الفرتة 
القت�صادي  والنمو  اخلارجي  العام  الدين  بني  طردية  عالقة  هناك  اأن  وجد  حيث   .)2011-1990(
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وعالقة �صلبية بني خدمة الديون والنمو القت�صادي. 
كما تناولت درا�صة AJAYI, LAWRENCE BOBOYE and OKE, MICHAEL OJO )2012(, حول تاأثري 
الديون اخلارجية على النمو القت�صادي يف نيجرييا, على بع�س املتغريات الإقت�صادية مثل الدخل القومي 
ومتو�صط دخل الفرد, وخدمة الدين اخلارجي, والحتياطات اخلارجية, ومعدلت الفائدة وغريها, وتو�صلت 
الدرا�صة اإىل اأن زيادة عبء الديون اخلارجية له عالقة �صلبية على الدخل القومي كما اأن ارتفاع م�صتوى 
الديون اخلارجية اأدى اإىل انخفا�س قيمة العملة الوطنية وزيادة البطالة والإ�صراب ال�صناعي امل�صتمر 
وغريها ويف درا�صة اأجراها معهد كينيا لبحوث ال�صيا�صة العامة والتحليل حول اأثر الديون اخلارجية على 
النمو القت�صادي وال�صتثمارات اخلا�صة يف كينيا – اإجراء تقييم جتريبي, تو�صلت نتائج الدرا�صة اإىل  اإن 
تراكم الديون اخلارجية قد ارتفع على مر ال�صنني مع موؤ�صرات عبء الديون املتزايد باطراد يف 1990s يف 
وقت مبكر . وبا�صتخدام بيانات ال�صال�صل الزمنية للفرتة 1970-1995 , اأ�صارت النتائج التجريبية اإىل 
اأن  تراكم الدين اخلارجي له تاأثري �صلبي على النمو القت�صادي و ال�صتثمار اخلا�س , وهذا يوؤكد وجود 
م�صكلة عبء الديون يف كينيا . كما اأ�صارت النتائج اأي�صا اإىل اأن تدفقات الديون احلالية اأدت اإىل حتفيز 
ال�صتثمار اخلا�س . كما اأن خدمة الدين ل يبدو اأنها اأثرت �صلبا على النمو ولكن لديها بع�س الآثار على 
مزاحمة ال�صتثمار اخلا�س كما اأكدت درا�صة �صامر)2012(, حول الآثار الإقت�صادية للمديونية اخلارجية 
– حالة الأردن خالل الفرتة 1990-2011, اأن هناك اأثر �صلبي للمديونية اخلارجية على كل من النمو 
والواردات. ال�صادرات  ب�صقية  التجاري  وامليزان  وال�صتثمار  املحلية  واملدخرات  وال�صتهالك  القت�صادي 

اإلطار النظري للدراسة:

مفهوم اإلقرتاض اخلارجي:
1 -املفهوم القدمي: يرى البع�س اأن املق�صود بالدين اخلارجي هي تلك املبالغ التي اقرت�صها اقت�صاد بلد ما 
والتي تزيد مدة القر�س فيها عن �صنة واحدة, وتكون م�صتحقة الأداء للجهة املقر�صة عن طريق الدفع 

بالعمالت الأجنبية اأو عن طريق ت�صدير ال�صلع واخلدمات)12(
متعددة الأطراف الديون اخلارجية على اأنها قيمة  الدولية  العمل  جمموعة  عرفت  احلديث:  -املفهوم   2
اللتزامات القائمة واملوزعة خالل فرتة زمنية على املقيمني يف دولة ما جتاه غري املقيمني بدفع املبلغ 
بالإ�صافة لفوائده املرتتبة عليه اإن وجدت )2(. و�صمي هذا التعريف باملركزي لأنه يعرف العنا�صر 

الأ�صا�صية املكونة للمديونية اخلارجية.
الدين اخلارجي باأن الدين الذي تبلغ مدة ا�صتحقاقه  الدويل  البنك  يعرف  الدويل:  البنك  -تعريف   3
املقيمني وي�صدد  لهيئات من غري  اأو  �صنة واحده, وهو م�صتوجب لأفراد  اأكرث من  املحدودة  اآو  الأ�صلية 

بعمالت اأجنبية اأو �صلع وخدمات. )3(

1 - ف�صيلة حنوحات/ ز/ حريتي, "اإ�صكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية القت�صادية يف الدول العربية – حالة بع�س الدول النامية", ر�صالة دكتوراه, كلية العلوم 
القت�صادية وعلوم التي�صري, جامعة اجلزائر , 2005-2006, �س 26.

2- �صامر علي عبد الهادي)دكتور(, " الآثار القت�صادية للمديونية اخلارجية – حالة الأردن )1990-2011(, املوؤمتر العلمي الدويل التا�صع, الو�صع القت�صادي وخيارات امل�صتقبل, �س 3.
3- ف�صيلة حنوحات/ ز/ حريتي, "اإ�صكالية الديون اخلارجية واآثارها على التنمية القت�صادية يف الدول العربية – حالة بع�س الدول النامية", املرجع ال�صابق, �س 27.
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أسباب املديونية اخلارجية

أوال : األسباب الداخلية:
�صاآلة املدخــــرات الوطنية:من خالل تتبع البيانات ال�صادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�صاء يف اجلمهورية   .1
اليمنية يت�صح اأن هناك ق�صور يف حجم املوارد املحلية وبالأخ�س املدخرات الوطنية , حيث بلغت عام 
مليار دولر , ثم اأخذت يف التناق�س امل�صتمر اإىل اأن و�صلت اإىل نحو 90 مليون دولر   2.06 نحو   1991
الأجنبية,  العمالت  اأمام  الوطنية  العملة  قيمة  انخفا�س  ب�صبب  النخفا�س  هذا  وياأتي   ,1996 عام 
دولر  مليون   540 بنحو   1997 عام  يف  الرتفاع  يف  اأخذت  ثم   .1994 �صيف  حرب  الآخر  وال�صبب 
1999 بنحو  اأخرى يف الرتفاع عام  اأخذت مرة  160 مليون دولر ثم  1998 اىل  وانخف�صت يف عام 
اأن و�صلت اإىل اأق�صى قيمة لها عام 2012 بنحو 4.67  اإىل  ا�صتمرت يف الرتفاع  1.14 مليار دولر ثم 
مليار دولر )ملحق رقم 1(. وهذا بدوره دفع اليمن ب�صكل خا�س والدول النامية اإىل الإعتماد املفرط 
الأجنبية  العمالت  وفجوة  للدولة  العامة  املوازنة  يف  العجز  متويل  يف  اخلارجي  التمويل  م�صادر  على 

وبالتايل حتقيق اأهداف التنمية الإقت�صادية.
اأجل التنمية ويتطلب كثافة راأ�س مالية وتكنولوجيا متقدمة وهو ما تفتقر  من  ال�صتثمار  اإىل  امليل   .2
ل�صراء  اخلارجي  القرتا�س  اإىل  ا�صطرها  مما  النفطية,  غري  الدول  وبالأخ�س  العربية  الدول  اإليه 

الآلت واملعدات والتعاقد مع اخلرباء الأجانب و�صراء براءات الخرتاع وحقوق ال�صنع.
القرو�س:  توظيف  �صوؤ   .3

وذلك  ال�صبعينيات  �صمة  هي  اخلارجي  القرتا�س  اإىل  اللجوء  يف  امللحوظة  املبالغة  كانت  لقد    
على اأمل ال�صداد من م�صروعات طموحة مت القرتا�س من اأجلها, لكن �صوء التخطيط وتغري ال�صيا�صات 
الإقت�صادية وتخبطها من فل�صفة ا�صرتاكية اإىل ليربالية ومن ليربالية اإىل ا�صرتاكية اأدى اإىل ف�صل 
الكثري من امل�صروعات. وقد اقرتنت عملية القرتا�س يف العديد من الأحيان بزيادة كبرية يف ال�صتهالك 
م�صطنع كر�صوة  ب�صكل  �صعوبها  معي�صة  م�صتوى  من  للرفع  التي تقرت�س كثريا  وف�صاد احلكومات  الرتيف 
ل�صراء ولء ال�صعب و�صكوته فاإذا ما قمنا مبقارنة بني توظيف الأموال الأجنبية يف الدول الراأ�صمالية 
ذات  الأولية  اخلام  املواد  ا�صترياد  على  ركزت  الأوىل  اأن  �صنالحظ  العربية  الدول  يف  توظيفها  وبني 
لتنتقل  املرتفعة,  الأ�صعار  ال�صلع ذات  بت�صدير  واأخذت  ال�صناعية  للتنمية  الالزمة  املنخف�صة  الأ�صعار 
النامية  الدول  اأن  اأدركت  النامية, فقد  الدول  اإىل  املال الأجنبي  راأ�س  اإىل ت�صدير  يف مرحلة لحقة 
ال�صتهالكية  ال�صلع  ا�صترياد  على  ركزت  فقد  العربية  الدول  اأما  ل�صتثماراتها.  خ�صبة  اأر�صية  تعترب 
والراأ�صمالية ذات الأ�صعار املرتفعة واأخذت بت�صدير الكثري من مواردها الطبيعية على �صكل مواد خام 
وباأ�صعار زهيدة. هذا التخ�ص�س يف اإنتاج املواد الأولية اأدى اإىل تعري�صها اإىل اآثار الأزمات الإقت�صادية 

التي تعر�صت لها اأ�صواق هذه املواد والتناق�صات التي �صهدتها الأنظمة الإقت�صادية.
اخلارج:  اإىل  الأموال  روؤو�س  تهريب     .4

يف الوقت الذي كانت فيه �صيا�صة الإقرا�س على قدم و�صاق ل�صد الفجوة التمويلية للم�صروعات التنموية,   
كان الف�صاد الإداري واملايل وال�صيا�صي يعم اأجهزة الدولة وموؤ�ص�صاتها يف معظم الدول العربية. وقد جنم 
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عن هذا الف�صاد نهب جانب كبري من القرو�س اخلارجية وتهريبها اإىل اخلارج ومت اإيداعها يف البنوك 
اإىل  القريبني منهم, واأدت هذه الظاهرة  النفوذ وال�صلطة ورجال الأعمال  اأ�صحاب  الأجنبية حل�صاب 

تراكم الديون وف�صل التنمية.
الزراعة: ح�صاب  على  بال�صناعة  الهتمام     .5

اأدى هذا التوجه اإىل تزايد احلاجة اإىل الواردات الغذائية واإهمال الزراعة كدعامة هامة لقت�صاديات   
الدول  اأغلب  طاقات  تفوق  راأ�صمالية  كثافة  بطبيعتها  تتطلب  التي  بال�صناعة  والهتمام  الدول,  تلك 
العربية –غري النفطية خا�صة- مما اأدى للجوء اإىل القرتا�س اخلارجي لتمويل هذه ال�صناعات. كما 
ميكن القول اأن معظم الدول النامية تعاين من �صعف �صديد يف القطاع ال�صناعي والرتكيز على قطاعات 

اقت�صادي اأخرى اأقل اإنتاجية مثل القطاع الزراعي. 
اأدى العجز امل�صتمر ملوازين املدفوعات يف معظم الأقطار العربية  املدفوعات  ميزان  يف  املتزايد  العجز    .6
الناجم عن تزايد الواردات ال�صلعية على ح�صاب ال�صادرات اإىل اختالل جتاري وا�صح ت�صبب باللجوء 

اإىل القرتا�س اخلارجي وتفاقم املديونية.

ثانيا: األسباب اخلارجية:31 
ارتفاع اأ�صعار الفائدة:كان لالرتفاع ال�صديد الذي طراأ على اأ�صعار الفائدة يف اأ�صواق املال الدولية دورا  1 .
حا�صما يف ا�صتفحال اأزمة املديونية, اإذ جتاوزت يف العديد من البلدان الفوائد الزائدة املدفوعة قيمة 
التمويل الإ�صايف ال�صايف وتكبدت البلدان املدينة مبالغ متزايدة عرب ال�صنني واأ�صبح بند خدمة الدين 

ميثل ن�صيبا هاما من �صايف الديون وي�صتحوذ على مبالغ كبرية من النقد الأجنبي.
انخفا�س الأ�صعار العاملية للمواد اخلام  اأدى انخفا�س اأ�صعار املواد الأولية امل�صدرة اإىل الأ�صواق العاملية  2 .
)كالبرتول واملواد اخلام الأخرى( اإىل تدهور �صروط التبادل التجارية للبلدان امل�صدرة لهذه املواد, 

مما اأدى اإىل تفاقم عجز ميزان املدفوعات الذي يزيد من امليل اإىل ال�صتدانة اخلارجية. 
الــدول  معظم  ــاج  ــدم لن نــظــرا  الــراأ�ــصــمــالــيــة  الـــدول  معظم  يف  ال�صائد  الت�صخمي  ــود  ــرك ال اآثـــار  3 .
جتــاريــا  لــه  وتبعيتها  ــعــاملــي  ال ــادي  ــص ــ� ــت الق ــنــظــام  ال يف  الــعــربــيــة-  الــــدول  ــا  -ومــنــه الــنــامــيــة 
يحدث  مــا  ـــاإن  ف وال�صيا�صية,  الع�صكرية  التبعية  عــن  ف�صال  وتكنولوجيا  ونــقــديــا  وغــذائــيــا 
البلدان. لــهــذه  الإقــتــ�ــصــاديــة  الأو�ـــصـــاع  يف  تلقائيا  يــوؤثــر  ــــات  واأزم تقلبات  مــن  الــنــظــام  ــذا  ه  يف 

اآلثار اإلقتصادية للمديونية اخلارجية:
القرو�س  اأن  البع�س  يرى  حيث   , النامية  الدول  اقت�صاديات  يف  هاما  دورا  اخلارجية  القرو�س  تلعب 
الدخل  زيادة  اإىل  توؤدي  النهاية  ويف  الواردات  واإحالل  ال�صادرات  وتنمية  الإنتاج  يف  ت�صتغل  اخلارجية 
القومي واملدخرات الوطنية وينعك�س ذلك اإيجابيا على ميزان املدفوعات . يف حني يرى البع�س الآخر اأن 
القرو�س اخلارجية ل يتم ا�صتخدامها ب�صكل جيد ول يتم توجيهها اإىل القطاعات الإنتاجية, واإمنا يتم 
حتميل الأجيال القادمة تبعات هذه القرو�س وما يرتتب عليه من اأق�صاط وفوائد وب�صكل عام ميكن تق�صيم 

الآراء الإقت�صادية حول اأهمية القرو�س اخلارجية اىل جمموعتني :
1- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9aec37fc-edb6466-a-acd0455-b8591e473
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املدر�صة التقليدية : يرى اأتباع هذه املدر�صة اأن القرو�س اخلارجية لها اأثرا ايجابيا على اقت�صاديات  1 .
اإىل انخفا�س  الدول النامية . وتعزي هذه املدر�صة �صبب تدين م�صتويات التنمية يف الدول النامية 
من  عام  ب�صكل  النامية  الدول  وتعاين   , الأجنبية  العمالت  من  ور�صيدها  الوطنية  مدخراتها  حجم 
فجوتني : فجوة الدخار Saving Gap  وهي متثل الفرق بني املدخرات املحلية وال�صتثمارات املحلية , 

وفجوة العمالت الأجنبية وهي متثل الفرق بني ال�صادرات والواردات.
حيث   , التقليدية  املدر�صة  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  املدر�صة  هذه  اأتباع  عار�س  احلديثة:  املدر�صة  2 .
اأ�صارت نتائج درا�صات اإىل اأن تاأثري القرو�س اخلارجية �صعيف جدا على الدخل القومي ومعدلت النمو 

القت�صادي وال�صبب يف الو�صول ملثل هذه النتيجة يعود اإىل �صببني:

الأول: انخفا�س معدلت الدخار املحلي وذلك لالأ�صباب التالية:
اأن جزءا كبريا من القرو�س وامل�صاعدات اخلارجية ي�صتخدم لزيادة م�صتوى ال�صتهالك ولي�س لزيادة  1 .
حجم املدخرات املحلية, وذلك ب�صبب تغيري تركيبة النفقات احلكومية ل�صالح ال�صتهالك وما يرافق 
احلدي  امليل  وارتفاع   MPS(  Marginal Propensity to Save( لالدخار  احلدي  امليل  انخفا�س  من  ذلك 

.)MPC( لال�صتهالك
ارتباط معظم القرو�س وامل�صاعدات اخلارجية مب�صاريع و�صلع حتددها الدول املقرت�صة, وبذلك حتد من  2 .
قدرة الدول املقرت�صة على اختيار ال�صلع والأ�صاليب الإنتاجية والتكنولوجيا التي تتالءم مع اقت�صاداتها.

�صعف اجلهود املبذولة يف حت�صيل ال�صرائب وانخفا�س امل�صتوى العام لل�صرائب. 3 .

الثاين: ارتفاع ن�صبة راأ�س املال اإىل الإنتاج وذلك لالأ�صباب التالية:
اأن  ميكن  حيث  الإنتاجية  غري  للم�صاريع  اخلارجية  وامل�صاعدات  القرو�س  من  كبري  جزء  تخ�صي�س  1 .
تتمركز تلك ال�صتثمارات يف م�صاريع البنية التحتية  Infrastructure Project والتي يكون اإنتاجها غري 

مبا�صر مثل الطرق واجل�صور و�صبكات ال�صرف ال�صحي وغريها.
تخ�صي�س جزء كبري من القرو�س اخلارجية يف م�صاريع ذات تكنولوجيا راأ�صمالية مكثفة. ويعود ذلك اىل  2 .
تاأثري الهيئات واملنظمات املانحة لتلك القرو�س من جهة وا�صرتاتيجيات الدول النامية من جهة اأخرى.

ارتباط معظم القرو�س اخلارجية مب�صاريع معينة تنتج �صلعا معينة حتددها اجلهات املقرت�صة , وهذا  3 .
بدوره يحد من قدرة الدولة على اختيار اأ�صاليب الإنتاج املتاحة والتي تتنا�صب مع قدرة تلك الدولة.14

املديونية اخلارجية يف اليمن: 2
تطور ر�صيد الدين اخلارجي للجمهورية اليمنية فقد قدرت بنهاية عام 1994م مبلغ 8.9 مليار دولر 
8.4 مليار دولر تعترب مديونية  اأمريكي ما ن�صتبه %215 من اإجمايل الناجت املحلي, ومن هذا املبلغ هناك 
خارجية عامة متو�صطة وطويلة الأجل, اأما القرو�س اخلارجية املرتبطة بالقرو�س ال�صتهالكية فقد كانت 

1- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9aec37fc-edb6466-a-acd0455-b8591e473
2-http://adnanqatinah.blogspot.com/2010_06_01_archive.html
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حوايل 322 مليون دولر, يف حني كان حوايل 6 مليار دولر بن�صبة %67 من القرو�س اخلارجية تعود اإىل 
الحتاد ال�صوفيتي �صابقًا وبقية ر�صيد املديونية تتوزع على موؤ�ص�صة التنمية الدولية وال�صندوق العربي 
لالإمناء القت�صادي والجتماعي واليابان واململكة العربية ال�صعودية وال�صني اأما بالن�صبة خلدمة الدين, 
1991م, لكنه ومع  فقد بلغت التزامات خدمة الدين مبا فيها الفائدة على املتاأخرات مليار دولر يف عام 
تناق�س التزامات ال�صداد, وبالأخ�س نحو القرو�س ال�صتهالكية, هبطت التزامات خدمة الدين اإىل 820 
مليون دولر , ففي عام 1994م بلغت التزامات خدمة الدين اإىل �صادرات ال�صلع واخلدمات نحو 43.3%, 
مقارنة باأكرث من %50 خالل الأعوام 1991-1993م, وقد �صاعد على تناق�س هذا املعدل الرتفاع احلاد 
يف متح�صالت ال�صادرات النفطية احلكومية اأما مدفوعات خدمة الدين الفعلية يف عام 1994م فقد كانت 
اأن املعدل الفعلي خلدمة الدين اإىل �صادرات ال�صلع واخلدمات مل يزد عن 7%  يعني  مليون دولر مما   165
بالرغم من التح�صن يف قدرة اجلمهورية اليمنية على التخفيف من متاأخرات ال�صداد للقرو�س اخلارجية 
املرتاكمة عليها, وبالتايل حت�صن معدل خدمة دينها اخلارجي اإىل �صادراتها من ال�صلع واخلدمات, وكما هو 
مبني اأعاله, اإل اأن التوقف املتزايد للتزامات خدمة الدين امل�صتحقة )الأق�صاط + الفوائد( والذي ن�صاأ 
اأ�صاًل من الو�صع املايل ال�صعب للجمهورية اليمنية, زائدًا فوائد التاأخري عن مدد التوقف وهذا اأفرز �صعفًا 

ماليًا اأكرث تعقيدًا و�صعوبة.

يف  اليمنية  اجلمهورية  �صرعت  �صعب,  و�صع  اإىل  و�صلت  التي  اخلارجية  القرو�س  اأو�صاع  ولت�صوية 
الدويل والبنك  النقد  �صندوق  لروؤية  ووفقًا  واملايل,  القت�صادي  الإ�صالح  برنامج  بتنفيذ  مار�س 1995م 
ال�صغوط  تخفيف  الإ�صالح  برنامج  بنود  اأهم  من  وكان  اخلارجية,  املديونية  تفاقم  معاجلة  على  الدويل 
اجلمهورية  دائني  مع  ت�صويات  اإىل  للتو�صل  الن�صطة  املتابعة  طريق  عن  اخلارجي  دينها  على  ال�صديدة 
اأعباء الدين فقد �صكل اتفاق حكومة اجلمهورية اليمنية مع �صندوق  اليمنية واقتناعهم بالتخفيف من 
النقد الدويل لرتتيب ا�صتعداد ائتماين يف اأوائل عام 1996م خطوة اأ�صا�صية وهامة لعملية اإعادة جدول 
يتمكن  مل  ما  اجلدولة  اإعادة  ترف�س  ما  عادة  الدائنني  اأن  ب�صبب  وذلك   ,Reschedule اخلارجية القرو�س 
البلد الذي يطلب اإعادة اجلدولة لديونه من الو�صول اإىل اتفاق مع ال�صندوق املذكور ب�صاأن اإجراء ت�صحيح 
اقت�صادي ومايل هيكلي لديه, لذا دخلت اليمن مبفاو�صات لتخفي�س ومعاجلة مديونيتها, فقد دخل ملف 
املركزي  للبنك  وكان  بالنجاح  جميعها  باري�س Paris Club وكللت  نادي  يف  مراحل  ثالث  اليمنية  املديونية 

اليمني دور كبري فيها.
وخــالل  اليمنية  اجلــمــهــوريــة  دخلتها  ـــذي  ال املــراحــل  هـــذه  جلميع  النهائية  النتيجة  ــت  وكــان
من الــيــمــنــيــة  اجلــمــهــوريــة  عــلــى  ــة  ــي ــارج اخل املــديــونــيــة  انــخــفــا�ــس  1997-2008م,  مــن   الــفــرتة 
 GDP الإجمايل املــحــلــي  الــنــاجت  حــجــم  مــن   161% 1998م اأي  عـــام  دولر  مــلــيــار   10  حــــوايل 
اإىل 5.89 مليار دولر يف نهاية عام 2008م اأي ما ن�صبته %25.5 من الناجت الإجمايل املحلي GDP مبا فيها 

القرو�س املربمة خالل الفرتة 98-2008م
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جدول رقم )1(: اأهم موؤ�صرات الديون اخلارجية للجمهورية اليمنيةخالل الفرتة 2008-1998

19982008املؤشر
متوسط 
معدل 
التغري

4-%10,0775,737ر�صيد القرو�س اخلارجية Outstanding مليون دولر

External Debt / GDP7-%%23.3%161.2القرو�س اخلارجية اإىل الناجت املحلي الإجمايل

%  Date Service/GDP 3-%%1.1%1.8ن�صبة مدفوعات خدمة الدين اإىل الناجت املحلي الإجمايل

%  External Debt / Exports 8-%%59.5%670.0ن�صبة الدين العام اخلارجي اإىل اإجمايل ال�صادرات

%  Debt Service/Exports 5-%%2.9%7.6ن�صبة خدمة الدين اإىل ال�صادرات

%  External Debt / Reserve 8-%%71.1%1044.2ن�صبة القرو�س اخلارجية اإىل الحتياطيات اخلارجية

5-%595239ن�صيب الفرد من القرو�س اخلارجية )دولر(

%13%179%71ن�صبة الإيرادات العامة اإىل القرو�س اخلارجية

5-%%2.7%7.3ن�صبة خدمة الدين اإىل الإيرادات العامة

3-%%6.3%10ن�صبة خدمة الدين اإىل اإيرادات النفط و الغاز

6-%%2.4%9ن�صبة خدمة الدين اإىل اإجمايل النفقات العامة

يت�صح من خالل اجلدول رقم )1( التغري الكبري التي ح�صلت ملوؤ�صرات القرو�س اخلارجية بالإيجاب, 
ويرجع ال�صبب يف ال�صيا�صات والإدارة الر�صيدة التي اتخذتها احلكومة �صمن برنامج الإ�صالح, وهذا يت�صح 
اأكرث اإذا ما قارنا بع�س املوؤ�صرات مع بع�س الدول العربية امل�صابهة حلالة اليمن, ولبيانات عام 2007م, وهي:-

جدول رقم )2(: اأهم موؤ�صرات الديون اخلارجية لليمن
موريتانيالبنانال�صودانجيبوتيتون�سالأردناليمنالبلد املوؤ�صر

%48.1%85.1%54.3%53.6%55.8%46.7%27.5الدين العام اخلارجي اإىل الناجت املحلي الإجمايل

%5.4%24.3%3.0%7.2%13.0%7.4%3.4خدمة الدين العام اخلارجي اإىل ال�صادرات

يت�صح من خالل اجلدول رقم )2( باأن موؤ�صرات الدين اخلارجي لليمن من اأف�صل املوؤ�صرات �صواًء يف حجم 
الدين اخلارجي اإىل الناجت املحلي الإجمايل اأو خدمة الدين العام اخلارجي اإىل ال�صادرات.
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تطور الدين اخلارجي يف اليمن:

بتتبع البيانات الواردة يف اجلدول رقم )3( يالحظ اأن اأعلى ن�صبة للدين اخلارجي كانت يف عام 1991 
اأدنى  اإىل  و�صلت  حتى  النخفا�س  يف  وا�صتمرت  انخف�صت  ثم  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل   63% بنحو 
م�صتوى لها  بنحو %28 اإىل الناجت املحلي الإجمايل وذلك يف الأعوام 1988, 2006, 2010 على التوايل 
2001-2012 بتباين قدره  . ويالحظ اأن الن�صب متقاربة جدا من بع�صها البع�س وخا�صة خالل الفرتة 

اإىل اأن القيم اأكرث جتان�صا خالل تلك الفرتة. ي�صري  مما   2.3 معياري  وانحراف   5.5

جدول رقم )3(: تطور الدين اخلارجي ون�صبة الدين اخلارجي اإىل الناجت املحلي الإجمايل يف اليمن 
خالل الفرتة )1991 - 2012( 

                       القيمة: )مليار دولر(

Yemen الدين اخلارجي *ال�صنة
Real GDP

ن�صبة الدين اخلارجي
GDP ال�صنةاإىل الـ

الدين 
Yemen Real اخلارجي

GDP
ن�صبة الدين اخلارجي

GDP اىل الـ

19915.2588.356320024.35214.7130
19925.2559.045820035.57215.2637
19935.3639.405720044.81615.8730
19944.36310.034320054.88316.7529
19954.48810.64220064.81417.2828
19965.56211.095020075.09917.8629
19975.66011.674920085.52418.5130
19983.47712.372820095.69619.2330
19995.27812.844120105.87520.7128
20005.42113.634020115.93318.5432
20014.10914.152920125.87618.5732

· 
الديون امل�صتحقة ال�صداد واملعرتف بها من قبل حكومة اجلمهورية اليمنية.

Source : WWW.WorldBank

اجلانب العملي للدراسة:
بعد ا�صتعرا�س اجلانب النظري للدرا�صة فيما يتعلق باملديونية اخلارجية وتطورها خالل فرتة الدرا�صة 
, فان درا�صة العالقة بني املديونية اخلارجية وبني بع�س املتغريات الإقت�صادية الكلية ميكن اأن يعمل على 
الهدف  اأن  اإذ  اأخرى.  جهة  من  الدرا�صة  اأهداف  وحتقيق  جهة  من  الدرا�صة  لهذه  النظري  اجلانب  تدعيم 
الرئي�صي من هذه الدرا�صة هو التحليل القيا�صي لأثر الدين العام اخلارجي على بع�س املتغريات الإقت�صادية 

الكلية يف اليمن خالل الفرتة 1991-2012. وهي على النحو التايل.
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اأثر املديونية اخلارجية على معدل النمو القت�صادي: 1 .
مت حتديد العالقة بني النمو القت�صادي )GDP(, والدين العام اخلارجي بال�صيغة التالية  

 GDP = α + bED + Ei
حيث اأن:   

  GDP عبارة عن معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
ع�صوائي متغري   Ei و   ,)External Debt( عبارة عن الديون اخلارجية ED  
  وبا�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى العادية كانت النتائج على النحو التايل:

  GDP = 13.5 – 1.84ED + Ei
   )-1.52(   R2 = 0.10   F= 2.30

ويالحظ من النتيجة اأعاله اأن التاأثري احلدي للقرو�س اخلارجية على النمو القت�صادي بلغ )1.84-( 
لكنها مل تثبت املعنوية الإح�صائية لهذا التاأثري. 

املديونية اخلارجية على املدخرات املحلية: اأثر   .  2
ملعرفة اأثر املديونية اخلارجية على املدخرات املحلية مت ال�صتعانة بالنموذج الريا�صي التايل:  

 S = a0 + a1ED + Ei
حيث اأن S ترمز لالدخار Saving, وبا�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى كانت النتائج على النحو التايل  
 S = -1.57+ 0.77ED + Ei
       )1.5(   R2 = 0.10   F= 2.30

اأن للقرو�س اخلارجية لها تاأثري ايجابي على املدخرات املحلية, ولكنها مل  ويت�صح من النتيجة اأعاله 
تثبت املعنوية الإح�صائية لهذا التاأثري. كما مل تثبت معنوية النموذج ككل, وت�صري قيمة معامل التحديد 
اىل اأن القرو�س اخلارجية توؤثر بنحو %10 على الدخار ونحو %90 ترجع اإىل عوامل اأخرى مل يت�صمنها 

النموذج وقد متثلت يف املتغري الع�صوائي.

ال�صتثمار: على  اخلارجية  املديونية  اأثر   .  3
يتحدد م�صتوى ال�صتثمار بحجم امل�صادر الكلية امل�صتخدمة لأغرا�س التكوين الراأ�صمايل. وب�صكل    
الدول  يف  ال�صتثمارات  حجم  زيادة  يف  ت�صاهم  اخلارجية  القرو�س  اأن  التقليدية  املدر�صة  تعترب  عام 
املقرت�صة , كما اأنها ت�صاعد الدول املقرت�صة على زيادة حجم ال�صلع الراأ�صمالية امل�صتوردة والتي ت�صاهم 

يف زيادة م�صتوى ال�صتثمارات املحلية.
ولختبار ذلك مت الإعتماد على العالقة التالية:  

 I = α +b1RGDP + b2 ED + Ei
)Investment(  اإجمايل ال�صتثمار = I حيث اأن  

و RGDP= الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  
وبا�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى كانت النتائج على النحو التايل  



28

جامعة العلوم احلديثة - العدد االول - 2015مالمجلة العلمية المحكمة

 I = -6.27 + 0.72RGDP – 0.083ED + Ei
 )7.22(       )-0.15(   R2 = 0.77   F= 31.5
ويت�صح من النتيجة اأعاله اأن للقرو�س اخلارجية لها تاأثري �صلبي على ال�صتثمار الإجمايل, ولكنها مل 
التحديد  معامل  قيمة  وت�صري  ككل,  النموذج  معنوية  تثبت  كما  التاأثري.  لهذا  الإح�صائية  املعنوية  تثبت 
اإجمايل  على   77% بنحو  يوؤثران  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  والناجت  اخلارجية  القرو�س  من  كل  اأن  اإىل 

ال�صتثمارات ونحو %23 ترجع اإىل عوامل اأخرى مل يت�صمنها النموذج وقد متثلت يف املتغري الع�صوائي.

4 . اثر املديونية اخلارجية على ال�صتهالك الكلي:
 C = = a0 + a1RGDP +a2ED + Ei

)Consumption( ال�صتهالك الكلي = C حيث اأن  
وبا�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى العادية كانت النتائج على التايل:  

 C = -27.43 + 1.74RGDP + 3.06ED + Ei
        )8.04(          )2.44(   R2 = 0.83   F= 47.25

ومن العالقة اأعاله ت�صري النتائج اإىل وجود عالقة طردية بني الديون اخلارجية وم�صتوى ال�صتهالك 
, وهذا معناه اأن ال�صيا�صة احلكومية التي تبنت �صيا�صة القرو�س اخلارجية وجهت تلك القرو�س نحو ال�صلع 
الإح�صائية  املعنوية  , وقد ثبتت  النامية  الدول  ال�صلع ال�صتهالكية كما هو احلال يف  ولي�س  الراأ�صمالية 
لذلك التاأثري.كما ت�صري قيمة معامل التحديد اأن كل من الديون اخلارجية والناجت املحلي الإجمايل احلقيقي 
%83 والباقي ترجع اإىل عوامل اأخرى مل يت�صمنها النموذج, كما  يوؤثران على ال�صتهالك الكلي بن�صبة 

ثبتت املعنوية الكلية للنموذج.

ال�صادرات: على  اخلارجية  املديونية  اثر   .5
   قد توؤثر القرو�س اخلارجية على ال�صادرات باجتاهني 

القومي , وبالتايل زيادة الطلب على ال�صلع املنتجة حمليا , وما يرافقه من  الدخل  زيادة  خالل  من   .1
انخفا�س يف حجم ال�صادرات لتلبية حاجات ال�صوق املحلي.

والت�صديرية  الإنتاجية  القدرة  وزيــادة  زيادتها  وبالتايل  ال�صتثمارات  على  التاأثري  خالل  من   .2
للدولة.

     وملعرفة اأي الأثرين يحدث يف القت�صاد اليمني , مت ا�صتخدام النموذج الريا�صي التايل
       X = a0 + a1RGDP +a2ED + Ei

 Exports ت�صري اإىل ال�صادرات )X( حيث اأن        
        وبا�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى العادية كانت النتائج على النحو التايل:

         X = - 11.78 + 0.83RGDP + 0.91ED +Ei
            )11.21(        )2.12(   R2 = 0.90  F= 82.5

ال�صادرات  على  اإح�صائية  دللة  ذو  اإيجابيا  اأثرا  اخلارجية  للقرو�س  اأن  اأعاله  النتيجة  من  ويت�صح 
زيادة  اإىل  تهدف  اإنتاجية  م�صاريع  نحو  توجيهها  مت  اخلارجية  القرو�س  اأن  على  يدل  قد  وهذا  اليمنية, 
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ال�صادرات وبالأخ�س البرتول.
اخلارجية على الواردات: املديونية  اثر   .  6

       ملعرفة اأثر املديونية اخلارجية على الواردات مت ال�صتعانة بالنموذج الريا�صي التايل:
       M = a0 + a1RGDP +a2ED + Ei

.)Imports( ت�صري اإىل الواردات )M( حيث اأن       
        وبا�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى العادية كانت النتائج على النحو التايل:

        M = - 11.78 + 0.83RGDP + 0.91ED +Ei
        )10.02(        )2.28(   R2 = 0.88  F= 68.2

اإح�صائية بني القرو�س اخلارجية  اأن هناك عالقة طردية ذات دللة  ال�صابق  ويالحظ من التحليل 
الواردات  حجم  من  التقليل  يف  ت�صاهم  مل  اخلارجية  القرو�س  اأن  يعني  وهذا  اليمنية,  الواردات  وحجم 

اليمنية , الأمر الذي يجعل امليزان التجاري يف حالة عجز.
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ملحق رقم )1(: تطور املديونية اخلارجية يف اليمن وعالقتها ببع�س املتغريات الإقت�صادية الكلية مثل  
معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل والدخار وال�صتثمار وال�صتهالك الكلي وكذلك ال�صادرات   
والواردات الكلية خالل الفرتة )2012-1991(                                                                                          )القيمة: مليار دولر(   
املتغري الدين 

اخلارجي معدل النمو  الدخار ال�صتثمار ال�صتهالك ال�صادرات الواردات

Year X Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
1991 5.258 6.23 2.06 0.67 7.00 0.88 2.41
1992 5.255 8.26 1.63 0.47 7.03 0.79 2.27
1993 5.363 3.98 0.97 0.48 6.83 0.83 2.52
1994 4.363 6.70 0.43 0.12 7.15 0.76 1.78
1995 4.488 5.68 0.25 0.29 6.04 1.16 2.17
1996 5.562 4.62 0.09 0.31 6.30 2.23 2.74
1997 5.66 5.23 0.54 0.96 6.85 2.48 3.08
1998 3.477 6.00 0.16 0.86 6.94 1.68 2.98
1999 5.278 3.80 1.14 1.36 6.99 2.66 2.84
2000 5.421 6.15 2.95 2.51 7.96 3.99 3.29
2001 4.109 3.82 2.47 2.64 8.77 3.53 3.45
2002 4.352 3.96 2.42 3.47 9.72 3.96 4.04
2003 5.572 3.74 2.78 5.86 10.42 4.29 4.47
2004 4.816 4.00 2.90 6.69 11.75 5.05 4.92
2005 4.883 5.55 4.64 8.63 13.11 6.85 6.00
2006 4.814 3.16 4.53 7.52 17.05 7.86 7.78
2007 5.099 3.36 3.80 6.31 20.29 7.76 9.34
2008 5.524 3.64 4.41 9.00 24.22 10.18 11.68
2009 5.696 3.89 1.85 5.61 25.18 7.00 9.87
2010 5.875 7.70 3.42 5.47 26.35 9.32 11.02
2011 5.933 -10.48 3.66 5.63 25.81 9.91 10.43
2012 5.876 0.16 4.67 6.78 29.90 11.95 9.52

امل�صدر:
الإح�صاء  "كتاب  لالإح�صاء,  املركزي  اجلهاز  الدويل,  والتعاون  التخطيط  وزارة   , اليمنية  اجلمهورية   .1

.)2012  -  1991( الفرتة  خالل  متفرقة  اأعداد  ال�صنوي", 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, "ن�صرة احل�صابات   , اليمنية  اجلمهورية   .2

القومية", خالل الفرتة )2000-1990(.
الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, "ن�صرة احل�صابات  والتعاون  التخطيط  وزارة   , اليمنية  اجلمهورية   .3

القومية", خالل الفرتة )2011-2000(.
.Data World bank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG    .4

.WWW.Tradingeconomics.com/Yemen/Foreign-Exchange-Reserves    .5
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إبعاد األجانب يف القانون اليمني
)املفاهيـــم واألسبـــاب(

 د /  حييى صاحل أبو حامت

 
Abstract

The study of “Expulsion of Aliens in the Republic of Yemen” represents 
one of the most significant topics in the Private Int’l Law. The significance 
as such increases particularly as it deals with the role of the Yemeni 
legislator, the way the issue is being handled, and the extent to which 
closely relevant factors are being taken into consideration. Perhaps, the 
flourishing mobility of people via the Int’l borders along with its associated 
extremely dangerous social and economical consequences is the most 
important factor of them all. 

And what also adds to the significance of this study is the nature of the 
geography of Republic of Yemen, and its various ground and sea ports which 
allow many cases of infiltrations by aliens especially those prompted to 
escape harsh realities into the Republic of Yemen. And without a shadow 
of doubt, the subject of this study and the aggravating highly delicate 
and sophisticated legal and technical aspects contained within necessitate 
highlighting the issue, and illustrating the entailing huge impacts it has on 
the Yemeni society and economy in specific and on the state of lawfulness 
in general, as well as its close correlation with the sovereignty of the 
republic and the stability of its legal, economical, and social systems.
The study is divided into three sections. The first one reviews the concept 
of expulsion, its comprehensive definitions, its characteristics, and the 
legal nature of the topic. In the second section, however, the comparison 
between expulsion and other similar procedures was illustrated. Last but 
never the least, the legal system and its implications were duly taken care of.
The study concluded on some insightful findings and recommendations. 
One of which is the urgent need for the amendment of article no. (47) Of 
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the year (1991) regarding the residence and expulsion of aliens, making 
sure that the legislators in the country pay considerable attention to the 
regulation of alien expulsion issue due to the sensitivity of the situation. In 
addition, avoiding violation of freedom for residing aliens, honoring Int’l 
conventions pertaining to the regulation of alien expulsion, and retaining 
state sovereign right to expel, permit or deny residence and/or mobility 
in accordance with the Int’l law of alien expulsion. The state retains wide 
discretionary authority to terminate residence permits of aliens or expel 
them as per its national best interest and in full protection of its own 
survival. However, the Int’l law imposes some restrictions on expulsion 
rights retained by states such as informing the alien of the expulsion order, 
availing him/her specified period of time to leave the country, and clearing 
pending issues or honoring obligations entitled during his/her stay. 

املــلخص:
متثل درا�صة اإبعاد الأجانب يف اجلمهورية اليمنية من اأهم مو�صوعات القانون الدويل اخلا�س وتزداد 
هذه الأهمية ب�صورة خا�صة كونها تتناول بحث موقف امل�صرع اليمني وكيفية معاجلته لهذ املو�صوع ومدى 
عرب  الإفراد  تنقل  حركة  ازدهار  اأهمها  لعل  مبو�صوعه,  الوثيقة  ال�صلة  ذات  العوامل  من  لعدد  اأخذه 
اأهمية  من  يزيد  وما  اخلطورة  بالغة  واجتماعية  اقت�صادية  اآثار  من  ذلك  ي�صاحب  وما  الدولية  احلدود 
هذه الدرا�صة طبيعة جغرافية اجلمهورية اليمنية وتعدد منافذها الربية والبحرية مما �صاعد على ت�صلل 
العديد من الأجانب خا�صة اأولئك الذين دفعتهم ظروف بلدانهم للفرار منها اإىل اليمن, ول�صك اأن مو�صوع 
هذه الدرا�صة وما تثريه من مو�صوعات قانونية وفنية بالغة الدقة والتعقيد, ي�صتدعي اإلقاء ال�صوء حيال 
مو�صوعاتها املختلفة, وما يرتتب عليه من اآثار كبرية على املجتمع والقت�صاد اليمني على وجه اخل�صو�س 
نظامها  وا�صتقرار  الدولة  ب�صيادة  الوثيق  ات�صاله  عن  ف�صاًل  خا�صة,  ب�صفة  اليمني  العام  النظام  ,وعلى 

القانوين والقت�صادي والجتماعي.
حتتوى الدرا�صة على ثالثة مباحث : ا�صتعر�س املبحث الأوللإبعاد واأهم التعاريف واخل�صائ�س,والطبيعة 
القانونية ,و تناول املبحث الثاين املقارنة بني الإبعاد والإجراءات امل�صابهة,و اهتم املبحث الثالث بالنظام 
خل�صت الدرا�صة اىل بع�س من النتائج والتو�صيات .منها وجوب تعديل القانون رقم )47( ل�صنة 1991م 
ب�صاأن تنظيم اإقامة واإبعاد الأجانب ,والتاأكد على اأن يويل امل�صرعون اأهمية بالغه يف تنظيم م�صالة اإبعاد 
الجانب  بحرية  امل�صا�س  �صانها  من  اأخطاء  اأي  وتاليف  املوقف  حل�صا�صية  نظرا  بها  والهتمام  الأجانب, 
املقيمني ,والهتمام بالتفاقيات الدولية خا�صة فيما يتعلق بتنظيم اأبعاد الأجانب وحق الدولة يف الأبعاد 
والإقامة والتنقل ومبا يتفق مع القانون الدويل العام لالأجنبي,ومتتع  الدولة من �صلطات تقديريه وا�صعة 
يف اإنهاء اإقامة الأجانب اأو اأبعادهم,وفقًا حلقها يف البقاء و�صيانة مل�صاحلها ويفر�س القانون الدويل بع�س 
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البالد,  ملغادرته  حمددة  فرتة  البعادومنحه  بقرار  الجنبي  وابالغ   , الأبعاد  يف  الدولة  حق  على  القيود 
واإنهاء اأي اإجراءات اأو معامالت اأو تنفيذ اأي التزامات اأثناء فرتة اإقامته يف تلك الدولة.

املـقـدمـة:
يعد مو�صوع اإبعاد الأجانب من املو�صوعات الهامة, ل�صيما يف الآونة الأخرية الذي �صهد اإقرار العديد من 
الت�صهيالت لدخول واإقامة الأجانب وفقا للهدف الذي ي�صعى اإىل حتقيقه امل�صرع اليمني, كما تبدو اأهمية 
املو�صوع بالنظر اإىل التطور الهائل يف جمال املوا�صالت, مما جعل العامل كمدينة واحدة واأ�صبح مب�صتطاع 
كل اأجنبي النتقال من واإىل اأي دولة يف الوقت الذي يريده ومن امل�صلم به يف القانون الدويل اأن الدولة 
ومن  والرفاهية,  والعدالة  الأمن  حتقيق  بق�صد  الإن�صانية  احلياة  مظاهر  تنظيم  اإقليمها  داخل  يف  متلك 
موجبات حتقيق الأمن منع دخول الأجانب غري املرغوب يف وجودهم على اإقليمها, وكذلك اإبعاد اأي اأجنبي 
اأو ال�صحة العامة والقت�صاد القومي  اأو الآداب  اإذا ظهر خطره على الأمن والنظام  اإقليمها,  موجود على 
اأو لغري ذلك من الأ�صباب التي تربر ا�صتعمال هذا احلق دون مغالة اأو حتكم, ولذلك فاإن الإبعاد والنظر 
اإىل خطرة ,له متطلبات اإجرائية ومو�صوعية يف اإطار املبادئ القانونية لالأبعاد, يتعني مراعاتها, �صمانًا 
ل�صالمة الإجراءات يف �صوء ممار�صة الدولة ل�صلطتها يف اتخاذ قرار الإبعاد ول يعني القول بان العرتاف 
لالأجانب بدخول اأر�صها والإقامة فيها لبع�س الوقت وال�صماح لهم مبمار�صة بع�س احلقوق العامة واخلا�صة 
اأثناء فرتة اإقامتهم, وحتملهم يف املقابل ببع�س اللتزامات التي تتفق مع و�صف اإقامتهم باعتبارهم اأع�صاء 
فعليني فيها, فاإنه ل يرتتب على ذلك حق الأجنبي يف ال�صتقرار الدائم على اإقليم الدولة لأن هذا احلق 
قا�صر فقط على الوطنيني, فالأجنبي لبد واأن يخرج يومًا ما من دولة الإقامة وقد يكون خروجه اختياريًا 

وقد يكون اإجباريًا.
ومن املعلوم  اأن لالأجنبي مطلق احلرية يف مغادرة اإقليم الدولة التي يقيم فيها يف اأي وقت يريد, وانه 
ل يجوز للدولة تقييد هذا احلق طاملا ل توجد مربرات قانونية جدية وم�صروعة ت�صوغ هذا التقييد ,وهذا 
ال�صروط  بع�س  توجد  فانه  �صبق  مما  الرغم  وعلى  ما ا�صتقرت عليه الت�صريعات واملواثيق الدولية)1(  
ملمار�صة هذا احلق, كما هو احلال يف ا�صرتاط اأن يح�صل الأجنبي على تاأ�صرية مغادرة البالد وهذا ما ي�صمى 
)باخلروج الختياري ( وهذا ل حمل له يف درا�صتنا والذي يعنينا درا�صة اخلروج الإجباري اأو الإبعاد رغما 
اإقليم الدولة  يلتزم مبغادرة  اإقامته يف  اأن الأجنبي عند انتهاء  اإنه من امل�صلم به  اإرادة الأجنبي كما  عن 
الإقليم, لن ال�صتمرار يف الوقت الذي اأ�صبحت اأقامته منتهية جتعل اأقامته يف اليمن غري م�صروعة, الأمر 
الذي ي�صتوجب توقيع العقوبة عليه, وكذا ميكن للدولة اإبعاد الأجنبي من اإقليمها جربا ولو قبل انتهاء 
مدة الإقامة اإذا كان يف بقائه ما يهدد �صالمة املجتمع اأو اأمنه)2( وعليه فقد افرد القانون رقم )47( ل�صنة 
1991م ب�صاأن دخول واإقامة الأجانب الف�صل اخلام�س منه لالإبعاد يف املواد من )30-37( وقد ن�س امل�صرع 
اليمني يف املادة )30( من القانون على اأنه " يحق للوزير بقرار منه اإبعاد اأي اأجنبي بناء على قرار باأبعاده 
من جلنة الإبعاد " بحيث خول امل�صرع اليمني �صالحية الإبعاد لوزير الداخلية, ويف �صاأن فئة الأجانب ذوي 

الإقامة اخلا�صة تطلب الأمر موافقة رئي�س الوزراء.
1- تن�س الفقرة الثانية من املادة )13( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان على انه " 1- لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل الدولة – 2 – يحق لكل فرد اأن يغادر اأي 

بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق له العودة اإليه "
2- د/ اإبراهيم احمد اإبراهيم,القانون الدويل اخلا�س, الكتاب الأول, مركز الأجانب وتنازع القوانني ,بدون نا�صر,1992م�س119.
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أهمية الدراسة :
تبقى درا�صة اإبعاد الأجانب من اإقليم الدولة يف اجلمهورية اليمنية  وما يرتتب على ذلك من اآثار, من 
اأهم مو�صوعات البحث يف اإطار القانون الدويل اخلا�س ب�صورة خا�صة وتزداد هذه الأهمية ب�صورة اخ�س 
كونها تتناول بحث موقف امل�صرع اليمني وكيفية معاجلته لهذا التنظيم ومدى اأخذه لعدد من العوامل ذات 
ال�صلة الوثيقة مبو�صوعه, لعل اأهمها ازدهار حركة تنقل الإفراد عرب احلدود الدولية وما ي�صاحب ذلك من 
اآثار اقت�صادية واجتماعية بالغة اخلطورة وحتتاج ف�صال عن الت�صريع اإىل اآلية اإدارية مدربة قادرة على 
تنظيم ودخول الأجانب على نحو يتالءم مع ازدياد حركة دخول الأجانب اإىل اليمن واللتزام بالن�صو�س 
القانونية املنظمة له, وتقومي مدى فعالية تلك الن�صو�س لهذا التنظيم ودرجة مالئمتها للواقع وحتديد 

الآثار القانونية املرتتبة على تنفيذ تلك الآلية, ومدى اخلروقات القانونية امل�صاحبة ودرجة خطورتها 
اليمنية وتعدد منافذها الربية والبحرية  للجمهورية  الطبيعة اجلغرافية  املو�صوع  اأهمية  وما يزيد من 
اإىل  اأولئك الذين دفعتهم ظروف بلدانهم للفرار منها  الذي �صاعد على ت�صلل العديد من الأجانب خا�صة 
ي�صتدعي  والتعقيد,  الدقة  بالغة  وفنية  قانونية  م�صاكل  من  يثريه  وما  كهذا  مو�صوعًا  اأن  ول�صك  اليمن, 
البحث والدرا�صة واإلقاء ال�صوء عليه, ملا يرتتب عليه من اآثار كبرية على املجتمع والقت�صاد اليمني ,وعلى 
القانوين  الدولة وا�صتقرار نظامها  الوثيق ب�صيادة  ات�صاله  اليمني ب�صفة خا�صة, ف�صاًل عن  العام  النظام 

والقت�صادي والجتماعي.

أسباب اختيار موضوع الدارسة:
على الرغم من اأن مو�صوع هذه الدار�صة قد ح�صي باهتمام كبري يف الفقه العربي  اإل اأن هذا املو�صوع مل 
يحظ بنف�س القدر من الهتمام يف اليمن, ومن خالل عمل الباحث ومعاي�صته للعديد من الق�صايا املتعلقة 
مبو�صوع هذا البحث جت�صدت اأمامه قناعه بوجود م�صكلة واقعية متثلت يف ق�صور ت�صريعي واإجرائي ,ف�صال 
عن ما �صاحب ذلك الق�صور من خمالفات اإجرائية موؤثرة من �صاأنها احلد من حتقيق الغر�س من الن�صو�س 
اليمني من هذا  امل�صرع  الباحث درا�صة موقف  اإىل ذلك تعني على  وللو�صول  املنظمة ملو�صوعنا,  القانونية 

التنظيم واإظهار مزاياه والوقوف اأمام ما يعرتيه من عيوب ومثالب واقرتاح احللول التي نعتقد ب�صحتها.  

املنهج املتبع يف الدراسة :
اإىل  البحث اجلمع بني عدة مناهج بحثية, ووفقا لطبيعة احلاجة  البحث يف مو�صوع  اقت�صت طبيعة 
اأي منها, فلقد اعتمدت يف الأ�صا�س على املنهج الو�صفي التحليلي للقواعد املنظمة لالإبعاد وما يتعلق بها من 

موا�صيع فرعية, كما اأنني قد اعتمدت اإ�صافة اإىل ذلك على املنهج املقارن يف بع�س املوا�صيع.
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اخلطة املتبعة يف الدراسة :
–  من خالل خطه  – بعون اهلل  لالإحاطة بكافة اجلوانب التي يثريها املو�صوع نتناول هذه الدرا�صة 

ا�صتملت على ثالثة مباحث  مق�صمه اإىل عدة مطالب ,وذلك على النحو الآتي:- 
املبحث الأول, تناول ماهية الإبعاد يف ثالثة مطالب هي: تعريف الإبعاد,وخ�صائ�س الإبعاد ,والطبيعة 
القانونية لالإبعاد واملبحث الثاين تناول  الفرق بني الإبعاد وغريه من الإجراءات امل�صابهة يف اأربعة مطالب 
والتكليف  الإبعاد  بني  والفرق  الدخول,  من  واملنع  الإبعاد  بني  والفرق  والنفي,  الإبعاد  بني  الفرق  هي: 
بال�صفر, والفرق بني الإبعاد والت�صليم , كما تناول املبحث الثالث النظام القانوين لالإبعاد يف ثالثة مطالب 

هي :اأ�صباب الإبعاد, واإجراءات الإبعاد, واآثار الإبعاد

املبحث األول :ماهية اإلبعاد
نتناول يف هذا املبحث تعريف الإبعاد يف املطلب الأول ثم خ�صائ�س الإبعاد يف املطلب الثاين واأما املطلب 

الثالث فنخ�ص�صه للطبيعة القانونية لالإبعاد, وذلك على النحو الآتي:-

املطـــلب األول:تعريف اإلبعـاد
عرف الفقه الإبعاد بتعريفات عديدة, فمنهم من عرفه)3( باأنه " اأن تنذر دولة اأجنبيًا اأو عدة اأجانب 
مقيمني فيها باخلروج منها يف اأقرب وقت واإكراههم على ذلك عند اللزوم " وعرفه بع�س الكتاب)4( باأنه " 
اإجراء تاأمر الدولة مبقت�صاه اأجنبيا مقيمًا علي اإقليمها مبغادرة هذا الإقليم وعدم العودة اإليه " يف حني عرفه 
البع�س الآخر)5( باأنه" اإبعاد الدولة اأجنبيا مقيمًا يف اإقليمها ب�صورة م�صروعة وطرده جربًا واإنهاء اإقامته ".
وهناك من عرفه)6( " باأنه عمل مبقت�صاه تنذر الدولة فردًا اأو عدة اأفراد من الأجانب املقيمني على اأرا�صيها 
باخلروج منها واإكراههم على ذلك عند القت�صاء "وعرفه اآخرون)7( اأنه " اإجراء قانوين تتخذه الدولة 
جتاه الأجنبي الذي يقيم فيها اإذا قدرت اأن بقاءه على اإقليمها يهدد الأ�ص�س التي يقوم عليها النظام العام 
اأو الأمن العام الداخلي اأو اخلارجي لها, اأو ي�صكل خطرًا على نظامها ال�صيا�صي اأو القت�صادي اأو الجتماعي, 

ومبقت�صاه يتم اإق�صاءه خارج حدودها الإقليمية ".
من هذه التعاريف نالحظ اأنها تدور حول معنى واحد يتمثل يف اأن الإبعاد " قرار ت�صدره ال�صلطة املخت�صة 
مده  خالل  اإقليمها  مغادرة  الأجنبي  من  مبقت�صاه  وتطلب  الدولة,  اأمن  ب�صالمة  تتعلق  لأ�صباب  الدولة  يف 

معينة واإل تعر�س للجزاء والإخراج بالقوة " .
وقد عرف القانون اليمني الإبعاد يف املادة الثانية من قانون دخول واإقامة الأجانب باأنه " طلب ال�صلطة 
القوانني  تتطرق  ومل   " منها  اخلروج  م�صروعة  ب�صورة  اجلمهورية  اأرا�صي  يف  مقيم  اأجنبي  من  املخت�صة 
عرف  1966م,والذي  ل�صنة   )36( رقم  العراقي  الأجانب  اإقامة  قانون  �صواء  الإبعاد  لتعريف  العربية 

3 - د/ جابر جاد عبد الرحمن, القانون الدويل اخلا�س العربي, اجلزء الثاين, يف املوطن ومركز الأجانب يف البالد العربية, املطبعة العاملية بالقاهر ة, 1970. م , �س 139.
4 -د/ع�صام الدين الق�صبي, القانون الدويل اخلا�س امل�صري, الن�صر الذهبي للطباعة, م�صر, 2..2م – 2..3م .�س413 .

5 -د/غالب علي الداوؤدى, القانون الدويل اخلا�س, اجلن�صية واملركز القانوين لالأجانب واأحكامهما يف القانون العراقي ,وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )العراق(1981م ,�س184 .
6 -د/فوؤاد عبد املنعم ريا�س, و �صامية را�صد, الوجيز يف القانون الدويل اخلا�س يف اجلن�صية ومركز الأجانب وتنازع الخت�صا�س الق�صائي الدويل, دار النه�صة العربية, القاهرة, 

1971م , �س337.
7 -د/ اأحمد عبد الكرمي �صالمة, مبادئ القانون الدويل اخلا�س الإ�صالمي املقارن,دار النه�صة العربية, القاهرة , 1989م , �س415, ويف نف�س التعريف ,د/حممد ال�صيد عرفه, القانون 

الدويل اخلا�س للملكة العربية ال�صعودية, اجلزء الأول, طبعه اأويل, 1990م , �س195.
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اأجنبي مقيم يف اجلمهورية العراقية  " طلب ال�صلطة املخت�صة من  اأنه  الإبعاد يف املادة الأوىل منه  علي 
ب�صورة م�صروعة اخلروج منها ",وهو ما عرف به القانون اليمني لالإبعاد يالحظ اأن امل�صرع اليمني ا�صتخدم 
مو�صوع  تناولت  التي  املواد  غالبية  اأن  يف  "طلب",  م�صطلح  الثانية  املادة  يف  الأجانب  لإبعاد  تعريفه  عند 
اأن الأبعاد هو يف حقيقة  "قرار" واأن م�صمون هذه املواد تدل ب�صريح العبارة  الأبعاد ا�صتخدمت م�صطلح 
الأمر قرار ولي�س طلب, ويعد ذلك عيب ت�صريعي ,كون التكييف القانوين مل�صطلح الطلب وما يرتتب عليه 

من اأثار يختلف اختالف جذري عن تكييف م�صطلح القرار واأثاره .
لذا ننا�صد امل�صرع اليمني اإيجاد تعريف وا�صح لالإبعاد وتكييفه باأنه قرار ولي�س طلب , ومن املالحظ اأي�صا 
على التعريف ال�صابق اأنه مل يبني حالة ما اإذا مل يتم تنفيذ هذا الطلب من قبل الأجنبي طواعية, لذلك 
اإىل  املخت�صة  ال�صلطة  من  �صادر  " قرار  الإبعاد  يكون  لالإبعاد بحيث  تعريفها  املادة يف  ن�س  نقرتح تعديل 

اأجنبي مقيم يف اأرا�صي اجلمهورية ب�صورة م�صروعة اخلروج منها واإكراهه على ذلك عند القت�صاء".
تخت�س  مما  عادية  اإدارية  اأوامر  هي  الأبعاد  اأوامر  اأن  على  امل�صرية  الإداري  الق�صاء  حمكمة  وا�صتقرت 

املحكمة بنظر طلبات التعوي�س املرتتب عليها)8(.

املطلب الثــاني:خصائص اإلبعاد
نتناول يف هذا املطلب اأهم اخل�صائ�س التي يت�صم بها اإبعاد الأجانب وهي كما يلي:-

ل يتخذ اإل �شد الأجانب :- الإبعاد   -  1
  ال�صائد يف القانون املقارن وما تق�صى به املواثيق الدولية انه ل يجوز اإبعاد املواطنني من اإقليم الدولة 
التي يحملون جن�صيتها)9(,  اأيا كانت �صورة هذا الإبعاد , فال يقع الإبعاد اإل على الأجنبي ,وي�صتثنى من 
ذلك الأجانب املعفون مبوجب القانون وتعليل ذلك اأن الدولة احلديثة ت�صطلع بكل ما من �صاأنه اأن يحقق 
م�صالح مواطنيها ويعود عليهم بالنفع, وهذا الأمر يتناق�س مع اإبعاد الوطني  من الإقليم الذي ينتمي اإليه.

ي�صكلون  الذين  مواطنيها  من  ما  دولة  تتخل�س  اأن  الدويل  املجتمع  يقبل  اأن  يعقل  ل  اأخرى  ناحية  ومن   
تهديدًا للنظام العام وامل�صالح العامة يف الدولة وذلك على ح�صاب دولة اأخرى)10(, فلي�س من العدل اأن 

تقوم دولة ما بت�صفية مواطنيها وتبعد كل من هو �صيئ اإىل دولة اأخرى تتحمل م�صاكلهم هذه الدولة .
الدول  اغلب  وتن�س   ,) الدول  جميع  يف  ملواطنيها  الدولة  اإبعاد  جواز  )عدم  قاعدة  ظهرت  لذلك   
اأن" حرية  على  املادة)57(  يف  اليمنى  الد�صتور  عليه  �صار  ما  وهو  وت�صريعاتها,  د�صاتريها  يف  ذلك  على 
احلالت  يف  اإل  تقييدها  يجوز  ول  مواطن  لكل  مكفولة  اليمنية  الأرا�صي  يف  اآخر  اإىل  مكان  من  التنقل 
اخلروج  اأو  اجلمهورية  اإىل  الدخول  وحرية  املواطن,  و�صالمة  امن  ملقت�صيات  القانون  يبينها  التي 
.  " اإليها  العودة  من  منعه  اأو  اليمنية  الأرا�صي  عن  مواطن  اأي  اإبعاد  يجوز  ول  القانون,  ينظمها  منها 

-: للإبعاد  اجلربي  اأو  الق�شري  الطابع   -  2
يتبني لنا اأن الإبعاد يتم بدون اإرادة الأجنبي املبعد, حيث يتم اإبعاده رغمًا عن اإرادته, وبذلك    

تنهي الدولة بقرارها اإقامة الأجنبي وجتربه على الرحيل ومغادرة اإقليم الدولة.
8 - قرار اأداري يف 1952/4/8م ,ق282,�س 4, جمموعة ال�صنة6 ,بند 285 ,�س 8.7 وحكمها يف 6/6م195.م, ق376و�س 3, جمموعة ال�صنة 4, بند26., �س 865, اأنظر يف ذلك, د/ 

فاروق عبد الرب, دور جمل�س الدولة امل�صري يف حماية احلقوق واحلريات العامة, اجلزء الأول ,بدون نا�صر ,�صنة 1988م, �س 246 . 
9 -  د/ حممد الروبي, اإخراج الأجانب من اإقليم الدولة, دار النه�صة العربية, القاهرة, طبعه 2001, �س11, د/فوؤاد عبد املنعم ريا�س, الو�صيط يف اجلن�صية ومركز الأجانب, الطبعة 

اخلام�صة, دار النه�صة  القاهرة, 1988م, �س256 .
10 -د/حممد الروبي, مرجع �صابق , �س11 .
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و يقت�صر الإبعاد على الأجانب املقيمني بطريقة م�صروعة اأما الأجانب الذين دخلوا ب�صورة غري م�صروعة,    
فيتم اتخاذ اإجراءات اأخرى كالطرد اأو الإخراج, وقد  عرف قانون دخول واإقامة الأجانب الإخراج يف 
املادة)2( باأنه " اإعادة الأجنبي الذي دخل اأرا�صي اجلمهورية ب�صورة غري م�صروعة اإىل خارج احلدود 
بقرار من ال�صلطة املخت�صة " والأ�صل يف الإبعاد اأن يتم ب�صوره فردية مبعنى انه ل يقع اإل على فرد اأو 
عدة اأفراد معينني, بيد اأن الدولة قد تلجاأ اإىل ما يعرف بالإبعاد اجلماعي وذلك عند ن�صوب حرب اأو 
حدوث ا�صطرابات داخل الدولة و من اأمثلة ذلك قيام تركيا باإبعاد اليونانيني ب�صبب احلرب بينها وبني 
اليونان  واإبعاد  1967م,  �صنة  اإ�صرائيل  مع  احلرب  قيام  عند  لليهود  م�صر  واإبعاد   1879 �صنة  اليونان 

جميع رعايا اإيطاليا عام 1913م عند ن�صوب احلرب بينها وبني اإيطاليا)11(.
   غري اأن غالبية الدول قد عدلت على فكرة الإبعاد اجلماعي ملن يحملون جن�صية العدو واكتفت باعتقال رعايا 
الدول املعادية اأو و�صعهم حتت املراقبة)12(, وذلك  ملنع انخراط املبعدين يف �صفوف الدولة املعادية. 

املطلب الثالث:الطبيعة القانونية لإلبعاد
يقر القانون الدويل العام بحق الدولة باإبعاد الأجانب واإخراجهم  من اإقليمها, متى راأت اأن يف ا�صتمرار 
الذين  الأجانب  فيها وي�صكل خطرًا على م�صاحلها, وكذلك  العام  النظام  يهدد  ما  اإقليمها   تواجدهم على 
اأقدموا على ارتكاب جرائم تت�صم بقدر من اخلطورة, واأولئك الذين يخالفون اأحكام دخول اإقليم الدولة 
اأو الإقامة عليه)13( غري اأن اخلالف ثار بني فقهاء القانون الدويل اخلا�س حول مدى هذا احلق, حيث 
ذهب جانب منهم اإىل اأن هذا احلق يعد عماًل من اأعمال ال�صيادة تتمتع الدولة اإزاءه ب�صلطة تقديرية ومن 
ثم يخرج هذا العمل من رقابة الق�صاء)14( ويوؤ�ص�س اأ�صحاب هذا الراأي حجتهم على اأن وجود الأجنبي 
اإقليمها طبقًا  اإبعاد الأجنبي عن  اإقليم الدولة يعد واقعة مادية عار�صة, وعليه فان للدولة احلق يف  يف 
الأجانب  اإبعاد  بحق  الدويل  للقانون  وفقًا  تتمتع  الدولة  يرى)16(اأن  اآخر  راأي  وهناك  لقوانينها)15( 
الذين يعكرون ال�صكينة العامة والنظام العام فيها, فهي من جهة لي�صت حرة طليقة يف اأن تبعد من ت�صاء 
اأ�صبح  فمتى  ي�صاء,  ما  كيف  وال�صتقرار  الإقامة  بحق  الأجنبي  يتمتع  ل  جهة  ومن  تريد,  وقت  اأي  ويف 
اإبعاده  يف  احلق  حينها  فللدولة  النف�س  و�صيانة  البقاء  يف  حقها  يهدد  واأ�صبح  فيه  مرغوب  غري  الأجنبي 
دون اأية م�صوؤولية, وقد اأيدت هذا الراأي اأحكام الق�صاء الدويل)17( واملعاهدات الدولية)18( وجممع 

11-د/ اإبراهيم احمد اإبراهيم, مرجع �صابق,�س174,د/م�صطفى العدوى, النظام الدويل لدخول واإقامة واإبعاد الأجانب يف م�صر وفرن�صا, ر�صالة دكتوراه - احلقوق - جامعة عني 
�صم�س.,�س45..

12-د/اأحمد عبد احلميد ع�صو�س, ود/عمر اأبو بكر باخ�صب,اأحكام اجلن�صية ومركز الأجانب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي, موؤ�ص�صة �صباب اجلامعة, الإ�صكندرية,1990م.,�س473 
وقد قامت الوليات املتحدة الأمريكية يف اأعقاب تعر�صها لبع�س العتداءات يف 11�صبتمرب 2..1م باأعمال من هذا القبيل حيث اعتقلت اأعداد كبرية من مواطني الدول الإ�صالمية 

وو�صعهم يف املعتقالت دون توجيه اتهام حمدد اأو حماكمة عادلة, كما �صدر قانون الوطنية الأمريكية والذي يخول ال�صلطات الأمريكية احتجاز الأجانب امل�صكوك فيهم ملدة 7 اأيام 
بدون توجيه اأي اتهام, كما يحق لل�صلطات الت�صنت على اأجهزة التلفون والت�صالت ,انظر  اأحداث 11 �صبتمرب والأمن القومي الأمريكي, مقال جملة ال�صيا�صة الدولية العدد 147, يناير 

2..2م, �س54, م�صار اإليه يف موؤلف د/ م�صطفى العدوى, مرجع �صابق, �س 451 .
13- د/اأحمد ق�صمت اجلداوى ,الوجيز يف القانون الدويل اخلا�س, اجلزء الأول,اجلن�صية ومركز الأجانب ,دار النه�صة العربية, القاهرة,1978م.�س37. 

14 - د/عز الدين عبد اهلل, القانون الدويل اخلا�س, اجلزء الأول, اجلن�صية واملوطن ومتتع الأجانب باحلقوق الطبعة العا�صرة, دار النه�صة العربية, القاهرة, 1977م., �س626 
وي�صيف اأي�صا " وان كان الإبعاد يف ذاته مت�صال بال�صيادة, اإل انه ل يعيبه يف اأن يخ�صع الإجراءات الذي يبا�صر به الإبعاد لرقابة الق�صاء مما يوفر �صمانه حلقوق الإفراد"

15 وانظر كذلك, , د/ع�صام الدين الق�صبي ,مرجع �صابق �س475 .
)2(- د/�صالح عبد الزهرة احل�صون, حقوق الأجانب يف القانون العراقي, الطبعة الأوىل, دار الأفاق,العراق,1981م ,�س165

16 - د/جابر جاد عبدالرحمن, القانون الدويل اخلا�س العربي, اجلزء الثاين ) املوطن ومركز الأجانب يف البالد العربية ( القاهرة, 1968م, �س14. .
17- حيث يقرر بان الدول ل تتمتع بحرية كاملة ل حد لها يف الإبعاد, ومن ثم فال ي�صح اأن يكون هذا الإبعاد تع�صفيًا, م�صار اإليه يف موؤلف د/جابر جاد عبد الرحمن, املرجع ال�صابق, �س14..
18- حيث اقر يف معاهدة لوزان �صنة 1888م " بان الإبعاد يخ�صع لبع�س القواعد الدولية, ثم اقر �صفته الدولية يف جنيف �صنة 1892م كما بني اأ�صبابه و�صروطه واأ�صكاله واإجراءاته  . 
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الفقه  ويذهب  الجتاه)20(  هذا  يف  م�صر  يف  الإداري  الق�صاء  �صار  وقد  1928م)19(  �صنة  ب�صتاميني 
ال�صائد والراجح اإىل اأن)21( هذا احلق يعد عماًل من اأعمال الإدارة ل ال�صيادة, وبالتايل تخ�صع قرارات 
الإدارة يف هذا ال�صدد لرقابة الق�صاء الإداري    �صاأنها �صاأن كافة الأعمال التي ينطبق عليها و�صف اأعمال 
الإدارة ونحن من جانبنا نوؤيد هذا الراأي, وذلك ملا فيه من �صمانات حلقوق الأفراد والأجانب من حدوث 

جتاوزات اأو تع�صف يف ا�صتعمال هذا احلق .
 

 ويتفق اأي�صًا مع ما للدولة من �صلطة تقديرية يف املحافظة على كيانها و اأمنها وم�صاحلها ,فيخول لها حق 
اإبعاد الأجنبي على اإقليمها, كلما اقت�صت امل�صلحة اأو دعت ال�صرورة اإىل ذلك, كما لو كان الأجنبي من ذوي 
اأو قيامة  العامة  باأعمال خملة بالآداب  اأو قيامة  املتاجرة باملخدرات  اأو  ارتكاب اجلرمية,  ال�صوابق على 
ال�صريعة الإ�صالمية وعلى الرغم من كون هذا  اأحكام  اأو ترويجه لأفكار هدامة تتعار�س مع  بالتج�ص�س, 
الأمر متعلق بحق مرتوك لتقدير الدولة, اإل اأنه  يجب اأن يتخذ الإبعاد بناء على اأ�صباب جدية و م�صروعة, 
فال يتخذ هذا الإجراء اإل على الأجانب الذين ميثل تواجدهم على اإقليم الدولة تهديدًا حقيقيًا, وميثل 
خطرًا على الأمن  والنظام العام يف الدولة, كما يتعني على الدولة عند ممار�صة الإبعاد  المتناع عن اتخاذ 

اإجراءات تع�صفية اأو ا�صتخدام العنف يف تنفيذ قرار الإبعاد)22(.
اأن تكون قرارات الإبعاد م�صببه, وت�صتند اإىل القانون  اأ�صرتط  اأخذ امل�صرع اليمني بهذا الراأي حيث  وقد 
واللوائح والقرارات النافذة )23(.وبناء على ذلك اإذا كان الإبعاد غري م�صبب وغري مطابق ملا يف القانون 

واللوائح,  فانه يف هذه احلالة يكون قرارًا غري قانوين يجوز الطعن فيه بالإلغاء)24(.

املبحث الثاني :الفرق بني اإلبعاد وبني غريه من اإلجراءات املشابهة

يحدث بع�س اخللط اأحيانًا بني الإبعاد وبني بع�س الإجراءات امل�صابهة, كالنفي واملنع من الدخول وكذا 
التكليف بال�صفر والت�صليم حيث توحي هذه امل�صطلحات  لأول وهلة اأنها مبفهوم واحد, نتيجة ملا تنتهي  اإليه 

هذا الإجراءات ,وهو التخل�س من ال�صخ�س امل�صبوه اأو غري املرغوب فيه .
وعليه �صنقوم بالتمييز بني الإبعاد وبني هذه الإجراءات  يف املطالب الآتية :-

19- حيث ين�س على حرية الدولة يف الإبعاد لأ�صباب متعلقة بالأمن وال�صكينة العامة .
20- �صدرت اأحكام عديدة يف هذا ال�صاأن منها :- ق . د يف 195/12/12.م, ق 132, �س4, جمموعة ال�صنة 5, بند 6., �س266 وحكمها يف 3./1952/5م, ق 14.2, �س5,جمموعة ال�صنة 

6, بند 398, �س1.45, وحكمها يف 1952/12/22م, ق 312, �س6, جمموعة ال�صنة 7, بند 122, �س196, وحكمها يف1953/1/11م, ق1442, �س5, جمموعة ال�صنة7, بند185, �س297, 
وحكمها يف 1953/2/9م, ق841, �س5, جمموعة ال�صنة 7,بند 288, �س45., وحكمها يف 1954/1/4م, ق 1772, �س6, جمموعة ال�صنة 8, بند 187, �س369, م�صار اإليها لدى  د/فارق 

عبد الرب, مرجع �صابق, �س247 .
21 - د/حممد الروبي, مرجع �صابق, �س246, د/ حممد كمال فهمي, اأ�صول القانون الدويل اخلا�س, الطبعة الثانية, موؤ�ص�صة الثقافة اجلامعية, الإ�صكندرية, 1982م , �س291, د/

اإبراهيم احمد اإبراهيم, مرجع �صابق, �س122 د/اأ�صرف وفاء, املركز القانوين ,املركز القانوين لالأجانب, الطبعة الأوىل بدون نا�صر ,1998م.
, �س1.8, د/ م�صطفى العدوى, مرجع �صابق, �س452 .

22-  د/ عبد العزيز �صعد يحيى النعماين, القانون الدويل اخلا�س ,مركز الأجانب ,املبادئ القانونية يف ظل القانون اليمني ,دار ال�صوكاين,�صنعاء 1425هـ -2002م , �س84.
23- تن�س املادة ) 27(من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) 47 ( ل�صنة 1991م على اأنه " يجب اأن تكون قرارات الإبعاد م�صببة وت�صتند اإىل القانون اللوائح والقرارات النافذة ".

24-  اأكد على ذلك  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية يف املادة )3( باأنه " يجوز اإبعاد الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف اإقليم دولة طرف يف العهد احلايل فقط ا�صتنادا 
اإىل قرار �صادر طبقًا للقانون , وي�صمح له - ما مل يتطلب اأ�صباب ا�صطرارية تتعلق بالأمن الوطني - غري ذلك  بتقدمي اأ�صبابه �صد هذا الإبعاد ويف اأن يعاد النظر يف ق�صيته بوا�صطة 

ال�صلطة املخت�صة اأو اأي �صخ�س اأو اأ�صخا�س معينني خ�صي�صا من ال�صلطة املخت�صة ويف اأن يكون ممثال لهذا الغر�س اأمام تلك اجلهة, وهذا ما اأقره جممع القانون الدويل يف اجتماعه يف 
جنيف  بتاريخ 9 /1892/9م م�صروع اتفاق دويل لتنظيم الإبعاد حيث تن�س املادة )30( منه على اأن الأمر بالإبعاد يجب اأن يكون م�صببًا " م�صار اإليه  لدى د/علي �صادق اأبو هيف, 

القانون الدويل العام, من�صاأة  املعارف بالإ�صكندرية,  بدون تاريخ الطبع, �س259.
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املطلب األول: الفرق بني اإلبعاد والنفي
يختلف الإبعاد عن النفي اختالفًا جوهريًا, حيث اإن الإبعاد يقت�صر فقط على الأجانب)25( والذين 
ل ينتمون اإىل جن�صية الدولة مبعنى اإن الدولة ل يجوز لها اإبعاد الوطني, حتى واإن �صكل خطرًا على اأمن 
الدولة و�صالمتها, فهو يعاقب بالعقوبات املن�صو�س عليها يف القوانني املرعية, ول ميكن اإبعاده اأو طرده من 
دولته, ومع ذلك تقرر بع�س الدول بالن�صبة لبع�س اجلرائم ال�صيا�صية ,كما هو احلال يف فرن�صا جواز نفي 
النفي  يكون  بحيث  بينهما  الختالف  يكمن  وهنا  بع�س مواطنيها اإىل اخلارج على �صبيل العقوبة)26(  
اإجراء من الإجراءات التي تتخذها الدولة يف مواجهة اأحد مواطنيها)27( وان كان هذا الإجراء يف وقتنا 
احلايل غري معمول به يف معظم النظم العربية)28( وعلى ذلك فان ال�صمة اجلوهرية التي متيز الإبعاد 
عن النفي هو كون ذلك ال�صخ�س اأجنبي اأو وطني فيقع الإبعاد عن الأول دون الأخري وبهذا التحديد يعد 

مبثابة عرف دويل متعارف عليه)29( 

املطلب الثاني: الفرق بني اإلبعاد واملنع من الدخول
يتفق الإبعاد واملنع من الدخول يف �صدورهما �صد الأجنبي, اإذ يحظر اتخاذهما يف مواجهة املواطنني)30(
ابتداء ثم يتحقق يف  الإقليم  الإبعاد يفرت�س دخول  اأن  الدخول يف  املنع من  الإبعاد يختلف عن  اأن  غري 
اأما املنع من الدخول فغالبا مال ت�صمح به ال�صلطات من  اأبعاده,  حق الأجنبي اأحد موجبات الإبعاد فيتم 
�صلطات  فتقوم  الإقليم  دخول  يف  الأجنبي  هذا  افلح  اإذا  وحتى  اأ�صال,  الدولة  اإقليم  اإىل  الأجنبي  دخول 
الدولة برده على اأعقابه عقب دخوله مبا�صرة دون منحه اأي مهله يف مغادرة البالد, نظرا لكونه من غري 
املرغوب يف دخولهم اإىل اأرا�صي الدولة, اأو لإدراجه على قوائم املمنوعني من دخول اإقليمها, اأو حفاظا على 
اإقامة  بالفعل  املقيم  اإجراء يوجه �صد الأجنبي  الإبعاد  امل�صالح)31(, وبهذا فان  اأمنها وكيانها وغريها من 
قانونية على اأرا�صي الدولة ويق�صد به اإخراجه عنوه منها, اأما املنع من الدخول فانه يدخل يف اإطار تنظيم 
الدولة لدخول الأجانب اإىل اأرا�صيها)32(, ويختلف الإبعاد واملنع من الدخول اأي�صا يف اأن من يتم منعه من 
الدخول يجوز له اإن يعود اإىل البالد اإذا توافرت ال�صروط الواجبة يف الدخول وفقا لأحكام قانون الدخول 
اإل بقرار خا�س من  الإقليم  اإىل  العودة  بالإبعاد  اأمر  ال�صادر بحقه  والإقامة, يف حني ل يجوز لالأجنبي 
الوزير)33( , وعليه فان امل�صرع اليمني قد و�صع القواعد والإجراءات اخلا�صة باإدراج الأجانب املمنوعني من 
الدخول)34(, كما حظر امل�صرع اليمني على الأجانب الذين �صبق واإبعادهم العودة اإىل الإقليم اليمني اإل 

بقرار من الوزير)35(.
25-د/ ه�صام علي �صادق, اجلن�صية واملوطن ومركز الأجانب, املجلد الثاين, مركز الأجانب, من�صاأة املعارف الإ�صكندرية, 1977م ,�س47,  د/ م�صطفى العدوى, مرجع �صابق, �س455 .

26- د/طارق عبد اهلل عي�صى املجاهد, املوطن يف العالقات اخلا�صة الدولية, درا�صة يف املبادئ العامة والأحكام املقررة يف القانون اليمني, اإ�صدارات جامعة �صنعاء, 5002م., �س 152 . 
27- اأ/ وهيب خذابخ�س, نظام دخول واإقامة الأجانب واإبعادهم ,من�صورات جامعة عدن, 2004م  , �س55 .

28-  اإل انه معمول به يف الد�صتور اليمني املادة )57( من الد�صتور اليمني ومن�صو�س عليه يف الد�صتور امل�صري يف  املادة )51( منه حيث تن�س على اأنه " ل يجوز اإبعاد اأي مواطن عن البالد 
اأو منعه من العودة اإليها " انظر يف ذلك الد�صتور امل�صري املعدل ل�صنه 1991م, ويف �صريعتنا الإ�صالمية الغراء عرفت عقوبة النفي وهي تعد عقوبة تعز يريه للعقوبات املحددة للجاين وقد 
ذكرت يف الآية  رقم )33( من �صورة املائدة  يف قوله تعاىل " اإمنا جزاء الذين يحاربون اهلل ور�صوله وي�صعون يف الأر�س ف�صادا اأن يقتلوا اأو ي�صلبوا اأو تقطع اأيديهم  واأرجلهم  من خالف, اأو 

ينفوا من الأر�س ذلك لهم خزي يف الدنيا ولهم يف الآخرة عذاب عظيم " �صدق اهلل العظيم .انظر يف ذلك  د/-وهيب ح�صن خذابخ�س,  املرجع ال�صابق, �س56 .
29- د/ع�صام الدين الق�صبي, القانون الدويل اخلا�س امل�صري, الن�صر الذهبي للطباعة, م�صر, 2..2م – 2..3م , �س473 .

30- د/م�صطفى العدوى, مرجع �صابق ,�س46. .
31- د/حممد الروبي, اإخراج الأجانب من اإقليم الدولة, مرجع �صابق ,�س17 .

32-  د/ع�صام الق�صبي, مرجع �صابق, �س472
33- د/ح�صن الهداوي, اجلن�صية ومركز الأجانب واأحكامها يف القانون الدويل الكويتي, وكالة املطبوعات, الكويت, الطبعة الأوىل, 1973م , �س248 .

34-  م )28( من القانون رقم )47( ب�صان تنظيم دخول واإقامة الأجانب  .
35- م )36( املرجع ال�صابق.
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املطلب الثالث: الفرق بني اإلبعاد والتكليف بالسفر
التكليف بال�صفر هو ذلك الأمر ال�صادر من مدير م�صلحة الهجرة واجلوازات واجلن�صية اإيل اأحد الأجانب 
مبغادرة البالد نتيجة عدم الرغبة يف ال�صتمرار يف بقائه باأرا�صيها ويكون هذا الأمر يف اإعقاب رف�س منح 

اأمر جتديد الإقامة ويقرتن مبنح الأجنبي مهلة لتدبري حاله وال�صفر خاللها طواعية)36(.
وال�صلطة  عليهما  املرتتبة  والآثار  منهما  كل  اأ�صا�س  حيث  من  بال�صفر  التكليف  عن  الإبعاد  ويختلف 

املخت�صة بذلك, وذلك على النحو التايل:- 
اأول: من حيث الأ�شا�س:- 

حيث اأن اأ�صا�س الإبعاد يكمن يف التهديد النا�صئ يف وجود الأجنبي يف اإقليم الدولة, بخالف التكليف 
بال�صفر الذي ل يعدو اأن يكون من اأمر الإدارة لالأجنبي مبغادرة البالد ب�صبب انتهاء مدة الإقامة, اأو زوال 
الغر�س من وجوده يف البالد مع منح مهله لل�صفر خاللها, دون اأن يكون هناك خطر ما ي�صكل تهديدا على اأمن 

الدولة اأو �صالمتها يف وجوده .
ثانياً: من حيث الآثار:-

 يرتتب على قرار الإبعاد مغادرة الأجنبي املبعد فورا ,وذلك لن يف وجوده ما يهدد اأمن و�صالمة البالد, 
ول يحق لالأجنبي املبعد العودة اإىل البالد اإل بقرار من الوزير, بينما الأمر بالتكليف ل يرتتب عليه ال�صفر 
على الفور بل مينح مهله حمدده لل�صفر وكذا ل يرتتب عليه منعه من الدخول مره اأخري, وقد ل يرتتب 
على التكليف بال�صفر مغادرة البالد حيث ميكن لالأجنبي التقدم لالإدارة مبربر اآخر للح�صول على الإقامة 

فتمنحه الإدارة ترخي�صًا بالإقامة ب�صبب املربر اجلديد حتى وان �صبق تكليفه بال�صفر.
ثالثًا: من حيث ال�شلطة املخت�شة لكل منهما:-

 جرت عادة الدول اإىل اإ�صناد الخت�صا�س باإبعاد الأجانب اإىل ال�صلطة التنفيذية يف الدولة ممثلة  
) بوزارة الداخلية ( حيث ي�صدر بذلك قرار من وزير الداخلية بالإبعاد لالأجنبي يف حني امل�صرع اليمني 
ا�صرتط �صرورة �صدور قرارين متعاقبني, قرار توجيه من جلنة الإبعاد وقرار من وزير الداخلية)37(, بخالف 
التكليف بال�صفر فانه ي�صدر من �صلطة اأدنى من ال�صلطة ال�صابقة وهي م�صلحة اجلوازات والهجرة واجلن�صية .

املطلب الرابع: الفرق بني اإلبعاد والتسليم
منهما  كال  اأن  يف  يتفقان  كما  اأجنبي)38(,  اأن كالهما يقع �صد  الت�صليم يف  الإبعاد يتفق مع  اإذا كان 
يوؤدي اإىل اإنهاء اإقامة هذا الأجنبي على اإقليم هذه الدولة)39( اإل اأن الإبعاد يختلف عن الت�صليم يف اأن 
الإبعاد اإجراء وطني تدافع به الدولة عن كيانها ول ي�صرتط اأن يكون هذا الأجنبي قد اقرتف فعاًل يقع 
حتت طائلة قانون العقوبات, اأما الت�صليم فهو اإجراء دويل ي�صتند اإىل معاهدات دولية ثنائية اأو متعددة 
الأطراف تكون هذه الدولة م�صرتكة فيها مع الدولة طالبة الت�صليم)40( والت�صليم ل يتم اإل  مبنا�صبة 
اأن يكون  اإمنا يكفي  اأو يكون �صببا فيها, بينما الإبعاد ل ي�صرتط ارتكاب جرمية  ارتكاب جرمية جنائية 

36- د/م�صطفى العدوى, مرجع �صابق, �س459 .
37- د/عبد العزيز �صعد النعماين,مرجع �صابق ,�س86 .

38- د/ اأحمد م�صلم ,القانون الدويل اخلا�س, اجلزء الأول, اجلن�صية ومركز الأجانب,دار النه�صة العربية, القاهرة,1956م., �س312 .
39- د/حممد الروي, اإخراج الأجانب من اإقليم الدولة "درا�صة مقارنه" مرجع �صابق, �س 1., حممد قا�صم الردفاين, نظم اجلن�صية واجلوازات يف اجلمهورية اليمنية,املعهد العايل 

ل�صباط ال�صرطة ,بحث غري من�صور,      �س 87 .
40- د/ع�صام الدين الق�صبي  مرجع �صابق, �س47.,-د/فوؤاد عبد املنعم ريا�س, الو�صيط يف اجلن�صية ومركز الأجانب, الطبعة اخلام�صة, دار النه�صة العربية, القاهرة 1988م �س412
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وجوده يتنافى مع اأمن و�صالمة اأرا�صي الدولة املراد اإبعاده منها)41(, اإ�صافة اإىل ذلك فانه يرتك لالأجنبي 
املبعد احلرية يف اختيار احلدود التي يريد اخلروج منها, اأما ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه فيتم ت�صليمه من 
جانب احلدود املوؤدية للدولة طالبة الت�صليم اإذا كانت احلدود متاخمة واإل فيتم ت�صلميه ل�صلطات الدولة 
الأعراف  على  بالتحايل  وذلك  الإبعاد  ثوب  الت�صليم  يلب�س  اأن  يحدث  وقد  مبا�صرة)42(  الت�صليم  طالبة 
الدولية باأن تقوم دولة باإبعاد اأجنبي اإىل دولة اأخري وذلك بق�صد ت�صليمه دون اأن يكون مطلوبًا لديها اأو 

دون ارتكاب اأي جرمية جنائية جتاه هذه الدولة املبعد اإليها .

نخل�س من ذلك اأن الإبعاد والت�صليم نظامان خمتلفان متاما, وينف�صل كل منهما عن الآخر, لذلك فان الدولة 
التي ترف�س مبداأ ت�صليم املجرمني ل تتنازل بذلك عن حقها يف اإبعاد الأجانب بوجه عام, وقد تاأكد هذا 
الت�صليم  اأن  قررت  حيث   ) جنيف  دورة   ( الدويل  القانون  جممع  قرار  من  ع�صر  اخلام�صة  املادة  يف  املعنى 

والإبعاد اإجراءان ي�صتقل كال منهما عن الآخر ,فرف�س  الت�صليم ل يت�صمن التخلي عن حق الإبعاد)43(.
وجدير بالذكر اأن الت�صليم ل يتم يف اجلرائم ال�صيا�صية)44(, ونود الإ�صارة اإىل اأن اليمن قد ان�صمت اإىل 

العديد من التفاقيات اخلا�صة بت�صليم املجرمني منها الثنائية واجلماعية)45(

املبحث الثالث: النظام القانوني لإلبعاد
  �صوف نتناول  يف هذا املبحث اأ�صباب الإبعاد يف املطلب الأول وكيفية اإجراءاته يف مطلب ثان,ثم اآثار 

قرار الإبعاد يف املطلب الثالث  على النحو التايل:-

املطلـب األول: أسباب اإلبعاد
الدولة  تبعد  فقد  املو�صوع,  لهذا  عامه  قاعدة  و�صع  ويتعذر  الإبعاد  اأ�صباب  تقدير  يف  الدول  تختلف 
اأجنبيًا لرتكابه فعاًل معاقبًا عليه وفقًا لقانونها, لكنه غري معاقٍب عليه يف دولته, اأو تبعده لتهامه بالت�صول 
والت�صرد اأو لرتكاب الفح�س والفجور اأو لقيامة بالتج�ص�س حل�صاب دولة اأخرى)46( ,ولذلك لقى مبداأ 
ح�صر اأ�صباب الإبعاد نقدا �صديدا ملا يت�صمنه من قيد على �صيادة الدولة, كما اإنه من ال�صعب اأن تقوم الدولة 

بتحديد كافة الأ�صباب التي من �صاأنها احلفاظ على نظامها الجتماعي)47(.
ولهذا مل يقم امل�صرع اليمني بح�صر اأ�صباب الإبعاد, واإمنا ترك ذلك لل�صلطة التقديرية للوزير طبقًا لن�س 

41- د/ه�صام علي �صادق, مرجع �صابق, �س45, د/م�صطفى العدوى, مرجع �صابق, �س454 .
42- د/فوؤاد عبد املنعم ريا�س, مرجع �صابق, �س421, د/ جابر جاد عبد الرحمن, مرجع �صابق, �س 31- 32 

43-  د/ع�صام الدين الق�صبي, مرجع �صابق, �س471, د/ه�صام علي �صادق, املرجع ال�صابق, �س46 .
44- ملزيد من التف�صيل حول مو�صوع ت�صليم املجرمني, يراجع يف ذلك ,د/ األهام حممد ح�صن العاقل, مبداأ عدم ت�صليم املجرمني يف اجلرائم ال�صيا�صية ,موؤ�ص�صة الثورة للطباعة والن�صر 

,�صنعاء الطبعة الثانية ,200م , د/حممد الفا�صل, حما�صرات يف ت�صليم املجرمني ,من�صورات  معهد الدرا�صات العربية, القاهرة, 1966م . 
45- نذكر بع�س املعاهدات :-

اأ- من التفاقيات اجلماعية اتفاقية ت�صليم املجرمني بني الدول العربية بتاريخ 1952/9/14م, واتفاقية الإعالنات والإنابات الق�صائية بني الدول العربية يف 1952/9/14م .
 ومن التفاقيات الثنائية معاهدة ت�صليم املجرمني بني العراق واليمن

ومن اأمثلة التفاقيات احلديثة :-
1- �صدر القرار اجلمهوري رقم )35( ل�صنة 1998م بامل�صادقة على اتفاقية التعاون الثنائي بني وزارتي الداخلية يف اجلمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي.

2- �صدر القرار اجلمهوري رقم )6( ل�صنة 2...م بامل�صادقة على اتفاقية التعاون الأمني بني حكومة اجلمهورية اليمنية وحكومة اإثيوبيا الدميقراطية الفدرالية.
5- كما �صدر القرار اجلمهوري رقم )128( ل�صنة 2..5م بامل�صادقة على اتفاقية التعاون الأمني بني حكومة اجلمهورية اليمنية وحكومة اريرتيا .

46- د/طلعت حممد دويدار, القانون الدويل اخلا�س ال�صعودي ) اجلن�صية – املوطن – مركز الأجانب – تنازع الخت�صا�س – تنازع القوانني ( من�صاأة املعارف – الإ�صكندرية, 1417هـ - 
1418هـ, �س251 .

47- د/ع�صام الدين الق�صبي, مرجع �صابق, �س48. .
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بناء على قرار  اأجنبي  اأي  اإبعاد  للوزير بقرار منه  " يحق  اأنه  والتي تن�س على  القانون,  املادة )30( من 
باإبعاده من جلنه الإبعاد".

مما �صبق يالحظ اأن امل�صرع اليمني منح الوزير �صلطة الإبعاد دون حتديد لأ�صبابه   وان�صاأ لذلك جلنة 
تخت�س لذلك, ويكون الأبعاد مبوجب قرار م�صبب منها وعلى ذلك مل ي�صرتط امل�صرع اأ�صبابًا معينة لتخاذ 
حتديد  دون  اأجمالية  اأمثلة  على   ن�صت  التي  القانون  من  املادة)31(  ن�س  من  ذلك  ويت�صح  الإبعاد,  قرار 
الإقامة  ذوي  الأجنبي  اإبعاد  يجوز  " ل  اأنه  على  تن�س  حيث  اخلا�صة,  الإقامة  اأ�صحاب  الأجانب  لإبعاد 
اخلا�صة اإل اإذا كان يف وجوده ما يهدد اأمن الدولة و�صالمتها يف الداخل اأو يف اخلارج اأو اقت�صادها القومي 
اأو ال�صحة العامة اأو الآداب العامة اأو كان عاله على الدولة وي�صدر قرار الوزير بالإبعاد بعد عر�س الأمر 
على اللجنة املن�صو�س عليها يف املادة )34( وبعد موافقة رئي�س الوزراء " ويتبني من هذا الن�س اأن امل�صرع 
يحظر على اجلهات املخت�صة اإبعاد الأجنبي ذوي الإقامة اخلا�صة بعد موافقة من رئي�س الوزراء ,وبالتايل 
منح هذه الفئة بع�س ال�صمانات, حيث ي�صرتط �صرورة وقوف جلنة الإبعاد حول كل حالة من احلالت التي 
تعر�س عليها وتقدم راأيها اإىل وزير الداخلية التي تقع عليه م�صوؤولية احل�صول على موافقة رئي�س جمل�س 

الوزراء مثل اإ�صدار قرار الإبعاد )48( 
وميكن تق�صيم هذه الأ�صباب  اإىل ثالث جمموعات كالتايل :- 

اأوًل :- الأ�شباب ال�شيا�شية :
من اأهم هذه الأ�صباب القيام باأعمال تهدد اأمن الدولة و�صالمها الداخلي اأو اخلارجي وجتدر الإ�صارة اإىل 
اأن امل�صرع اليمني مل يبني الأعمال التي تهدد اأمن الدولة و�صالمتها يف الداخل واخلارج, ولكن ميكن اأن نو�صح 

بع�س الأمثلة لذلك كما يلي:-
اأ - التج�ص�س. 

ب -ال�صرتاك يف املوؤامرات والد�صائ�س �صد الدولة املقيم بها الأجنبي اأو �صد دوله اأجنبية.

ج -اللتحاق مبنظمات �صيا�صية خارجية معادية وترويجه ملذاهب �صيا�صية معادية للدولة.
د -القيام باأعمال من �صاأنها امل�صا�س بالقت�صاد القومي للدولة.

هـ - النخراط وال�صرتاك يف الأعمال الفو�صوية, والتحري�س على اأعمال �صارة بالدولة)49(.

ثانيًا:- اأ�شباب متعلقة مبخالفة قواعد القانون والنظام العام)50(:
اأ - احلكم على الأجنبي يف جرمية من اجلرائم العادية)51(.

ميار�صون  اللذين  العربية  البالد  بع�س  من  الأجانب  كرثة  ويالحظ  والت�صرد:-  الت�صول  ممار�صة  ب- 
الت�صول يف اليمن, ومل يتم اتخاذ اأي اأجراء جتاههم,لهذا نو�صي القائمني على تطبيق القانون العمل 

على احلد من هذه الظاهرة .   
ج- مبا�صرة حياة الف�صق والفجور.

48 - د/احمد زين عيدرو�س,د/ عبد احلكيم حم�صن عطرو�س,دخول واإقامة الأجانب يف ت�صريع اجلمهورية اليمنية ,مطبعة املو�صكي ,الطبعة الأويل., , �س53 .
49- حممد احمد �صالح الهجري, دخول واإقامة الأجانب يف اجلمهورية اليمنية,بحث ملتطلبات املاج�صتري يف  املعهد العايل ل�صباط ال�صرطة ,�صنعاء 1993م, �س 51.

50 - د/ م�صطفى العدوى, مرجع �صابق, �س 466.
51- اأورد امل�صرع اليمني الإحكام اخلا�صة  بالعقوبات التكميلية, يف قانون العقوبات, الق�صم الثاين, الباب الرابع حيث ن�صت املادة )2( اأنه  "للمحكمة اأن تق�صي  ف�صال عن 

العقوبة املقررة للجرمية باحلرمان من حق اأو اأكرث من احلقوق التالية, اأو بعقوبة اأو اأكرث من العقوبات الآتية, مراعية يف ذلك طبيعة اجلرمية, وظروف ارتكابها وما�صي املتهم 
"1-.............. 14- اإبعاد الأجنبي عن البالد", انظر يف ذلك قانون العقوبات اليمني, , وزارة ال�صوؤون القانونية – اليمن.
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ثالثًا:- اأ�شباب تتعلق بكون الأجنبي عالة على الدولة)52(:
 الفقر  , العجز. , املر�س املزمن.

اأو  العامة  امل�صلحة  "فكرة  هي  واحدِة  فكرة  من  تنبع  املذكورة  الأ�صباب  اأن  يالحظ  �صبق  ما  خالل  من 
")53( واجلدير بالذكر انه ويف �صبيل احلفاظ على امل�صلحة العامة والنظام العام والأمن  النظام العام 
العام قد تلجاأ الدول لي�س لإبعاد الأجانب فح�صب بل قد تقوم بقطع العالقات الدبلوما�صية بينها وبني 
الدولة الأخرى التي تعمل على خمالفة امل�صالح العامة والنظام العام)54( ومن ا�صتقراء ن�س املادة )31( 
ال�صالف ذكرها جند اأن امل�صرع اليمني قد ميز الأجانب ذوي الإقامة اخلا�صة على �صائر الأجانب من حيث 

الإبعاد بعدة مميزات:-
حتديد اأ�صباب الإبعاد اإجماًل  ,  �صدور قرار الإبعاد من الوزير  ,�صرورة عر�س القرار على جلنة الإبعاد)55(.

رابعًا- موافقة رئي�س الوزراء على قرار الإبعاد:
ويالحظ اأن امل�صرع اليمني بخالف القانون امل�صري)56( قد ت�صدد يف ال�صمانات اخلا�صة بالأجانب ذوي 
الإبعاد)57(  الإبعاد على عر�صه على جلنة  الوزراء على قرار  رئي�س  باإ�صافة موافقة  الإقامة اخلا�صة 
يف املادة ال�صابقة, ونحن نوؤيد هذا ال�صرط باعتباره �صمانة من �صمانات اإبعاد اأ�صحاب الإقامة اخلا�صة, 
قد  هوؤلء  اأن  بذلك  مراعيًا  الأجانب,  من  الفئة  هذه  �صد  احلق  ا�صتعمال  يف  تع�صف  اأي  حدوث  ولتفادي 

ا�صتقروا يف اإقليم الدولة وارتبطت م�صاحلهم بها ارتباطا وثيقا مما يرتتب على اإبعادهم اأ�صرار بالغة.
تلك  بالتمعن يف  ولكن  الإبعاد    اأ�صباب  اإنها قد ح�صرت  الذكر  ال�صالفة  املادة  ن�س  من  وهلة  ويبدو لأول   
الأ�صباب يت�صح لنا اأن هذه الأ�صباب من املرونة بحيث ميكن اأن يندرج حتتها كافة املربرات املت�صورة بالن�صبة 
لالإبعاد, ومن ثم ميكن اأن نقول اأن ال�صمان الذي اأراد امل�صرع توفريه بالن�صبة لالأجانب ذوي الإقامة اخلا�صة 
- وذلك بتحديد الأ�صباب امل�صوغة لإبعادهم - ل يعدو اأن يكون �صمانًا �صكليًا ؛ اإذ ت�صتطيع ال�صلطة املخت�صة 
يف اأغلب احلالت اأن حتتج بوجود الأجنبي يف اأي من احلالت الواردة  بالن�س)58( وميكن القول اأن ال�صمان 
احلقيقي  الذي ميز به امل�صرع اليمني الأجانب ذوي الإقامة اخلا�صة هو ا�صرتاط موافقة رئي�س الوزراء, اإذ 
ل�صك اأن تعليق اإبعاد الأجانب على �صدور قرار الإبعاد وعر�صه على جلنة الإبعاد وموافقة رئي�س الوزراء 

52- حممد اأحمد �صالح الهجري, مرجع �صابق, �س 52 .
53 - د/ م�صطفى العدوى, مرجع �صابق, �س 467   .

54 - ملزيد من اإلقاء ال�صوء على النماذج اخلا�صة بقطع العالقات الدبلوما�صية بني الدول ب�صبب احلفاظ على الأمن العام والنظام العام, راجع يف ذلك, د/فاوي املالح, �صلطات الأمن 
واحل�صانات والمتيازات الدبلوما�صية, دار املطبوعات اجلامعية, الإ�صكندرية, 1993م , �س123 .

55-  تن�س املادة )34( على انه ت�صكل جلنة الإبعاد على النحو التايل:-
رئي�صًا 1- وكيل وزارة الداخلية املخت�س     

ع�صًوا  2- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الداخلي                      
ع�صوًا  3- رئي�س م�صلحة الهجرة واجلوازات واجلن�صية                    
ع�صوًا 4- مدير عام ال�صوؤون القانونية بوزارة الداخلية                      

ع�صوًا  5- مدير عام ال�صوؤون العربية والأجنبية بوزارة الداخلية            
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئي�صها وي�صرتط ل�صحة انعقاد اللجنة ح�صور الرئي�س وثالثة اأع�صاء على الأقل, وت�صدر القرارات باأغلبية الأع�صاء احلا�صرين وعند ت�صاوي الأ�صوات 

يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س ويبلغ راأيها للوزير على وجه ال�صرعة 
56- تن�س املادة )26( من القانون رقم 89 ل�صنة 196.م يف �صاأن دخول واإقامة الأجانب باأرا�صي اجلمهورية العربية املتحدة واخلروج منها على انه"ل يجوز اإبعاد الأجنبي من ذوي 

الإقامة اخلا�صة اإل اأذا كان يف وجوده ما يهدد اأمن الدولة اأو �صالمتها يف الداخل اأو يف اخلارج اأو اقت�صادها  القومي اأو ال�صحة العامة اأو الآداب العامة اأو ال�صكينة العامة اأو كان عالة 
على  الدولة "

57- تن�س املادة)31( من قانون دخول واإقامة الأجانب اليمني على اأنه" ل يجوز اإبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة اخلا�صة اإل اأذا كان يف وجوده ما يهدد اأمن الدولة و �صالمتها يف الداخل 
اأو يف اخلارج اأو اقت�صادها  القومي اأو ال�صحة العامة اأو الآداب العامة اأو كان عالة على  الدولة,وي�صدر قرار الوزير بالإبعاد بعد عر�س الأمر على اللجنة املن�صو�س  عليها يف املادة )34(

وبعد موافقة رئي�س الوزراء  "  
58-د/فوؤاد عبد املنعم ريا�س, و �صامية را�صد, مرجع �صابق ,�س 356 
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يجعل الإبعاد بعيدا عن الأهواء والت�صرع  ومن املالحظ اأن امل�صرع اليمني عندما ا�صرتط عر�س الأمر على 
اأم ل  جلنة الإبعاد جلميع حالت الإبعاد, مل يبني دور هذه اللجنة و هل لراأيها �صفة الوجوب والإلزام 

يعدو اأن يكون ا�صت�صاريًا؟
لالإجابة على ذلك, ميكن القول انه يالحظ من مفهوم الن�س ال�صابق لإبعاد اأ�صحاب الإقامة اخلا�صة 
اأن راأي هذه اللجنة ا�صت�صاري)59( ول يعد ملزمَا ً اإل مبوافقة رئي�س الوزراء, وهذا يك�صف �صعف دور هذه 
اللجنة, وق�صر دورها على اإ�صدار القرار, اأما لإبعاد بقية احلالت طبقا لن�س املادة )30( نرى اأن دورها 
ملزم لوزير الداخلية بالإبعاد كما يالحظ على ت�صكيل هذه اللجنة اأن جميع اأع�صائها اخلم�صة من منت�صبوا 
اأن  اليمني  بامل�صرع  والأجدر  الأحرى  وكان  بت�صكيلها,  تنفرد  الداخلية  وزارة  اأن  ذلك  على  ويرتتب  الأمن 
يدخل ع�صو اأو ع�صوين من ال�صلطة الق�صائية يف ت�صكيلها, وذلك ل�صمان احليدة ول�صمان تطبيق القانونية.
كما اأن امل�صرع اغفل عند ت�صكيله جلنة الإبعاد من اإدخال يف ع�صويتها ممثال عن وزارة اخلارجية, وذلك ملراعاة 
العتبار ال�صيا�صي يف القرار ومدى تاأثري هذا القرار على عالقة اليمن بدولة الأجنبي التي ينتمي اإليها.
وعلى ذلك نالحظ اأن  ال�صمانات ال�صابقة وال�صروط املذكورة �صابقا تخ�س فئة حمددة, هي فئة الأجانب 
ذوي الإقامة اخلا�صة, ومن ثم ل ي�صتفيد منها اأ�صحاب الإقامة العادية اأو املوؤقتة, حيث يكون اأمر اإبعادهم 
مرتوك لل�صلطة التقديرية للجنة الإبعاد و لوزير الداخلية و يظل دائمًا مقيدًا بعدم النحراف يف ا�صتعمال 
ال�صلطة بعيدًا عن الغر�س الذي منحت من اجله هذه ال�صلطات)60( غري اأن القانون اليمني ا�صرتط لإبعاد 
هذه الفئات – اأ�صحاب الإقامة العادية واملوؤقتة – عر�س طلب الإبعاد على جلنة الإبعاد وبالتايل يكون 
قرار وزير الداخلية هو الأ�صا�س يف الإبعاد لهذه الفئات بعد موافقة جلنة الإبعاد , اإما اأ�صحاب الإقامة 
اخلا�صة, فيمر قرار الإبعاد بثالث مراحل وهو ما يعد �صمانه لهذه الفئة, فيلزم �صدور قرار الوزير بالإبعاد 

ومن ثم عر�صه على جلنة الإبعاد, وموافقة رئي�س جمل�س الوزراء على ذلك)61( 

املطلـب الثاني :إجراءات اإلبعاد
�صرر  دفع  منه  الغر�س  الأمن؛  اإجراءات  من  اإجراء  هو  واإمنا  املبعد,  على  توقع  عقوبة  الإبعاد  لي�س 
اليمني  امل�صرع  اأمنها)62( وقد خول  و  الأجنبي الذي يعترب بقاوؤه يف الإقليم خطرًا على �صالمة الدولة 
تنفيذ  وكيفية  املبعد  اإعالن  وكيفية  الإبعاد  قرار  اإ�صدار  يف  تتبع  التي  الإجراءات  بيان  الداخلية  وزير 
الإبعاد)63( ويتبني لنا من خالل ا�صتقراء ن�صو�س املواد التي تخ�س اإبعاد الأجانب اأن الإجراءات املتبعة 

يف قرار الإبعاد كالتايل :-
1 - عر�س طلب الإبعاد على جلنة الإبعاد, بناء على طلب من اجلهة طالبة الإبعاد, وتنعقد  اللجنة بناء 
على طلب رئي�صها ملناق�صة اإمكانية اإ�صدار قرار الإبعاد لأحد الأجانب املطلوب اإبعادهم, وي�صرتط ل�صحة 
انعقاد هذه اللجنة ح�صور رئي�صها وثالثة اأع�صاء على الأقل, وتتم درا�صة طلب الإبعاد وحيثياته ومدى 

59-د/اأحمد زين عيدرو�س ,ود/عبد احلكيم عطرو�س , مرجع �صابق �س 51
60- د/فوؤاد عبد املنعم ريا �س, مرجع �صابق, �س 358,  حممد احمد �صالح الهجري, مرجع �صابق, �س 54 ,

61- املادة )31( من القانون رقم )47( ب�صان تنظيم دخول واإقامة الأجانب  .
62- د/علي �صادق اأبو هيف ,مرجع �صابق , �س 258 .

63-  تن�س املادة )33( من القانون على اأن " يبني الوزير بقرار منه الإجراءات التي تتبع يف اإ�صدار قرار الإبعاد واإعالنه وتنفيذه " .
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ا�صتناده اإىل القانون واللوائح والقرارات النافذة)64(,  بعد ذلك  يتم الت�صويت على القرار,  وي�صدر 
الأ�صوات  اللجنة احلا�صرين ويف حالة ت�صاوي  اأع�صاء  اأغلبية  املوافقة على  القرار بناء على ح�صول 
يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س, و يعد حم�صر بذلك, ويتم اإبالغ راأي هذه اللجنة اإىل وزير الداخلية 

على وجه ال�صرعة للتنفيذ.

وهذا الإجراء يتم �صد الأجانب بغ�س النظر عن نوع الإقامة, �صواء اأكانوا من ذوي الإقامة العادية 
اأو املوؤقتة اأو اخلا�صة, وي�صاف اإىل هذا الإجراء  موافقة رئي�س الوزراء على قرار الإبعاد لفئة الأجانب 
ذوي الإقامة اخلا�صة, وذلك للمكانة املتميزة  لالأجانب ذوي الإقامة اخلا�صة يف اجلمهورية اليمنية حيث 
يحظر على ال�صلطات اليمنية اإبعادهم – اإل اإذا كان وجودهم  مت�صاًل باأي �صبب من اأ�صباب الإبعاد املحددة 
م�صوؤولية  يتوىل   الذي  للوزير  راأيها  تقدم  ,التي  الإبعاد  جلنة  على  الأمر  عر�س  يجب  –لذلك  الن�س  يف 
الفئة  هذه  من  املبعد  كان  اإذا  بالإبعاد   القرار  اإ�صدار  قبل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  موافقة  على  احل�صول 

املذكورة �صابقًا)65(.
املراد  لالأجنبي  الإبعاد  كتابيًا)66(, فمتى �صدر قرار  الإبعاد  ب�صاأنه قرار  ال�صادر  الأجنبي  اإخطار   -  2

اإبعاده فان على م�صلحة الهجرة واجلوازات واجلن�صية اإخطار ذلك اإىل الأجنبي.
من  ال�صادر  الإبعاد  بقرار  الأجنبي  باإبالغ  تقوم  امل�صلحة  اأن  للقانون)67(  التنفيذية  الالئحة  وتبني   
من  اأ�صبوعني  خالل  اجلمهورية  اأرا�صي  يغادر  اأن  وعليه  منه,  ن�صخه  على  التوقيع  يتوىل  حيث  الوزير 
تاريخ اإبالغه بهذا القرار, وقد خول  امل�صرع اليمني الوزير �صلطة متديد هذه املدة اإىل ثالثة اأ�صابيع 

لأ�صباب وظروف ت�صتدعي ذلك.
اإبعاده حتى تتم اإجراءات الإبعاد)68(, ويتم هذا الإجراء يف حالة  الوزير  يرى  من  بحجز  الأمر   -  3
ما اإذا راأى الوزير �صرورة حجز الأجنبي حتى يتم ا�صتكمال اإجراءات الإبعاد, وقد يكون هذا الإجراء 
�صروريًا كما يف حالة قيام الأجنبي بارتكاب جرمية ج�صيمة ويخاف هروبه, وي�صرتط اأن تراعى يف 
اأن  يبدو  و  احلجز)69(,  هذا  مدة  القانون  يبني   ومل  احلجز,  يف  القانونية  الإجراءات  اجلانب  هذا 
القانون قد تالفى ذلك النق�س با�صرتاط مراعاة الإجراءات القانونية املن�صو�س عليها  يف الت�صريعات 

اليمنية)70(, وهذا ال�صرط يعد �صمانة قانونية لعدم التع�صف يف ا�صتعمال هذا الإجراء.

ويقرر العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية يف املادة )13( منه باأنه "يجوز اإبعاد الأجنبي 
للقانون,  اإىل قرار �صادر طبقًا  ا�صتنادا  العهد احلايل فقط  اإقليم دولة طرف يف  املقيم ب�صفة قانونية يف 
وي�صمح له, ما مل تتطلب اأ�صباب ا�صطرارية تتعلق بالأمن الوطني غري ذلك, بتقدمي اأ�صباب �صد هذا الإبعاد 

64- تن�س املادة )27( من الالئحة التنفيذية للقانون على اأنه " يجب اأن تكون قرارات الإبعاد م�صببة وت�صتند اإىل القانون واللوائح والقرارات التنفيذية "..
65-د/ اأحمد زين عيدرو�س ,و د / عبد احلكيم حم�صن عطر و�س, مرجع �صابق, �س53 .

66 - تن�س املادة )35( من القانون على اأن " على امل�صلحة اإخطار الأجنبي ال�صادر ب�صاأنه قرار بالإبعاد كتابيا وتبني الالئحة �صكل الإخطار واملدة التي يجب على الأجنبي املغادرة 
خاللها ".

67 - تبني املادة )28( يف الالئحة �صكل الأخطار واملدة املحددة لالأجنبي مبغادرة ار�س اجلمهورية وذلك كالتايل:
1- تبلغ امل�صلحة الأجنبي بقرار الإبعاد ال�صادر من الوزير ويتوىل التوقيع على ن�صخة منه, وعليه اأن يغادر اجلمهورية خالل اأ�صبوعني من تاريخ اإبالغه بالقرار .

2- يحق للوزير اأن يحدد املدة اإىل ثالثة اأ�صابيع للظروف والأ�صباب التي يقدرها .
68- تن�س املادة )32( يف القانون على اأن " مع  مراعاة الإجراءات القانونية لوزير الداخلية والأمن اأن ياأمر بحجز من يرى اإبعاده حتى تتم اإجراءات الإبعاد " 

69 - قانون دخول واإقامة الأجانب, ال�صالف ذكره .
70 -قانون العقوبات اليمني ,و قانون الإجراءات اجلزائية 
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ويف اأن يعاد النظر يف ق�صيته بوا�صطة ال�صلطة املخت�صة اأو �صخ�س اأو اأ�صخا�س معنيني خ�صي�صًا من ال�صلطة 
املخت�صة ويف اأن يكون ممثاًل لهذا الغر�س اأمام تلك اجلهة"و يالحظ  اأن العهد ل يفر�س على اأية دولة من 
اأطرافه اإبعاد الأجنبي من اإقليمها رغمًا عن اأرادتها, بل يجيز لها اأبعاده �صريطة اأن ل ي�صلك جتاهه �صلوكًا 
تع�صفيًا, وعلى الدولة توفري ال�صمانات القانونية الكفيلة باإعادة النظر يف قرار اإبعاده اإل اإذا ارتبط الأمر 

باأمن الدولة و�صالمتها .
وجدير بالذكر اأن القانون النافذ قد جاء خاليًا من مثل هذه ال�صمانات التي ا�صرتطها العهد الدويل , 
– �صابقًا- )71( واملالحظ  على خالف القانون امللغي ال�صادر يف  جمهورية اليمن الدميقراطية ال�صعبية 
اأن امل�صرع اليمني مل يت�صمن قواعد تف�صيلية خا�صة باإجراءات الإبعاد  اأي انه اغفل كثريا من القواعد 
اخلا�صة  الإقامة  ذوي  الأجنبي  اأ�صرة  و�صع  اليمني  امل�صرع  يبني  مل  فمثاًل  الإبعاد,  باإجراءات  ال�صرورية 
يريد  التي  احلدود  جهة  اختيار  يف  احلرية  لالأجنبي  هل  يبني  مل  كما  باإبعاده)72(,  القرار  �صدر  والذي 
اخلروج منها اأم ل ؟ ومل يبني من يتحمل تكاليف وم�صاريف الإبعاد وذلك يف حالة اإع�صار الأجنبي كما مل 
يتعر�س لكيفية اإبعاد الأجنبي عدمي اجلن�صية وكذا الأجنبي الدبلوما�صي, لذا  نرى اأنه يلزم على امل�صرع 
اليمني تاليف هذا الق�صور وتنظيم اإجراءات الإبعاد باإجراءات خا�صة, متالفيًا النق�س والق�صور املوجود يف 
القانون احلايل, لكي يتم الإبعاد بطريقة قانونية ودون تع�صف, وباإجراءات �صريعة وي�صرية هذا الق�صور 
و�صع جهات الإدارة ) وزارة الداخلية ( بالقيام ببع�س الجتهادات يف تطبيق القانون, لذا نرى اأن الن�س 
الت�صريعي يحل الكثري من ال�صعوبات وان ا�صتناد ال�صلطات اليمنية اإىل ن�س قانوين �صريح خري واأوىل من 

قيامها بهذا الأجراء و دومنا �صند ي�صفي على الإجراء ال�صرعية القانونية.

املطلب الثالث: آثار اإلبعـــــاد
اإذا ما �صدر قرار الإبعاد فانه يرتتب على هذا القرار الآثار الآتية:-

اأوًل :- خروج الأجنبي من اإقليم الدولة :
البالد  ترك  عليه  ويجب  الدولة,  باإقليم  لالأجنبي  القانونية  الإقامة  تنتهي  الإبعاد  قرار  ب�صدور 
ومغادرتها يف املدة التي حتددها �صلطات الدولة بقرار الإبعاد واإذا تعذر تنفيذ قرار الإبعاد لأي �صبب جاز 
حتديد اإقامته يف جهة معينة حلني اإمكان اإبعاده, واإذا ما امتنع الأجنبي عن تنفيذ القرار ال�صادر  باإبعاده 
اأ�صهر, وبغرامة ل تزيد عن   القانون باحلب�س مد ة ل تزيد عن ثالثة  اعترب ذلك جرمية  يعاقب عليها 

ثالثة اآلف ريال, اأو باإحدى هاتني العقوبتني)73(.
وب�صدور قرار الإبعاد يفقد هذا الأجنبي اإقامته التي كان مرخ�صًا له بها اأيا كان نوع هذه الإقامة, وي�صحب 

منه م�صتند الإقامة.

71- حيث ن�س القانون رقم )28( لعام 1969م يف املادة)15( الفقرة )7( اإىل اأنه "يجوز للمحكمة يف حالة تقدمي اأي اأجنبي اأمامها ,اإذا ما اأبلغت باأن طلبًا لإ�صدار اأمر باإبعاد ذلك 
الأجنبي, اأن تاأمر باحتجازه يف اإ�صدار اأو عدم اإ�صدار اأمر بالأبعاد" 

72-  د/اأحمد زين عيدرو�س, د / عبد احلكيم حم�صن عطر و�س, مرجع �صابق, �س 54 .
73-تن�س املادة )39/اأ( كل من امتنع عن تنفيذ القرار ال�صادر بالإبعاد يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد عن ثالثة اأ�صهر وبغرامه ل تزيد على ثالثة األف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

وذلك مع عدم الإخـالل بتنفيذ قرار الإبعاد.
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 ثانيًا :- منع دخول الأجنبي املبعد اإىل اإقليم الدولة مرة اأخرى: 
اإىل   البالد,  من  الأجنبي  وخروج  الإبعاد  قرار  تنفيذ  عقب  الدول  بع�س  ت�صريعات)74(  تتجه    
الإبعاد  لقرار  ومنطقي  تكميلي   اإجراء  الأجنبي  دخول  منع  ويعترب  اأخرى,  مرة  اإليها  الدخول  من  منعه 
تفر�صه طبيعة الأمور, لن ال�صماح لالأجنبي بدخول البالد  بعد تنفيذ قرار اإبعاده يعني عماًل اإلغاء  هذا 
القرار)75(, ويتم اإدراج الأجنبي املبعد يف قائمة املمنوعني من الدخول "القائمة ال�صوداء "كما يتم اخلتم 
على جواز ال�صفر بتاأ�صرية خروج حمراء ويف هذا اخل�صو�س تن�س املادة )36( من القانون اليمني باأنه "ل 

ي�صمح لالأجنبي الذي �صبق اإبعاده بالعودة اإىل اأرا�صي اجلمهورية اإل بقرار الوزير".

اأرا�صي اجلمهورية  وعليه فاإن الأ�صل يف القانون اليمني هو عدم ال�صماح لالأجنبي املبعد بالعودة اإىل 
اليمنية, وال�صتثناء من ذلك هو ال�صماح له بالعودة وذلك مبوجب قرار من الوزير واإذا ما �صدر قرار وزير 
الداخلية لالأجنبي املبعد بدخول اأرا�صي اجلمهورية اليمنية ,وذلك لغر�س اإن�صاين اأو لظروف يراها وزير 
الداخلية ت�صتدعي ال�صماح  له بالدخول مرة اأخرى, فان ذلك ل يعترب ا�صتكماًل  لإقامته ال�صابقة ,فالقرار 
ال�صادر بالعودة يعد ترخي�س بالإقامة من جديد)76(, واإذا عاد الأجنبي الذي �صبق اإبعاده دون احل�صول 

على هذا قرار من وزير الداخلية فانه يتعر�س للعقوبة املن�صو�س عليها  قانونًا)77(.
ويالحظ اأن امل�صرع اليمني مل يتناول الإجراءات اخلا�صة لإبعاد الأجانب يف الظروف امللجئة وهي التي 
متر فيها اليمن بظروف �صعبة, كالدخول يف حالة حرب اأو قطع العالقات مع دوله اأو غريها, واأقرتح اأن 
تغل  ل  كي  �صهله,  باإجراءات  احلالة  هذه  يف  الأجانب  اإبعاد  اليمنية  لل�صلطات  يجيز  ن�صًا  امل�صرع  ي�صيف 
اأيادي ال�صلطات اليمنية يف مثل الظروف والتي ت�صتدعي ال�صرعة واحلزم وعدم الإعتماد علي الإجراءات 

اخلا�صة بالإبعاد يف هذه الظروف العادية.

ثالثًا:- فقد التوطن باإقليم الدولة :
اأم مكت�صبًا,  اأ�صليا  ب�صدور قرار الإبعاد يفقد الأجنبي التوطن باإقليم الدولة �صواء اأكان هذا التوطن 
باإرادة الدولة �صاحبة الإقليم كنوع من العقاب لالأجنبي الذي كان متوطنًا باإقليمها, وذلك ب�صبب خمالفته 
للقوانني اأو كونه ي�صكل خطرًا على اأمن الدولة و�صالمتها, الأمر الذي اأ�صتدعى اإىل اإبعاده من اإقليم الدولة 
,اتخاذ اإجراءات القوة عند اللزوم, ويكون فقد املوطن موؤبدًا اإذا كان قرار الإبعاد مبنعه من العودة اإىل 

الإقامة يف اإقليم الدولة)78( .

74- اأنظر املارة )26( من القانون ال�صوري رقم )29( للعام 1970.م واملت�صمن اأحكام دخول واإقامة الأجانب ,واملادة )28( من قانون احتاد الأمارات العربية رقم )6( ل�صنة 1973م يف 
�صاأن الهجرة والإقامة واملادة )31( من قرار رئي�س اجلمهورية العربية املتحدة بالقانون رقم )89( ل�صنة 1960. م يف �صاأن دخول واإقامة الأجانب باأرا�صي اجلمهورية العربية املتحدة 

واخلروج منها, راجع يف ذلك د/ اأحمد زين عيدرو�س ,د/ عبد احلكيم حم�صن عطرو�س, مرجع �صابق, �س 55  . 
75- م�صطفى العدوى, املرجع ال�صابق, �س 5..

76-  د/ طارق عبد اهلل عي�صى املجاهد, مرجع �صابق و �س 157 
77- تن�س املادة )4.( من القانون باأنه"يعاقب كل من يخالف املادة36 باحلب�س مدة ل تزيد عن �صتة اأ�صهر مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�صد من�صو�س عليها بالقوانني الأخرى       

78- د/ طارق عبداهلل عي�صى املجاهد, املرجع ال�صابق, �س 151 
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اخلــاتــمــة

احلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�صاحلات وبعد اأن و�صلت اإىل ختام هذا البحث املتوا�صع والذي ل ازعم 
اأين قد بحثت كل جوانبه, لأن اأي عمل اإن�صاين ي�صوبه الق�صور والنق�صان, ولكن اإذا كان قد قدر يل لفت 
انتباه املهتمني اإىل هذا املو�صوع الهام, فيكون هذا البحث قد تو�صل اإىل هدفه و�صن�صتعر�س باإيجاز ما خل�س 
اإليه البحث ب�صورة اأجماليه  وهي اأن القانون رقم )47( ل�صنة 1991م ب�صاأن تنظيم اإقامة واإبعاد الأجانب 
اآن  وبالتايل  مبا�صرة,  املباركة  الوحدة  عقبت  التي  الفرتة  وهي  1991م,  ابريل  يف  �صدر  الدار�صة  ,حمل 

الأوان اإىل تعديله.

واأكدنا على اأهمية اأن يويل امل�صرعون اأهمية بالغه يف تنظيم م�صالة اإبعاد الأجانب, والهتمام بها نظرا 
حل�صا�صية املوقف وتاليف اأي اأخطاء من �صانها امل�صا�س بحرية �صخ�س اأجنبي مقيم ,ولأهمية املو�صوع ,فقد 
اهتمت التفاقيات الدولية اهتمامًا كبريًا بتنظيم اأبعاد الأجانب ويظهر هذا الهتمام يف اأن حق الدولة 
يف الأبعاد �صار ي�صكل خطرًا كبريًا على حق الفرد يف الهجرة والإقامة والتنقل وهذه احلقوق كفلها القانون 
الدويل العام لالأجنبي اإل انه كفل اأي�صًا للدولة احلق يف اأبعاد من ي�صكل خطرًا عليها, فاأ�صبح حق الدولة يف 
الأبعاد قاعدة قانونية من خالل ما تتمتع به الدولة من �صلطات تقديريه وا�صعة يف اإنهاء اإقامة الأجانب 
اأو اأبعادهم, وذلك وفقًا حلقها يف البقاء و�صيانة مل�صاحلها ويفر�س القانون الدويل بع�س القيود على حق 

الدولة يف الأبعاد. 

ومما خل�صنا اإليه اأي�صا اأن على  الدولة املتخذة لقرار الإبعاد لالأجنبي اإثبات اأن وجوده على اإقليمها 
يهدد الأمن العام اأو مي�س ب�صالمتها يف الداخل اأو اخلارج اأو اأن يكون هناك �صرر منه على القت�صاد القومي 
اأو ال�صحة العامة اأو الآداب العامة اأو ال�صكنية العامة. وكذلك فاإن تنفيذ قرار الإبعاد يلزم الدولة باأن 
يكون خاليًا من الإجراءات التع�صفية اأو اخلا�صة بالكرامة الإن�صانية ويجب على ال�صلطات يف الدولة عند 
حلني  حمددة  زمنية  فرتة  منحه  مع  القرار,  بهذا  باإبالغه  تقوم  اأن  الأجنبي  �صد  الإبعاد  قرار  اتخاذها 
مغادرته البالد, متهيدًا لإنهاء اأي اإجراءات اأو معامالت اأو تنفيذ اأي التزامات يكون قد التزم بها الأجنبي 
اإقامته يف تلك الدولة ويجب على ال�صلطات يف الدولة عند اتخاذها قرار الإبعاد �صد  املبعد اأثناء فرتة 
الأجنبي اأن تقوم باإبالغه بهذا القرار, مع منحه فرتة زمنية حمددة حلني مغادرته البالد, متهيدًا لإنهاء 
اأي اإجراءات اأو معامالت اأو تنفيذ اأي التزامات يكون قد التزم بها الأجنبي املبعد اأثناء فرتة اإقامته يف 

تلك الدولة.

واهلل املوفق,,,,,,,,,,
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قائمة مراجع البحث

اأوًل: الكتب القانونية والعامة والبحوث:
1 - د/ اإبراهيم اأحمد اإبراهيم, القانون الدويل اخلا�س,الكتاب الأول, مركز الأجانب وتنازع القوانني, دار 

النه�صة العربية, القاهرة, 1992م.
اجلمهورية  ت�صريع  يف  الأجانب  واإقامة  ,دخول  عطرو�س  احلكيم  عيدرو�س,ود/عبد  زين  د/اأحمد   -  2

اليمنية ,مطبعة املو�صكي,الطبعة الأويل.
- د/اأحمد ق�صمت اجلداوى ,الوجيز يف القانون الدويل اخلا�س, اجلزء الأول,اجلن�صية ومركز الأجانب   3

,دار النه�صة العربية, القاهرة,1978م.
,اأحكام اجلن�صية ومركز الأجانب يف دول  اأبو بكر باخ�صب  د/اأحمد عبد احلميد ع�صو�س, ود/عمر   -  4

جمل�س التعاون اخلليجي, موؤ�ص�صة �صباب اجلامعة, الإ�صكندرية,1990م.
5 - د/ اأحمد م�صلم ,القانون الدويل اخلا�س, اجلزء الأول, اجلن�صية ومركز الأجانب,دار النه�صة العربية, 

القاهرة,1956م.
الطبعة الأوىل بدون نا�صر ,1998م. لالأجانب,  القانوين  ,املركز  القانوين  املركز  وفاء,  د/اأ�صرف   -  6

الثانية,  ال�صيا�صية,الطبعة  اجلرائم  يف  املجرمني  ت�صليم  عدم  مبداأ  العاقل,   ح�صن  حممد  د/الهام   -  7
موؤ�ص�صة الثورة, �صنعاء, 2000م.

يف  واأحكامهما  الأجانب  ومركز  املوطن  اخلا�س,  الدويل  القانون  مبادئ  الراوي,  اإبراهيم  د/جابر   -  8
القانون العراقي املقارن,الطبعة الثانية, مطبعة املعارف الإ�صكندرية, 1976م.

جاد عبد الرحمن, القانون الدويل اخلا�س امل�صري, اجلزء الثاين,املوطن ومركز الأجانب يف  د/جابر   -  9
البالد العربية, املطبعة العاملية بالقاهرة1970م.

10 - د/ح�صام الدين فتحي نا�صف, املركز القانوين لالأجانب, الطبعة الثانية, دار النه�صة العربية,القاهرة, 
1996م.

11 - د/ح�صن الهداوي, اجلن�صية ومركز الأجانب واأحكامها يف القانون الدويل الكويتي, وكالة املطبوعات, 
الكويت, الطبعة الأوىل, 1973م . 

دار  الأوىل,  الطبعة  العراقي,  القانون  يف  الأجانب  حقوق  احل�صون,  الزهرة  عبد  د/�صالح   -  12
الأفاق,العراق,1981م .

13 - د/طلعت حممد دويدار, القانون الدويل اخلا�س ال�صعودي ) اجلن�صية, املوطن, مركز الأجانب, تنازع 
الخت�صا�س, تنازع القوانني (, من�صاأة املعارف , الإ�صكندرية, 1417هـ - 1418هـ .

العالقات اخلا�صة الدولية, درا�صة يف املبادئ العامة  يف  املوطن  املجاهد,  عي�صى  اهلل  عبد  د/طارق   -  14
والأحكام املقررة يف القانون اليمني, اإ�صدارات جامعة �صنعاء, 2005م.

ظل  يف  القانونية  املبادئ  الأجانب,  مركز  اخلا�س,  الدويل  القانون  النعماين,  �صعد  العزيز  د/عبد   -  15
القانون اليمني, دار ال�صوكاين, �صنعاء,1425هـ2002-م.

النه�صة  ,دار  الأوىل  الطبعة  باملثل,  املعاملة  اأ�صا�س  على  املجرمني  ت�صليم  حممود,  الغني  -د/عبد   16
العربية,القاهرة,1412هـ1991-م. 
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الأجانب  ومتتع  واملوطن  اجلن�صية  الأول,  اجلزء  اخلا�س,  الدويل  القانون  اهلل,  عبد  الدين  د/عز   -  17
باحلقوق الطبعة العا�صرة, دار النه�صة العربية, القاهرة, 1977م.

2002م  - د/ع�صام الدين الق�صبي, القانون الدويل اخلا�س امل�صري, الن�صر الذهبي للطباعة, م�صر,   18
. – 2003م 

هيف, القانون الدويل العام, من�صاأة املعارف ,الإ�صكندرية بدون �صنة الطبع .  اأبو  �صادق  د/علي   -  19
- د/عنايت عبد احلميد ,وفوؤاد عبد املنعم ريا�س, ود/�صامية را�صد, تنازع  القوانني من حيث املكان   20

واأحكام ف�صة يف القانون اليمني, الطبعة الثالثة, بدون نا�صر ,1414هـ 1993-م.
فاروق عبد الرب, دور جمل�س الدولة امل�صري يف حماية احلقوق واحلريات العامة, اجلزء الأول,  د/   -  21

بدون نا�صر, 1988 م.
اجلامعية,  املطبوعات  دار  الدبلوما�صية,  والمتيازات  واحل�صانات  الأمن  �صلطات  املالح,  د/فاوي   -  22

الإ�صكندرية, 1993م . 
اجلن�صية ومركز الأجانب, الطبعة اخلام�صة, دار النه�صة  يف  الو�صيط  ريا�س,  املنعم  عبد  د/فوؤاد   -  23

العربية, القاهرة 1988م .
يف القانون الدويل اخلا�س يف اجلن�صية ومركز  الوجيز  را�صد,  �صامية  و  ريا�س,  املنعم  عبد  د/فوؤاد   -  24

الأجانب وتنازع الخت�صا�س الق�صائي الدويل, دار النه�صة العربية, القاهرة, 1971م. 
امل�صري,  والت�صريع  الدويل  الت�صريع  يف  الأجانب  ومركز  اجلن�صية  ريا�س,  املنعم  عبد  د/فوؤاد   -  25

1999م.
26 - حممد اأحمد الهجري, دخول و اإقامة الأجانب يف اجلمهورية اليمنية, بحث مقدم ملتطلبات املاج�صتري 

اإىل املعهد العايل ل�صباط ال�صرطة, 1993م.
من اإقليم الدولة, دار النه�صة العربية, القاهرة, 2001م . الأجانب  اإخراج  الروبي,  د/حممد   -  27

العاملية,  العربية  الدرا�صات  معهد  من�صورات  املجرمني,  ت�صليم  يف  ,حما�صرات  الفا�صل  د/حممد   -  28
1966م.

اخلا�س, الطبعة الثانية, موؤ�ص�صة الثقافة اجلامعية,  الدويل  القانون  اأ�صول  فهمي,  كمال  حممد  د/   -  29
الإ�صكندرية, 1982م .

- د/م�صطفى العدوى, النظام الدويل لدخول واإقامة واإبعاد الأجانب يف م�صر وفرن�صا, ر�صالة دكتوراه   30
يف احلقوق من جامعة عني �صم�س.

31 - د/ ه�صام علي �صادق, اجلن�صية واملوطن ومركز الأجانب, املجلد الثاين, مركز الأجانب, من�صاأة املعارف 
الإ�صكندرية, 1977م .

خالد, املدخل للقانون اخلا�س امل�صري, دار الفكر اجلامعي الإ�صكندرية, 2003م. حممد  ه�صام  د/   -  32
- وهيب ح�صن خذابخ�س ,نظام دخول واإقامة الأجانب واإبعادهم ,من�صورات جامعة عدن, 2004م.  33
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ثانيًا: الت�صريعات:
يف 1994/9/29م املعدل  اليمنية  اجلمهورية  د�صتور   -  34

اجلن�صية اليمنية . ب�صاأن  199.م  ل�صنة   )6( رقم  القانون   -  35
ب�صاأن دخول واإقامة الأجانب.  1991م  ل�صنة   )47( رقم  بالقانون  اجلمهوري  القرار   -  36

199.م ب�صاأن اجلوازات . ل�صنة   )7( رقم  قانون   -  37
ال�صتثمار. ب�صاأن  2002م  ل�صنة   )22( رقم  القانون   -  38

للقانون رقم )6( ل�صنة 1990م  التنفيذية  بالالئحة  1994م  ل�صنة   )3( رقم  اجلمهوري  القرار   -  39
ب�صاأن اجلن�صية اليمنية .

40 - القرار اجلمهوري رقم )4( ل�صنة 1994م بالالئحة التنفيذية للقرار اجلمهوري بالقانون رقم )47( 
ل�صنة 1991م ب�صاأن دخول واإقامة الأجانب .

جمهوري رقم )2( ل�صنة 1994م بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�صنة 1990م ب�صان  قرار   -  41
اجلوازات .

ل�صنة 1996م بتحديد اأنواع التاأ�صريات و�صروط منحها .  )141( رقم  الداخلية  وزير  قرار   -  42
43 - قرار وزير الداخلية رقم )65( ل�صنة 1997م مبنح تاأ�صرية دخول ملواطني الدول ال�صبع ال�صناعية .
44 - قرار وزير الداخلية رقم )27( ل�صنة 1998م مبنح تاأ�صريات دخول ملواطني دول الحتاد الأوربي.
قرار وزير الداخلية رقم )95( ل�صنة 2000م مبنح تاأ�صرية دخول اإىل اأرا�صي اجلمهورية ملواطني   -  45

)هوجن كوجن( من املطارات واملنافذ اليمنية.
الدخول والعودة لعدة �صفرات. تاأ�صرية  ب�صاأن  2003م  ل�صنة   )336( رقم  الداخلية  وزير  قرار   -  46

)151( ل�صنة 2004م مبنح تاأ�صريات دخول ملواطني دول جمل�س التعاون  رقم  الداخلية  وزير  قرار   -  47
اخلليجي, الدول الثمان ال�صناعية, ودول الحتاد الأوربي, والدول ال�صكندنافية.

48 - القانون امل�صري رقم )89(ل�صنة 1960م ب�صاأن دخول ولإقامة الأجانب باأرا�صي اجلمهورية العربية 
املتحدة .

49 - القانون رقم )43( ل�صنة 1974م ب�صاأن اإ�صدار  نظام ا�صتثمار املال العربي  والأجنبي واملناطق احلرة .
القانون رقم )26( ل�صنة 1975م ب�صاأن اجلن�صية امل�صرية .  -  50

وزير الداخلية رقم )1197( ل�صنة 1975م يت�صمن الإحكام املنفذة للقانون رقم )26( ب�صاأن  - قرار   51
اجلن�صية امل�صرية .

للعام 1970م  واملت�صمن اأحكام  دخول واإقامة  الأجانب.  )29( رقم  ال�صوري  القانون   -  52
رقم )36( ل�صنة 1961م . الإقامة   قانون   -  53

1963م . ل�صنة   )23( رقم  اجلن�صية  قانون   -  54
. 1971م   )43( رقم  العقاري  الت�صجيل  قانون   -  55

رقم 56.4/20/8 وتاريخ 1374/2/22هـ يف نظام اجلن�صية العربية ال�صعودية. القرار   -  56
باملر�صوم الأمريي,  الكويتية, واملعدل  لقانون اجلن�صية  1959م  ل�صنة  املر�صوم الأمريي رقم )15(   -  57
�صنة 196.م, والقانون رقم )21( ل�صنة 1965م, والقانون رقم )7.( ل�صنة 1966م, والقانون رقم 

)30( ل�صنة 1970م, والقانون رقم )41( ل�صنة 1972م.
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باملر�صوم الأمريي رقم )17( ل�صنة 1959م واملعدل بالقانون رقم           وال�صادر  الأجانب  اإقامة  قانون   -  58
)1( ل�صنة 1963م, والقانون رقم )26( ل�صنة 1965م, والقانون رقم )17( ل�صنة 1968م .

بالالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب. 1969م  ل�صنة   )3( رقم  الداخلية  وزارة  قرار   -  59
ل�صنة     )22( رقم  بالقانون  املعدل  ال�صفر  جوازات  �صاأن  يف  1962م  ل�صنة   )11( رقم  قانون   -  60
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إدارة كليات اجملتمع باجلمهورية اليمنية يف ضوء 
معايري ضمان اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي

د. حممد عبد اهلل حسن محيد1

اأ�صتاذ الإدارة التعليمية امل�صاعد
ق�صـــــــــــم العلوم التـربوية والنف�صية
اليمن- كلية الرتبية – جامعة حجة
dr.humaid2010@gmail.com

امللخص:
اأهداف الدرا�صة: التعرف على درجة تطبيق معايري �صمان اجلودة ال�صاملة والعتماد يف اإدارة كليات 
املجتمع باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر عينة الدرا�صة والتي ت�صمل املجالت التالية: )املجال الإداري 
الكلية يف  العلمي- دور  البحث  التدري�صية-  الهيئة  الطالبية-  التعليمي- اخلدمات  الربنامج  والتنظيمي- 
خدمة املجتمع(, وكذا معرفة اإذا ما كان هناك فروق ذات دللة اإح�صائية تعزى ملتغريات, الكلية, املوؤهل 

العلمي,الوظيفة احلالية.
منهج وعينة الدرا�صة واأداة الدرا�صة: مت ا�صتخدام املنهج الو�صفي, وتكونت عينة الدرا�صة من )132( 
الدرا�صة, ومت اختيارهم  اأي بن�صبة )%22.64( من جمتمع  اليمني  ع�صو هيئة تدري�س بكليات املجتمع 
اليمنية  للبيئة  بناوؤها, وتوظيفها  ا�صتبانة مت  الدرا�صة من  اأداة  الطبقية, وطبقت  الع�صوائية  بالطريقة 

والتاأكد من موؤ�صرات ال�صدق والثبات.

أهم النتائج:
- اإن درجة تطبيق املعيار اخلا�س باملجال الإداري والتنظيمي يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية كانت 
بدرجة متو�صطة, مبتو�صط عام ل�صتجابات عينة الدرا�صة بلغ )2.26(, اأي عند درجة ا�صتجابة )ل 

اأوافق (.
- اإن درجة تطبيق املعيار اخلا�س مبجال الربامج التعليمية يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية كانت 
ا�صتجابة  درجة  عند  اأي   ,)2.65( بلغ  الدرا�صة  عينة  ل�صتجابات  عام  مبتو�صط  متو�صطة,  بدرجة 

)اأوافق اإىل حد ما (. وكذا درجة تطبيق املعيار اخلا�س باخلدمات الطالبية بلغ املتو�صط ). )2.90 
- بلغ املتو�صط العام اخلا�س مبجال الهيئة التدري�صية ) )2.63اأي عند درجة ا�صتجابة )اأوافق اإىل حد 
ما(, وبلغ املتو�صط العام اخلا�س مبجال البحث العلمي ) )2.13, كما بلغ املتو�صط العام ملجال خدمة 

املجتمع ) )2.03اأي عند درجة ا�صتجابة ) ل اأوافق(.
-  وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 فاأقل يف حماور )الهيئة التدري�صية, البحث العلمي, 

dr.humaid2010@gmail.com اليمن- كلية الرتبية – جامعة حجة- والنف�صية  التـربوية  العلوم  ق�صـــــــــــم   - امل�صاعد  التعليمية  الإدارة  اأ�صتاذ   -1
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خدمة املجتمع( ملتغري الكلية.
-  وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 فاأقل يف حماور : اإدارة وتنظيم الكلية- اخلدمات 
الطالبية- البحث العلمي- خدمة املجتمع- املحاور ككل ملتغري املوؤهل العلمي, وجميعها ل�صالح اأ�صحاب 

موؤهالت الدكتوراه.
- وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 فاأقل يف جميع حماور ال�صتبيان ملتغري الوظيفة 

احلالية ما عدا حمور الربامج التعليمية, وكانت معظمها ل�صالح وظيفة رئي�س الق�صم ونائب العميد.

مقدمة:
ميثل التعليم العايل اجلامعي اأهم املرتكزات الرئي�صة لريادة التنمية ال�صاملة, وذلك من خالل ما ميثله 
من مكانة يف اإعداد الأطر الفكرية والعلمية والأكادميية واملهنية ملنظمات املجتمع املختلف, وباعتباره و�صيلة 
لتقدم املجتمع ورقيه وتطوره, واإجراء البحوث العلمية وخدمة املجتمع, فاجلامعات موؤ�ص�صات علمية وتربوية 
ذات م�صتوى عال, ترتكز مهامها يف اإعداد الكوادر املوؤهلة لتبوء مراكز قيادية يف جمالت املجتمع املختلفة.
ركائزه  اأهم  التعليم  يعد  والذي  للمجتمع  املعريف  بالبناء  الإهتمام  يتطلب  احلديث  املجتمع  بناء  اإن  كما 
اأن   الأ�صا�صية, ولذا من ال�صروري اأن ل يقت�صر الهتمام بالتعليم على املوؤ�ص�صات احلكومية فقط بل لبد 
التعليم,  فى  نوعية  طفرة  حتقيق  يف  اجلميع  وي�صرتك  املتزايدة,  املجتمعية  ال�صراكة  على  التعليم  يقوم 
اأن يواكب  كل ذلك تنمية بيئية لتوظف تكنولوجيا املعلومات لالرتقاء بالتعليم, خلدمة التنمية  ولبد 

ال�صاملة وق�صاياها وعلى التطوير امل�صتمر من خالل نظام �صامل لالعتماد.

 لذلك حظيت عملية تطوير التعليم باهتمام كبري يف معظم دول العامل, وكان من اأهم اأدوات تطويره 
تطبيق معايري اجلودة والعتماد الأكادميي التي اأ�صبحت �صمة من �صمات هذا الع�صر, مما جعل املفكرين 
يطلقون على هذا الع�صر ع�صر اجلودة باعتبارها اإحدى الركائز الأ�صا�صية لنموذج الإدارة الناجحة التي 
ظهرت مل�صايرة املتغريات الدولية واملحلية وحماولة التكيف معها. وبناًء على ذلك فاإن حتديد املرتكزات 
ومنها  العاملة,  املوؤ�ص�صات  خمتلف  يف  لها  العملي  التطبيق  اإطار  يف  كبرية  اأهمية  يحتل  للجودة  الأ�صا�صية 
املوؤ�ص�صات املعنية بالتعليم العايل, اإذ اإن هذه املرتكزات من �صاأنها اأن ت�صري اإىل احلقائق الأ�صا�صية التي ينبغي 
اأن ُيرتكن اإليها يف جمال �صمان اجلودة )دليل �صمان جودة موؤ�ص�صات التعليم العايل, 2012: 5(ولأهمية 
دور التعليم العايل يف حتقيق طموحات املجتمع وتطلعاته امل�صتقبلية وحتقيق التنمية ال�صاملة �صعت كثري من 
دول العامل اإىل الإهتمام بهذا القطاع وذلك لتنمية مواردها الب�صرية كو�صيلة لتعزيز قدراتها الإقت�صادية 
والثقافية والجتماعية والتكنولوجية, اإل اأن كل هذه التغيريات ال�صريعة التي متيز بهذا الع�صر يف �صتى 
جمالت احلياة اأدى اإىل ظهور حتديات خارجية متثلت يف : الآثار الثقافية للعوملة والتقدم والنفجار العلمي 
يف خمتلف املجالت فاألقت بظاللها على جميع الأنظمة ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية 
يف دول العامل وامتدت تاأ�صريها اإىل الأنظمة الرتبوية والتعليمية خا�صة اجلامعات)رمزي �صالمة وتي�صري 
11(. مما يتوجب على اجلامعات زيادة قدرتها على التغيري و�صرعة ال�صتجابة والتكيف  النهار,1997: 
 .)17: حمفوظ,2004  اجلامعات)اأحمد  هذه  وجود  كفاءة  رفع  يف  منها  وال�صتفادة  التغيريات  هذه  مع 
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وهناك الكثري من الدول  التي اهتمت بتطبيق معايري الإعتماد الأكادميي يف موؤ�ص�صاتها التعليمية, من هذه الدول 
الوليات املتحدة الأمريكية, حيث اأن النجاح الذي حققه نظام التعليم الأمريكي ميكن اأن يعزى اإىل جناح 
نظام الإعتماد التطوعي لهذه املوؤ�ص�صات يف العمل على حت�صني التعليم وتطويره دون الوقوف يف وجه البتكار.
لذا يعترب معيار الإعتماد الأكادميي من اجلوانب املهمة, والأ�صا�صية لتطوير املنظمة اأيًا كان نوعها, واختالف 

اأن�صطتها.

ونظرًا لهتمام كثري من دول العامل بالعتماد الأكادميي ونظام اجلودة ال�صاملة, فقد �صعت احلكومة 
اليمنية ممثلة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي اإىل الهتمام بهذا اجلانب, وبناءعلى ذلك فقد 
تاأ�ص�س جمل�س الإعتماد الكادميي و�صمان اجلودة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف �صبتمرب 2010م. 
حيث مت �صدور قرار اإن�صاء جمل�س الإعتماد الأكادميي و�صمان جودة التعليم العايل, بقرار رئي�س الوزراء 
�صوؤون �صمان  باإدارة  يعنى  اأن  15980(, وعلى   :2010 2010م )جريدة اجلمهورية,  لعام  رقم )206( 
اجلودة والعمل على حت�صني نوعية التعليم ون�صر الوعي بثقافة اجلودة وتوفري معلومات وا�صحة ودقيقة 
للطلبة واأرباب العمل والإرتقاء بنوعية التعليم العايل من خالل مراقبة اجلودة وتقييم اأداء موؤ�ص�صاته 
املعنيني  جلميع  وامل�صائلة  ال�صفافية  تاأكيد  وكذلك  العاملية,  املتغريات  ظل  يف  التناف�صية  قدراته  لرفع 
باإعداد الربامج الأكادميية وتنفيذها والإ�صراف عليها اإىل جانب تبادل اخلربات مع الهيئات الأكادميية 
بجودة  الرتقاء  بهدف  اجلودة  معايري  لتحقيق  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  ومل�صاعدة  ودوليًا,  املماثلةعربيًا 
التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية الأمر الذي �صيوؤدي عند  تبني معايري الإعتماد الأكادميي يف التعليم 
العايل اإىل تطوير نوعية املناهج وقدرتها على ا�صتقطاب الطالب ومواكبتها للع�صر وم�صتجداته يف خمتلف 
العلوم التقنية واملعلوماتية , ويف الدرجات العلمية لأع�صاء الهيئة التدري�صية واإنتاجهم العلمي والفكري 
والثقايف ون�صبتهم لعدد الطالب والتجهيزات املكتبية واملعملية وغريها من املكونات �صيكون له الأثر البالغ 

والإيجابي على خمرجاتها, والتي �صتكون ذات كفاءة وقدرات عالية .

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
هناك  اأن  الباحث  وجد  العاملية   والتجارب  والأبحاث  الدرا�صات  من  العديد  على  الطالع  خالل  من 
حيث  العربية,  الدول  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  الأكادميي  الإعتماد  معايري  تطبيق  يف  كبري  ق�صور 
يرى هومل نيل�صون )Holem, Nielson 2001:1( اأن  الدول النامية ب�صكل عام تعاين من نق�س املوارد 
الكافية للمحافظة على م�صتويات م�صتمرة من التنمية وحتقيق اجلودة يف التعليم العايل. كما يرى اأي�صًا اأن 
ال�صبب يكمن يف �صلوكيات الإدارة واأ�صاليبها املركزية يف اتخاذ القرار والتي حتد من متكني موؤ�ص�صات التعليم 
العايل يف هذه الدول من القيام بعمليات اإ�صالح واإجراء التغيريات الالزمة, وي�صيف اأنه مع التوجه العاملي 
نحو حتقيق اقت�صاديات مبنية على املعرفة فاإن الدول النامية تواجه اأي�صًا حتديًا يتمثل مبدى اإمكانيتها 

مواءمة �صيا�صاتها يف التعليم العايل ملواجهة التحديات امل�صتقبلية اإ�صافة اإىل حتدياتها احلالية.
اجلامعات  جانب  اإىل  وخا�صة,  اأهلية  جامعات  اإن�صاء  يف  ال�صتثمار  نحو  اليمن  يف  التوجه  زيادة  ومع 
اأ�صبحت هذه اجلامعات ت�صكل عن�صرًا مهمًا يف قطاع التعليم العايل ل ميكن جتاهله باأي  احلكومية, فقد 
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�صكل من الأ�صكال اأو التقليل مما تقدمه من م�صاهمة يف تعزيز القت�صاد اليمني وا�صتقطاب الأعداد الكبرية 
من الطلبة الراغبني يف اإكمال درا�صتهم اجلامعية �صواء من داخل اأو خارج اليمن. ويوؤكد ذلك عبد الغني 
�صعيد يف درا�صة اأجراها على التعليم اجلامعي اأن اجلامعات اليمنية تعاين من عدم و�صوح معايري الإعتماد 
و�صمان اجلودة يف نظامها الإداري والتعليمي, ويرجع ذلك ل�صعف ثقافتهم مبفهوم الإعتماد و�صمان اجلودة 
ولعدم وجود دورات تدريبية وتعريفية بهذا املفهوم)عبد الغني �صعيد, 2008: 17(. كما بينت درا�صة عبد 
الرقيب ال�صماوي اأن اجلهود واملمار�صات التي تبذلها جامعة تعز لتوفري اجلودة وحتقيقها يف مدخالت نظام 
�صمان اجلودة يف تعليمها اجلامعي ما تزال دون امل�صتوى املطلوب, واأن الإمكانات املادية والب�صرية الالزمة 
لتطبيق نظام �صمان اجلودة يف اجلامعة غري متوفرة يف اجلامعة بال�صكل املطلوب الذي ميكن اجلامعة من 
حتقيق اجلودة يف كافة مدخالت نظامها التعليمي)عبد الرقيب ال�صماوي,2010 :31( من اأجل ذلك فقد 
اأخذ مو�صوع تطوير التعليم العايل و�صمان اجلودة اهتمامًا ر�صميًا من كافة فئات ال�صعب قادة وم�صوؤولني 
يطالبون ب�صرورة توافر خريجني ذوي كفاءات ومهارات تتواءم مع متطلبات �صوق العمل وقادرة على مواجهة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  بوزارة  ممثلة  اليمنية  احلكومة  دفع  مما  والدولية,  الإقليمية  املناف�صة 
لإن�صاء جمل�س لالعتماد الأكادميي و�صمان جودة التعليم العايل لأجل مواكبة التطورات اجلارية وتطبيق 
م�صتواها.  ومايف  واخلا�صة  احلكومية  اليمنية  للجامعات  اجلودة  �صبط  اأ�ص�س  الر�صمية  الإعتماد  معايري 

ومن هذا املنطلق ميكن حتديد م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال الرئي�س التايل:
ما درجة تطبيق معايري �صمان اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي يف اإدارة كليات املجتمع باجلمهورية 

اليمنية من وجهة نظر عينة الدرا�صة ؟
ويتفرع من ال�صوؤال الرئي�س الأ�صئلة الفرعية التالية:

ما درجة تطبيق املعيار اخلا�س باملجال الإداري والتنظيمي يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية من وجهة   -  1
نظر عينة الدرا�صة ؟

ما درجة تطبيق املعيار اخلا�س بالربنامج التعليمي يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر عينة   -  2
الدرا�صة ؟

3 - ما درجة تطبيق املعيار اخلا�س باخلدمات الطالبية يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر عينة 
الدرا�صة ؟

4 - ما درجة تطبيق املعيار اخلا�س بالهيئة التدري�صية يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر عينة 
الدرا�صة ؟

املعيار اخلا�س بالبحث العلمي يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر عينة  تطبيق  درجة  ما   -  5
الدرا�صة ؟

اخلا�س بخدمة املجتمع يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية من وجهة نظر عينة  املعيار  تطبيق  درجة  ما   -  6
الدرا�صة ؟

حتديد  يف  الدرا�صة  عينة  اأفراد  ا�صتجابات  درجات  متو�صط  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   -  7
املوؤهل  الكلية,  اإىل  تعزى  اليمنية  باجلمهورية  املجتمع  كليات  يف  والعتماد  ال�صاملة  اجلودة  معايري  تطبيق 

العلمي,الوظيفة احلالية؟
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أهداف الدراسة:
تتمثل اأهداف الدرا�صة فيما يلي:

1 - التعرف على درجة تطبيق معايري �صمان اجلودة ال�صاملة والعتماد يف اإدارة كليات املجتمع باجلمهورية 
اليمنية من وجهة نظر عينة الدرا�صة والتي ت�صمل املجالت التالية:

- املجال الإداري والتنظيمي , الربنامج التعليمي ,اخلدمات الطالبية ,الهيئة التدري�صية,البحث العلمي 
,خدمة املجتمع.

- معرفة اإذا ما كان هناك فروق ذات دللة اإح�صائية يف ا�صتجابات عينة الدرا�صة حول حتديد درجة   2
وفقًا  اليمنية  باجلمهورية  املجتمع  كليات  اإدارة  يف  والعتماد  ال�صاملة  اجلودة  �صمان  معايري  تطبيق 

للمتغريات التالية: الكلية, املوؤهل العلمي,الوظيفة احلالية.

أهمية الدراسة:
التعليم  يف  الأكادميي  والعتماد  ال�صاملة  اجلودة  مو�صوع  اأهمية  اإىل  احلالية  الدرا�صة  اأهمية  ت�صتند   -
العايل ب�صكل عام, ويف موؤ�ص�صاته التعليمية ب�صكل خا�س, حيث ياأخذ هذا املو�صوع حيزًا كبريًا من اهتمام  

جميع القائمني على التعليم العايل وموؤ�ص�صاته.
- تفيد امل�صئولني اأ�صحاب القرار يف التعليم الفني ب�صكل عام ويف كليات املجتمع ب�صكل خا�س عن معرفة 

نقاط ال�صعف والقوة عند تطبيق اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي والعمل على تالفيها.
- تفيد يف طرح ثقافة اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي يف تفكري القيادات العليا والهئية التدري�صية 

بكليات املجتمع ويف �صلوكهم التعليمي والإداري العام.
- تكمن اأهمية الدرا�صة يف ندرتها ح�صب علم الباحث اأنه من خالل البحث يف املكتبات تبني اأن الدرا�صات 
التي تناولت مو�صوع اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي يف اجلامعات ب�صكل عام وكليات املجتمع ب�صكل 

خا�س قليلة جدًا, بل تكاد تكون نادرة. 

حدود الدراسة:
يتحدد جمال الدرا�صة يف احلدود التالية:

نواب  الكليات,  عمداء  الأق�صام,  روؤ�صاء  الإدارية)  القيادات  على  الدرا�صة  تقت�صر  الب�صري:  احلد   -  1
العمداء( وعلى اأع�صاء الهيئة التدري�صية بكليات املجتمع باجلمهورية اليمنية.

مت تطبيق الدرا�صة خالل الف�صل الدرا�صي الأول للعام اجلامعي 2014-2015م. الزمني:  احلد   -  2
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مصطلحات الدراسة:
ت�صتمل الدرا�صة على جملة من امل�صطلحات الرئي�صية والتي تتمثل فيما يلي:

Managing College : اإدارةالكلية
تعرف الإدارة باأنها« جمموعة العمليات التي يقوم بها اجلهاز امل�صئول على امل�صتوى القومي اأو الإقليمي 
الإنفاق  جوانب  وحتديد  للعمل  املنظمة  القرارات  واتخاذ  التخطيط  تت�صمن  والتي  املوؤ�ص�صي  اأو  واملحلي 
وتوظيف اأوجه الن�صاط وتوجيه املروؤو�صني لتعبئة ما لديهم من اإمكانات وطاقات وتن�صيقها يف ظل رقابة 

وات�صال ومتابعة وتقومي ي�صوده الود والعالقات الإن�صانية« )عبد اهلل عبد اجلواد, 2005: 17(.
   التعريف الإجرائي لإدارة الكلية هو: جميع العمليات والأن�صطة الإدارية املت�صمنة ) التخطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة والتقومي( التي يقوم بها اجلهاز الإداري بالكلية والتي يتم على �صوئها توجيه كافة 
املدخالت من اإمكانيات ب�صرية )طلبة- هيئة تدري�س – موظفني( واإمكانيات مالية ومادية ومناهج تعليمية 

نحو حتقيق الأهداف املحددة للكلية و�صوًل لتحقيق الأهداف املن�صودة .

 -Criteria Standard:املعيار
يعرف املعيار باأنه “املوا�صفات الالزمة للتعليم الذي ميكن قبوله ل�صمان جودته وزيادة فعاليته وقدرته 
على املناف�صة, ومقيا�س مرجعي ميكن ال�صرت�صاد به عند تقييم الأداء اجلامعي وذلك من خالل مقارنته مع 

2012م:11(. طرابل�س  اجلودة,  ل�صمان  الوطني  امل�صتويات القيا�صية املن�صودة” )املركز 
ويعرف اأي�صًا باأنه » عبارة عن م�صتويات ت�صعها احدى اجلهات اخلارجية , او م�صتويات اجناز يف موؤ�ص�صة 

اخرى يتم اختيارها للمقارنة«)في�صل احلاج واآخرون, 2008: 12(.
وميكن تعريف املعيار اإجرائيًا باأنه م�صتوى حمدد من الأداء املتوقع والتي يجب حتقيقه يف كافة جمالت 
اأداء  قيا�س  ويتم  معينة  جهات  قبل  من  عليه  والتفاق  اعتماده  يتم  بالكلية  والأكادميي  الداري  العمل 

الكلية يف �صوءه.

Total Quality  :اجلودة ال�صاملة
تعرف اجلودة ال�صاملة باأنها » منوذج اإداري متطور و�صامل يعتمد على تر�صيخ ثقافة التميز يف الأداء 
بهدف  املتاحة  للموارد  الأمثل  والتوظيف  التعليمية  املوؤ�ص�صة  يف  العاملني  جميع  لدى  امل�صتمر  والتح�صني 

احل�صول على خمرجات تعليمية مبدعة وذات قدرة عالية على الإنتاج« )حممد جماهد, 2008: 42(.
   كما تعرف باأنها » جمموعة من امليزات التي يجب توافرها يف جميع عنا�صر املوؤ�ص�صة من مدخالت, وعمليات, 
املحلي.«)�صالح  واملجتمع  املوؤ�ص�صة  داخل  ومتطلباتهم  ورغباتهم,  العاملني,  حاجات  لتحقيق  وخمرجات 
عليمات, 2004: -68 69( وتعرف اجلودة ال�صاملة اإجرائيًا باأنها جمموعة من الأن�صطة والعمليات التي 
يجب حتقيقها يف جميع اأبعاد املنظومة التعليمية بالكلية )مدخالت, وعمليات, وخمرجات, تغذية راجعة( 
عالية  تعليمية  خمرجات  اإىل  للو�صول  املتاحة  واملوارد  العمليات  وجميع  العاملني  جميع  خالل  من  وذلك 

امل�صتوى وقادرة على زيادة الإنتاج.
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Academic Accreditation :الإعتماد الأكادميي
التعليمية  املوؤ�ص�صة  التي حت�صل عليها  املكانة  اأو  ال�صفة  اأو  “ امل�صتوى  باأنه  الأكادميي  يعرف الإعتماد 
الرتبوي” )ح�صن  التقومي  موؤ�ص�صات  لدى  املعتمدة  النوعية  ا�صتيفاء اجلودة  مقابل  التعليمي  الربنامج  اأو 

البيالوي واآخرون,19:2005(.
كما يعرف  باأنه “ مكانة اأكادميية اأو و�صع اأكادميي علمي مينح للموؤ�ص�صة التعليمية اأو الربنامج الأكادميي 
مقابل ا�صتيفاء املوؤ�ص�صة ملعايري جودة التعليم املقدم وفق ما يتفق عليه مع موؤ�ص�صات التقييم )الإعتماد(. 

)�صو�صن جميد, وحممد الزيادات,23:2008(.
اأو  عملية  اأو  معيار  اأو  اإجراء  باأنه  يعرف  اأن  فيمكن  الأكادميي  لالعتماد  ال�صابقة  التعريفات  خالل  ومن 
ن�صاط اأو مقيا�س يهدف تنفيذه والأخذ به يف �صبيل تطوير  برامج املوؤ�ص�صة املنوطه بها الإعتماد الأكادميي 
املادية  الإمكانيات  لها  العاملي وتتوافر  الإعتماد  اأومعايري  �صروط  املوؤ�ص�صة حتقق  اأن  التحقق من  اأجل  من 

والب�صرية, ومبا يتنا�صب مع اأهدافها.
وميكن تعريفه اإجرائيًا باأنه عبارة عن عملية تقومي اأداء كليات املجتمع اإداريًا واأكادمييًا عن طريق جمع 
املعلومات وحتليلها ومناق�صتها للوقوف على نقاط ال�صعف والقوة بالكليات من اأجل الو�صول اإىل تو�صيات 

يعمل بها  م�صتقباًل لتح�صني وحتقيق اأهداف الكلية يف �صوء معايري الإعتماد الأكادميي.

الدراسات السابقة:
 �صوف يتم تناول الدرا�صات ال�صابقة وفقًا لإجرائها ح�صب الأحدث:

)Mohammed Hamdatu & others 2013( درا�صة حممد حمداتو واآخرون  -  1
هدفت هذه الدرا�صة اإىل م�صح تطبيقات �صمان اجلودة ومبادئ الإعتماد يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف   
املنطقة العربية. ومت ا�صتخدام املنهج الو�صفي التحليلي, وكان جمتمع الدرا�صة مكون من خم�س دول 
عربية هي: المارات العربيه املتحدة – عمان- اململكة العربية ال�صعودية – دولة فل�صطني-البحرين. 
وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل عدة نتائج  منها ما يلي : اأن �صمان اجلودة والعتماد مهمة ملوؤ�ص�صات التعليم 
العايل واجلامعات, ومن خالل هذه الآلية ميكن حتقيق الأهداف من خالل تلبية امل�صتفيدين )طالب, 
واأولياء اأمور, ومنظمات(.وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن تطبيق نظام اجلودة والعتماد هو �صر وراء جناح 
معظم موؤ�ص�صات التعليم العايل يف جميع اأنحاء العامل, كما بينت الدرا�صة اأي�صًا اأن �صمان اجلودة هو اآلية 

مثالية للتنبوؤ بالف�صل واكت�صاف امل�صكالت قبل وقوعها خالل تنفيذ اخلطة يف املوؤ�ص�صة التعليمية.
�صمام وفاطمة اأبو النور )Rowaidah.A. Samman  and Fatmah Abualnoor 2013م(: - درا�صة روي�صة   2

العلوم  لكلية  الإعتماد  ومتطلبات  اجلودة  �صمان  تنفيذ  متطلبات  ا�صتك�صاف  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت   
والآداب يف ينبع يف �صوء معايري الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي. وتكونت عينة الدرا�صة 
من )48( ع�صو هيئة تدري�س. وا�صتخدم ال�صتبيان كاأداة للدرا�صة والذي من تكون من ثالثة جوانب: 
الأول: حتقيق متطلبات �صمان اجلودة يف خط مع بع�س املجالت. الثاين: وعي اأع�صاء هيئة التدري�س 
لثقافة اجلودة. الثالث: ال�صعوبات وومتطلبات حتقيق اجلودة. ومت اأي�صًا اإجراء مقابالت فردية مع 
اأفراد العينة, بكلية املعلمني, بالإ�صافة اإىل ذلك مت ا�صتخدام املنهج الو�صفي للتعرف على واقع اجلودة 
والعتماد يف الكلية با�صتخدام حزمة التحليل الح�صائي ل�صتخال�س نتائج الدرا�صة والتي من اأهمها  
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ما يلي: اأن هناك بع�س ال�صعوبات التي تعوق حتقيق اجلودة والعتماد الأكادميي يف كلية العلوم والآداب 
يف ينبع, منها �صعوبة اأع�صاء هيئة التدري�س فهم روؤية ور�صالة الكلية وجاجتهم للثقافة يف جمال اجلودة 
تكون  اأن  تتطلب  التي  التعلم  وم�صادر  والأجهزة  الأدوات  اإىل  بالإ�صافة  هذا  الأكادميي,  والعتماد 
معتمدة لتفعيل متطلبات اجلودة. يف �صوء نتائج الدرا�صة قدمتا الباحثتان ت�صور مقرتح لتحقيق اجلودة 
والعتماد يف الكلية بالإ�صافة اإىل اآلية التنفيذ التي ت�صمن جناح ما يعطى من خالل الت�صور املقرتح.

2012م(: امل�صهداين  )ح�صني  درا�صة   -  3
التقني  التعليم  جودة  ل�صمان  اإر�صادية  م�صارات  حتديد  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت    
ت�صتهدف الفعاليات التعليمية املختلفة, ومتطلبات تنفيذ �صمان جودة التعليم, وكيفية توثيق اإجراءات 
�صمان جودة التعليم, وم�صوؤولية عمادة الكلية, ثم مراحل تطبيق اجلودة. جمتمع الدرا�صة الكليات 
اإر�صادية  م�صارات  �صتة  لبناء  مقرتحا  البحث  ت�صمن  وقد  حتديدًا,  الدرا�صة  عينة  يذكر  ومل  التقنية 
مكملة لبع�صها تفرعت منها عدد من املحاور لتكوين هيكلية ل�صمان جودة التعليم للربامج الأكادميية يف 
الكليات التقنية. وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل عدة مناق�صات لتطبيق امل�صارات الر�صادية ل�صمان جودة 

التعليم للربامج التفنية الأكادميية اإىل ما ياأتي: 
قابلة للقيا�س .  , كمية   , مرجعية  اأكادميية  معايري  اإىل  امل�صارات  حتويل   -  1

جودة  مبادئ  لتطبيق  مالئمة  عمل  بيئة  وخلق  الكلية  يف  العاملني  بني  اجلودة  ثقافة  اإ�صاعة   -  2
التعليم

3 - توفر الرغبة ال�صادقة لدى جميع العاملني يف الكلية التقنية من اإدارة ومنت�صبني وامل�صتفيدين على 
تطبيق معايري �صمان جودة التعليم .

اجناز التقييم الذاتي للفعاليات التعليمية وامل�صاندة يف الكلية بحيادية تامة وواقعية و�صفافية ,   -  4
ل�صمان الرتكاز ال�صحيح للحكم على جودة التعليم .

5 - انتقاء جلان الفح�س والتحكيم واعتماد ذوي اخلربات للمفت�صني عن الأدلة التي توؤكد اجناز امل�صارات 
مع توفر احليادية التامة لتلك اللجان و�صمان قدرتها على توجيه الآخرين نحو الجناز ال�صحيح.

: )Norhidayah Ali & Others,2011( درا�صة نورهدايه علي واآخرون -  4
يف  التعليمية  الربامج  موارد  لأ�صا�صيات  الأداء  جودة  لتقييم  حماولة  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت    
اأي  اختبار  الدرا�صة  حاولت  كما  ماليزيا,  يف  ال�صمالية  احلكومية  اجلامعات  من  خمتارة  جمموعة 
ملوارد  الأداء  جودة  يف  ت�صاهم  التعليم(  وبرنامج  املكتبة  نظام  العامة,  املرافق   ( التالية  املتغريات 
وتكون  للدرا�صة  كاأداة  ال�صتبيان  وا�صتخدم  الو�صفي,  املنهج  ا�صتخدام  ومت  التعليمية.  الربامج 
اأق�صام و )56( عبارة. وتكونت عينة الدرا�صة من )367( طالب وطالبة ( من الأربع  من خم�صة 
اجلامعات هي : )Kedah- UITM-UUM-UNIMAP(. وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن هناك عالقة قوية 

بني جودة الأداء واملتغريات امل�صتقلة للدرا�صة(   يف اجلامعات الأربع املختارة للدرا�صة.
)2011م(: فا�صل  قا�صم  بنت  مها  درا�صة   -  5

هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف على  درجة معايري اجلودة ال�صاملة والعتماد بجامعتي اأم القرى    
وامللك عبدالعزيز, وكذا التعرف على ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�صائية يف ا�صتجابات عينة 
الدرا�صة حول حتديد درجة تطبيق معايري اجلوددة ال�صاملة والعتماد يف اإدارة الأق�صام الأكادميية 
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بجامعتي اأم القرى وامللك عبد العزيز ب�صطر الطالبات وفقًا للمتغريات التالية : اجلامعة, التخ�ص�س, 
امل�صمى الوظيفي, وا�صتخدمت الدرا�صة املنهج الو�صفي امل�صحي, ومت ت�صميم اأداة الدرا�صة جلمع البيانات 
وتكونت من)85( عبارة طبقت على عينة من رئي�صات ووكيالت الأق�صام وع�صوات هيئة التدري�س يف 
جامعتي اأم القرى وامللك عبد العزيز, فقد مت اأخذ عينة ع�صوائية من جامعة اأم القرى)164( ع�صوة 
بن�صبة )%20( من املجتمع الأ�صلي )822( و)275( من جامعة امللك عبد العزيز اأي بن�صبة )15%( 
اأن درجة تطبيق   : يلي  ما  منها  نتائج   عدة  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  وقد  من املجتمع الأ�صلي )1832(. 
معايري اجلودة ال�صاملة والعتماد يف الأق�صام الأكادميية تتم بدرجة متو�صطة يف بع�س املجال الإداري 
معايري  تطبيق  درجة  واأن  التدري�صية,  الهيئة  الطالبية,  اخلدمات  التعليمي,  الربنامج  والتنظيمي, 
اجلودة ال�صاملة والعتماد يف الأق�صام الأكادميية تتم بدرجة منخف�صة يف بع�س املجالت تتمثل يف 
البحث العلمي وخدمة املجتمع, وبينت الدرا�صة وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة 
اجلودة  معايري  تطبيق  درجة  حتديد  يف  الدرا�صة  عينة  اأفراد  ا�صتجابات  متو�صطات  بني   )0.05(
ال�صاملة والعتماد باإدارة الأق�صام الأكادميية بجامعتي اأم القرى وامللك عبد العزيز �صطر الطالبات 
اإح�صائية عند م�صتوى دللة )0.05( بني  الوظيفي, كما توجد فروق ذات دللة  امل�صمى  ملتغري  وفقًا 
متو�صطات ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة يف حتديد درجة تطبيق معايري اجلودة ال�صاملة والعتماد 

باإدارة الأق�صام الأكادميية بجامعة اأم القرى فقط.
خالد زقزوق )2008م(: درا�صة    -  6

 )DEMING( هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف على درجة ا�صتخدام مبادئ اإدارة اجلودة ال�صاملة لـ   
وكذا التعرف على درجة اأهمية توفرها يف الربامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة املجتمع والتعليم 
امل�صتمر بجامعة اأم القرى,  وقد مت ا�صتخدام ال�صتبانة من اإعداد الباحث كاأداة جلمع املعلومات, وتكون 
الو�صفي  املنهج  ا�صتخدام  مت  وقد  الدرا�صة,  جمتمع  كامل  ميثلون  فرًدا   )  200 من)  الدرا�صة   جمتمع 
باعتباره املنهج املنا�صب لهذه الدرا�صة. وبينت نتائج الدرا�صة اأن درجة ا�صتخدام مبادئ اإدارة اجلودة 
ال�صاملة لكلية خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر بجامعة اأم القرى الواردة يف اأداة هذه الدرا�صة  كانت 
متو�صطة, واأن درجة اأهمية توفر مبادئ اإدارة اجلودة ال�صاملة كانت عالية, كما بينت النتائج اإىل عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بالن�صبة لدرجة ا�صتخدام ودرجة اأهمية توفر مبادئ اإدارة اجلودة 
ال�صاملة لـ  )Deming( يف الربامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة املجتمع والتعليم  امل�صتمر تعزى 
للدرجة العلمية واأن هناك وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بالن�صبة لدرجة ا�صتخدام ودرجة اأهمية 
توفر مبادئ اإدارة اجلودة ال�صاملة لـ  )Deming( يف الربامج والدورات التي تقدمها كلية خدمة املجتمع 

والتعليم  امل�صتمر تعزى ل�صنوات اخلربة.
- درا�صة حمدة املالكي )2010(:  7

الأكادميي,  الإعتماد  معايري  تطبيق  اإمكانية  درجة  على   التعرف  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت    
العام  الثانوي  التعليم  مدار�س  يف  تطبيقها  متطلبات  توفر  اأهمية  ودرجة  املعايري  تلك  اأهمية  ودرجة 
اأهمية  كان هناك فروق يف درجة  اإذا  ما  الرتبوية مبحافظة جدة, ومعرفة  القيادات  نظر  من وجهة 
تعزى  تطبيقها  متطلبات  توفر  اأهمية  ودرجة  تطبيقها  اإمكانية  ودرجة  الأكادميي  الإعتماد  معايري 
ملتغريات الدرا�صة)املوؤهل, التخ�ص�س, �صنوات اخلربة, العمل احلايل( والتو�صل اإىل بناء ت�صور مقرتح 
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لتطبيق معايري الإعتماد الأكادميي يف املدار�س الثانوية احلكومية للبنات. ومت ا�صتخدام املنهج الو�صفي 
التحليلي, ومت تطبيقه على عينة الدرا�صة التي تكونت من )180( قائدة تربوية من جمتمع الدرا�صة 
املكون من )1071( قائدة تربوية باملدار�س احلكومية الثانوية للبنات. ومت ا�صتخدام ا�صتبانة. وقد 
تو�صلت الدرا�صة اإىل عدة نتائج  منها ما يلي : اإن درجة اإمكنية تطبيق الإعتماد الأكادميي يف مدار�س 
التعليم الثانوي العام كانت بدرجة عالية, واأن درجة اأهمية معايري الإعتماد الأكادميي, ودرجة توفر 

متطلبات تطبيق معايري الإعتماد الأكادميي كانت بدرجة عالية جدًا.

التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل العر�س ال�صابق للدرا�صات ال�صابقة العربية والأجنبية يالحظ اأنه بالرغم من تنوع املو�صوعات 
التي تناولتها الدرا�صات ال�صابقة يف جمال اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي �صواء يف القطاع التعليمي اأو 
غري التعليمي, فاإنه ل يوجد من بينها جميعًا درا�صات تناولت مو�صوع اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي 

بكليات املجتمع, وخل�س الباحث بعد عر�س الدرا�صات ال�صابقة الأجنبية والعربية اإىل ما ياأتي:
الهتمام  دون  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  ال�صاملة  اجلودة  اإدارة  بتطبيق  اهتمت  التي  الدرا�صات  كرثة   -

بكليات املجتمع.
- قلة الدرا�صات التي تناولت الإعتماد الأكادميي واإدارة اجلودة ال�صاملة معًا يف موؤ�ص�صات التعليم العايل 

والتعليم العام.
موؤ�ص�صات  يف  الأكادميي  والعتماد  ال�صاملة  اجلودة  تطبيق  اإمكانية  اإىل  تو�صلت  الدرا�صات  هذه  معظم   -

التعليم العايل.
واأكدت  متو�صطة,  بدرجة  كان  والعتماد  ال�صاملة  اجلوة  اإدارة  تطبيق  اأن  اإىل  اأفادت  الدرا�صات  اأغلب   -
معظم هذه الدرا�صات بالفائدة الكبرية من تطبيق اإدارة اجلودة والعتماد يف كل من موؤ�ص�صات التعليم 
العايل والتعليم العام, والنقطة الأ�صا�صية التي تلتقي فيها الدرا�صة احلالية مع الدرا�صات ال�صابقة هو 

الإعتماد. 

ومت ال�صتفادة من الدرا�صات ال�صابقة فيما يلي:
املحاور  ,حتديد  ال�صابقة  الدرا�صات  اإليه  انتهت  مما  ,البدء  احلالية  للدرا�صة  النظري  الإطار  اإثراء   ·
الرئي�صية للدرا�صة ,ال�صتفادة من النتائج التي تو�صلت لها الدرا�صات ال�صابقة وما ت�صمنته من مقرتحات 

وتو�صيات.
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اإلطار النظري:

مفهوم ضمان اجلودة واإلعتماد يف التعليم العايل:
�صيتم تناول مفهوم �صمان اجلودة ال�صاملة  والعتماد الأكادميي يف التعليم العايل كما يلي:

: Quality Assurance مفهوم �صمان اجلودة
التنمية  يف  جمتمع  اأي  ودعامة  الب�صرية  للقوى  م�صانع  م�صتواها  يف  وما  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تعد 
كانت  فاإذا  وحمتوياتها,  الب�صرية  القوى  هي  مثاًل  اجلامعات  فمدخالت  النظم  لنظرية  وطبقًا  والزدهار, 
النظم الأخرى �صواء التجارية وال�صناعية تقبل اخلطاأ اأو ال�صواب يف الأداء, فاإن موؤ�ص�صات التعليم العايل 

ممثلة باجلامعات ل تقبل اإل اجلودة ال�صاملة للعملية التعليمية لتاأثريها على املجتمع ككل.  
 حيث ي�صف كالو�س اجلودة ال�صاملة باأنها منهج ميكن متييزه باأ�صاليبه, وممار�صاته, ومببادئه الثالثة التي 
اإدارة  عن  كتب  ما  معظم  اأن  ويالحظ  الفريق.  وعمل  امل�صتمر,  والتح�صني  العميل,  على  الرتكيز  يف  تتمثل 
اجلودة ال�صاملة �صمنًا اأو ت�صريحًا مبني على هذه املبادئ, وكل مبداأ يتم تطبيقه من خالل جمموعة من 
املمار�صات يتم دعمه مبجموعة وا�صعة من الأ�صاليب, وتلك املبادئ الثالثة ترتبط ببع�صها ب�صورة دائمة, 
مدفوعًا  يكون  عندما  فاعلية  اكرث  ويكون  العميل,  ر�صا  لتحقيق  عمله  يجري  امل�صتمر  التح�صني  فنجد 
والوظيفية,  الهرمية,  احلدود  تتجاوز  امل�صتمر  للتح�صني  امل�صتهدفة  العمليات  لأن  العميل,  باحتياجات 

)82-Clewes,2005 :80( والتنظيمية, وي�صبح عمل الفريق �صروريًا
ي�صتبعد  والذي  اجلامعي,  اأو  العايل  التعليم  جلودة  تاأكيد  العايل  التعليم  يف  اجلودة  مفهوم  ويعترب 
بالدرجة الأوىل على �صرورة اختيار معدلت منطية لالأداء وبناء منظومات لإدارة اجلودة  ةل�صاملة يف 
الأداء  لتح�صني  اأ�صلوب  ل�صمان اجلودة وال�صتمرارية, وهو  م�صاركة اجلميع  والتي تتطلب  العايل  التعليم 
والنتائج اجلامعية, اإنها فل�صفة اإدارية لقيادات اجلامعة وتركز على اإ�صباع حاجات الطالب وامل�صتفيدين 
وي�صمن الفعالية العظمى والكفاءة املرتفعة يف احلقل العلمي والبحث التي توؤدي يف النهاية اإىل التفوق 
الفعالة  الت�صالت  من  جمموعة  حتقيق  تعني  التعليم  72(وجودة   : 2000م  النجار  والتميز)فريد 
بالطالب بهدف اإك�صابهم املعارف واملهارات والجتاهات التي متكنهم من تلبية توقعات الأطراف امل�صتفيدة 
45(ويت�صح مما �صبق اأن اجلودة يف جمال التعليم تعني مدى احلكم   :2005 للمنظمات« )�صالمة ح�صني, 
على الجناز وحتقيق الأهداف وعلى قيمة هذا الإجناز, ويرتبط هذا احلكم باإجناز الأن�صطة اأو املخرجات 

التي تت�صم ببع�س املالمح واخل�صائ�س يف �صوء املعايري والأهداف العاملية للجودة.

: Accreditation مفهوم اإلعتماد
لقد حظى مفهوم الإعتماد بالكثري من الآراء التي اختلفت حول مفهوم حمدد له. كما اأن مفهومه ل زال 
يختلف من دولة لأخرى, حيث يعترب الإعتماد فر�صة للموؤ�ص�صات اجلامعية لتح�صني موقفها يف �صوق العمل 
على امل�صتوى العاملي, والهدف الرئي�س يف التعليم العايل اجلامعي هو حماية الطالب والعمالء, وامل�صاهمة يف 

العملية املحا�صبية التعليمية, وتوفري الدعم وامل�صاندة, والعرتاف بجودة املقررات الدرا�صية.
ولقد تناولت الأدبيات املعا�صرة مفهوم الإعتماد يف التعليم ب�صكل كبري ومن زوايا متعددة, خا�صة يف الآونة 
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الأخرية, وفيمايلي عر�س لبع�س التعاريف التي ذكرت عن هذا املفهوم:
الإعتماد يف التعليم  يعني » العرتاف باأن برنامج معني اأو موؤ�ص�صة تعليمية, ي�صل اإىل م�صتوى معياري حمدد, 
اأو هو العرتاف الذي يتم منحه من الهيئة ملوؤ�ص�صة ما, والتي تثبت اأن براجمها تتفق مع معايري مقبولة 
ومغرتف بها, واأنها متتلك بالفعل اأنظمة فعالة ل�صمان اجلودة والتح�صني امل�صتمر يف اأن�صطتها الأكادميية, 
يعترب  20(وبذلك   :  2009 العزيز,م�صطفى,  عبد   ( الهيئة«  تن�صرها  التي  املعلنة  لل�صوابط  فقًا  وذلك 
ملوؤ�ص�صة ما ا�صتخدمت كافة معايري  املانحة  الإعتماد الأكادميي برنامج معني يتم العرتاف به من اجلهة 

اجلودة لتح�صني اأدائها من خالل اأن�صطتها املختلفة.  
 ويرى البع�س اأن الإعتماد عبارة عن » عملية قيا�س وتعزيز للجودة تتم من خالل عملية مراجعة تطوعية 
يقوم بها فريق من النظراء ويتم بوا�صطتها العرتاف مبوؤ�ص�صة تعليمية اأو بربنامج تعليمي, بناُء على معايري 

معينة متفق عليها م�صبقًا«  )م�صهور طويقات, 2009 :341(

كما عرفه )عبد الرحمن الطريري ,1998 : 694( باأنه جمموعة العمليات اأو الإجراءات اأو املعايري 
التي تقوم بها اجلهة املنوط بها الإعتماد الأكادميي من اجل التحقق من اأن جامعة اأو كلية اأو موؤ�ص�صة من 
املوؤ�ص�صات التعليمية حتقق ال�صروط اأو املعايري وتتوافر لها الإمكانيات املادية والب�صرية , ومبايتنا�صب مع 
الأهداف التي تفي هذه املوؤ�ص�صة لتحقيقها يف طالبها , اأو يف املتدربني فيها وبامل�صتوى اجليد الذي يتنا�صب 

مع التطلعات الجتماعية والتحديات العاملية والتطورات يف احلقول التي تقوم بتدر ي�صها.
والعتماد كمفهوم يعني “ املكانة اأو ال�صفة العلمية التي حت�صل عليها املوؤ�ص�صة التعليمية اأو الربنامج الأكادميي 
)66  :  2009 الرتبوي” )�صوزان,املهدي,  التقومي  موؤ�ص�صات  املعتمدة لدى  ا�صتيفاء معايري اجلودة  مقابل 

   يت�صح مما �صبق اأن الإعتماد الأكادميي عبارة عن جمموعة من املعايري والإجراءات يتم تنفيذها  والأخذ 
بها من اأجل حت�صني نوعية وجودة برامج املوؤ�ص�صات �صواء التعليمية وغري التعليمية, حيث ل يعترب غاية يف 

حد ذاته واإمنا هو و�صيلة من و�صائل الرتقاء بجودة التعليم وحت�صني خمرجاته.

أهداف ضمان اجلودة واإلعتماد يف التعليم العايل:
 2004 �صيتم تناول اأهداف �صمان اجلودة والعتماد يف التعليم العايل, فيما يلي )طعيمة والبندري, 

:449-450 (, )البنا وعمارة, 2005: 276(:
موؤ�ص�صاته اإىل م�صتوى حمدد من اجلودة ل يقل عنه,  و�صول  و�صمان  العايل  التعليم  بجودة  الرتقاء   -  1

حيث يعترب هذا امل�صتوى هو احلد الأدنى من املتطلبات ال�صرورية الالزمة لتحقيق اجلودة بها.
العايل, كالهتمام  التعليم  اأي موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات  منظومة  عنا�صر  جميع  م�صتوى  برفع  الهتمام   -  2

برفع م�صتوى اأهدافها, مناهجها, اإدارتها وغريها.
علمية  مل�صتويات  حتقيقها  من  التاأكد  خالل  من  وذلك  العايل,  التعليم  موؤ�ص�صات  م�صداقية  تدعيم   -  3
وتعليمية متميزة,وتت�صم بقدر عال من اجلودة يف �صوء موا�صفات ومعايري حمددة ت�صمن لها احل�صول 

على الإعتماد اأو العرتاف.
اأعمالهم  اأداء  كيفية  تو�صيح  مع  العايل,  التعليم  موؤ�ص�صات  داخل  فرد  كل  وم�صئوليات  مهام  حتديد   -  4

مب�صتوى عال من اجلودة والإتقان.
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موؤ�ص�صات التعليم العايل املادية  عنا�صر  جلميع  ومنظم  دوري  ب�صكل  الذاتي  التقومي  بعمليات  القيام   -  5
واملعنوية, مما ي�صمن فاعليتها ب�صكل م�صتمر.

التعليمية التي تقدمها موؤ�ص�صات التعليم العايل, بل وفى  امل�صتمر للربامج  6 - ت�صجيع التح�صني والتطوير 
جميع جمالتها وعنا�صرها.

مل�صتويات  الو�صول  على  لتحفيزها  العايل,  التعليم  موؤ�ص�صات  بني  امل�صروعة  املناف�صة  وت�صجيع  اإيجاد   -  7
الت�صنيف يف اجلودة )ممتاز, جيد جدا,  اأعلى للجودة, وذلك من خالل منح الإعتماد واإعالن درجة 
تلك  بواقع  علما  الر�صمية  وجهاته  املجتمع  اأبناء  لدى  يكون  لكي  املختلفة,  الإعالم  و�صائل  يف  جيد( 

املوؤ�ص�صات ودرجة م�صتواها العلمي والتعليمي.

:)  16: ومت حتديد اأبرز اأهداف الإعتماد مبا يلي: ) جمال الدليمي, وعمار ال�صامرائي,2011 
التعليمية. الربامج  جودة  �صمان   -  1

الذاتي  بالتقييم  القيام  على  يحثها  اأنواعها  بكافة  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  و�صوابط  معايري  وجود   -  2
ب�صورة دورية لرباجمها العلمية وقدراتها املعنوية.

التناف�س امل�صروع بني موؤ�ص�صات التعليم العايل, مما ي�صهم يف خدمة املجتمع. ت�صجيع   -  3
بواقع املوؤ�ص�صات التعليمية وم�صتواها العلمي؛  الر�صمية  وموؤ�ص�صاته  املجتمع  اأبناء  يعرف  الإعتماد  اإن   -  4

مما يطمئن الراأي العام على كفاءة وقدرة املوؤ�ص�صات التعليمية.
الأداء  من  جيد  م�صتوى  بتحقيق  وذلك  العايل,  التعليم  ملوؤ�ص�صات  العلمي  امل�صتوى  دقة  من  التاأكد   -  5

الأكادميي املهني يف الربامج املقدمة من قبل املوؤ�ص�صة, وبالتايل قدرتها على حتقيق ر�صالتها.
وميكن القول: اأن الإعتماد ي�صعى اإىل حتقيق �صمان اجلودة واحلكم على املوؤ�ص�صة والربامج التعليمية يف   
�صوء معايري حمددة , ومنح العرتاف بها , ثم املراجعة امل�صتمرة وب�صكل دوري ومنظم, حتى ت�صمن املوؤ�ص�صة 
فعاليتها وكفاءتها ب�صكل دائم وم�صتمر؛ من اأجل م�صاعدة املوؤ�ص�صات لتح�صني اأدائها , كما ي�صمن للمجتمع 
جودة خمرجات نظمها التعليمية, فهي عملية تت�صمن  كاًل من الفح�س والعرتاف, و�صمان اجلودة.

أنواع اإلعتماد يف التعليم العايل:
ينق�صم الإعتماد يف التعليم العايل اإىل ثالثة اأنواع متكاملة فيما بينها, كما يلي:

: Institutional Accreditation املوؤ�ص�صي  الإعتماد   -  1
وهو الذي يركز على تقييم الأداء باملوؤ�ص�صة التعليمية ب�صورة �صاملة وي�صمى اأي�صا بالعتماد العام اأو 
النوع الذي  التي �صيبنى عليها  النوع من الإعتماد مبثابة القاعدة الأ�صا�صية  الإعتماد الأوىل, ويعد هذا 
قد  التعليمية  املوؤ�ص�صة  اأن  من  والتاأكد  العمل  يف  للبدء  ال�صرورية  اخلطوة  يعترب  فهو  الإعتماد,  من  يليه 
ا�صتوفت ال�صروط واملعايري العامة املطلوبة, بحيث ت�صمل تلك املعايري جميع عنا�صر املوؤ�ص�صة, مبدخالتها 
وعملياتها وخمرجاتها ذلك لأن هذا النوع من الإعتماد يت�صمن اعرتافًا بالكيان ال�صامل للموؤ�ص�صة, فاإذا ما 
مت التاأكد من توافر هذه املعايري,يتم النتقال اإىل الإعتماد الأكادميي اأو الربناجمي  وهو النوع الثاين من 

)Schade, 2003 :287( . اأنواع  الإعتماد املوؤ�ص�صي يف التنفيذ
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: Academic Accreditation الأكادميي  لإعتماد  ا   -  2
وي�صمى اأي�صا بالعتماد الربناجمي, ويق�صد به« العرتاف بالكفاءة الأكادميية لأي موؤ�ص�صة اأو برنامج 
اأكادميية  وموؤ�ص�صات  هيئات  ت�صدرها  التي  املعتمدة  النوعية  اجلودة  معايري  ا�صتيفاء  �صوء  يف  تعليمي 
بعد  اإل  مينح  ل  اأنه  كما  املوؤ�ص�صي,  الإعتماد  على  املوؤ�ص�صة  ح�صول  بعد  الإعتماد  هذا  ومينح  متخ�ص�صة«, 
مرور �صنة واحدة من تخريج الدفعة الأوىل على الأقل, وذلك ل�صمان احل�صول على تقومي متكامل وفح�س 
دقيق لكل ما يتعلق بالربامج الدرا�صية يف كافة مراحلها, ولأع�صاء هيئة التدري�س وموؤهالتهم ون�صاطاتهم 
وتوفري  الأكادميية,  و�صجالتهم  لالمتحانات  والنهائي  ال�صهري  واأدائهم  والطالب  وخرباتهمم,  البحثية 

 .)Houghton, 1996: 42( م�صادر التعليم املختلفة وغريها

:  Professional Accreditation املهني الإعتماد   -  3
ويق�صد به » العرتاف بالكفاية ملمار�صة مهنة معينة يف �صوء معايري ت�صدرها هيئات ومنظمات مهنية 
متخ�ص�صة على امل�صتوى املحلي والإقليمي والدويل, كالحتادات والروابط والنقابات املهنية اخلا�صة بكل 
مهنة«, حيث عادة ما تعقد اتفاقيات خا�صة بني املوؤ�ص�صات املهنية واملوؤ�ص�صات التعليمية لو�صع ال�صوابط 
التاأهيل, وبناء  الكفيل مبنح هذه الربامج الأكادميية نوعا من  العملي  وامل�صتلزمات الأكادميية والتدريب 
عليه يتم اإعفاء اخلريج من عدد من هذه الختبارات اأو جميعها, وقد يعنى هذا اأن بع�س الربامج الأكادميية 
اأحدهما من اجلهة امل�صئولة عن الإعتماد الأكادميي, والآخر من  املهنية حتتاج للح�صول على اعتمادين, 

.)Schade, 2003 : 286( اجلهة امل�صئولة عن الإعتماد املهني

يت�صح مما �صبق اأن اأنواع الإعتماد ت�صعى جميعها لتحقيق اجلودة والتميز يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.
كما يعنرب اأن تطبيق معايري الإعتماد الأكادميي بكافة اأنواعه على موؤ�ص�صات التعليم العايل اأمر حيوي 
اإدارة  يف  احلديثة  الجتاهات  مع  يتوافق  ما  وهو  وتقدمها  التعليمية  العملية  رقي  يف  فاعل  دور  من  له  ملا 
املوؤ�ص�صات التعليمية بوجه عام وموؤ�ص�صات التعليم العايل بوجه خا�س يف الدول املتقدمة التي لها ال�صبق 
يف  ال�صاملة  اجلودة  مفهوم  تر�صيخ  ذلك  و�صبق  التعليمية,  موؤ�ص�صاتها  يف  واملفاهيم  املعايري  هذه  تبني  يف 
عملها وعملية التقومي امل�صتمر ملكوناتها بني كل فرتة واأخرى وهذا هو املجال اخل�صب للتناف�س يف املكانة 
العلمية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل بني الدول التي تطبق معايري تقودها للح�صول على الإعتماد الأكادميي 
فاإن هناك خلاًل ما يف  التي تقدمها لطالبها  فمن مل يح�صل على هذا الإعتماد  اأو براجمها  يف موؤ�ص�صاتها 

موؤ�ص�صته التعليمية يجب الوقوف عنده وبالتايل معاجلته.

متطلبات ضمان جودة التعليم العايل:
ي�صتلزم تطبيق برنامج اإدارة اجلودة ال�صاملة من اأي موؤ�ص�صة تعليمية لبع�س املتطلبات التي ت�صبق البدء 
بتطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة حتى ميكن اإعداد العاملني على تبدل الفكرة, ومن ثم ال�صعي نحو حتقيقها 
بفعالية, ومن نتائجها املرغوبة وهذه بع�صًا من املتطلبات الرئي�صية املطلوبة للتطبيق كما ذكرها )�صفيق 

ابراهيم, 2000 : 76-65(:-
1 - دعم وتاأييد الإدارة العليا لنظام اإدارة اجلودة ال�صاملة: اإن تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة يحتاج قيادة 

ن�صطة وحكيمة ووا�صحة وقوية تعمل على دعم وم�صاعدة الإدارة العليا لتحقيق الأهداف املرجوة.
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تطبيقها  عملية  ي�صهل  الذي  الأمر  ال�صاملة,  اجلودة  باإدارة  الثقة  لتعزيز  العايل  التعليم  تر�صيخ   -  2
واللتزام بها من قبل العاملني.

اأ�صهل  الأداء ويجعله يتم بطريقه  من م�صتوى جودة  يرفع  العمليات  توحيد  اإن  العمليات:  توحيد   -  3
والعمل على تقليل التكاليف, وذلك من خالل توحيد اأ�صلوب العمل, وهذا يرفع من درجة املهارة داخل 

موؤ�ص�صات التعليم العايل.
املتابعة: على اأن تكون �صاملة وم�صتمرة, وذلك جلميع املعلومات من اأجل التقييم ومعاجلة النحرافات   - 4

عن معايري التطويرز
العاملني يف اجلهود املبذولة لتح�صني م�صتوى الأداء: اأن منح العاملني الثقة وت�صجيعهم  5 - م�صاركة جميع 
بال�صرتاك يف جميع جمالت العمل, وخا�صة يف اتخاذ القرارات وحل امل�صاكل وعمليات التح�صني من 

متطلبات اإدارة اجلودة ال�صاملة.
6 - تغيري اجتاهات جميع العاملني مبا يتالئم مع تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة للو�صول اإىل ترابط وتكامل 

عال بني جميع العاملني.
7 - امل�صئولية الأخالقية والجتماعية: وذلك باملحافظة على ق�صايا البيئة واملجتمع, من خالل اإنتاج �صلع 

اأو تقدمي خدمات ل ت�صر بالبيئة وبال�صحة العامة.
املديرين والعاملني, واحلر�س على اإعادة  وتدريب  امل�صكالت  حل  ومناذج  اأ�صاليب  وتطوير  ا�صتخدام   -  8

التدريب يف ضوء ما تفرغه نتائج تقييم األداء:
اجلانب  تخدم  ق�صوى  اأهمية  من  لها  ملا  ملحًا  اأمرًا  اأ�صبح  العايل  التعليم  يف  ال�صاملة  اجلودة  متطلبات 
الإداري واجلانب التعليمي على حد �صواء, كما اأن ا�صتمرارية التح�صني والتطوير امل�صتمرين يقرتن ب�صكل 
فعال بالتدقيق املعلوماتي لأنظمة ال�صرتجاع الفاعلة وميكن النظر اإىل اإدارة اجلودة ال�صاملة باعتبارها 
ثورة ثقافية, وذلك ب�صبب اهتمامها فيما يتعلق بالعمل على حت�صني اجلودة با�صتمرار, والرتكيز على عمل 
-162 الفريق وت�صجيع م�صاركة الفرد بو�صع الأهداف وباتخاذ القرارات واأ�صافت جناح زكي )2005: 

اإدارة اجلودة ال�صاملة منها مايلي: لتطبيق  متطلبات  عدة   )172
وامل�صوؤوليات            املهام  بتحديد  وذلك  املطلوب:  الرتبوي  التجديد  اإحداث  التنظيمية  الهياكل  حتديث   -

الإدارية لكل اإدارة اأو ق�صم اأو وحدة وتفعيل اأداء الإدارات والأق�صام والوحدات.
- تا�صي�س نظام معلومات دقيق لإدارة اجلودة ال�صاملة.

وميكن القول باأن اإدارة اجلودة ال�صاملة ت�صاعد على تطوير نوعية خدمات املوؤ�ص�صات الإدارية يف  
مواجهة التحديات ال�صعبة, وك�صب ر�صا املجتمع.

وعلى �صوء ذلك ميكن تلخي�س متطلبات اإدارة اجلودة ال�صاملة يف التعليم العايل فيما يلي:
- وجود نظام يربط اجلودة ال�صاملة بكافة املجالت.

- اإعداد جميع الأنظمة الأكادميية املتعلقة بجودة التعليم, والتاأكد من توفر املوارد املختلفة.
- اللتزام التام باملتطلبات القانونية واتخاذ كافة الجراءات التي ت�صمن اللتزام بها.

- توفر نظام توثيقي ل�صبط وحفظ جميع ال�صجالت اخلا�صة باملوؤ�ص�صة التعليمية.
- جتهيز برامج لتمكني الطالب من احل�صول على املعلومات ال�صرورية عن �صوق العمل.
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- اإعداد نظام اأكادميي يلبي املتطلبات والأهداف املطلوب حتقيقها ل�صمان جودة التعليم والدارة   
يف التعليم العايل.

- اإعطاء ال�صالحية وامل�صوؤولية وال�صلطة للعاملني باملوؤ�ص�صة التعليمية .
- فتح قنوات الت�صال والتوا�صل داخل املوؤ�ص�صة التعليمية.

العالقة بني اإلعتماد وضمان اجلودة:
�صمان  مداخل  من  مدخاًل  الإعتماد  يعترب  حيث  اجلودة,  و�صمان  الإعتماد  بني  وثيقة  عالقة  توجد 
, حيث ميكن تعريف �صمان  بالتطبيق  التى ترتبط  امل�صكالت  التغلب على بع�س  واأنه ي�صاعد يف   , اجلودة 
اجلودة باأنه » ت�صميم وتنفيذ نظام ي�صمن �صيا�صات واإجراءات للتاأكد من الوفاء مبتطلبات اجلودة, والتى 
تنظمها املعايري التى ت�صعها هيئات الإعتماد ويعترب الإعتماد و�صيلة من و�صائل �صمان اجلودة , حيث اإن 
 , ال�صامل  املوؤ�ص�صي  التقييم  نوًعا من  �صمان اجلودة كعملية تقييم تتعدى وتتخطى حتقيق اجلودة ومتثل 
وتوؤكد اخلربات اأن الإعتماد مدخل تطويري لتحقيق �صمان جودة التعليم , تختلف الدول يف اإجراءاته , 
اإل اأنه موؤ�ص�س على التقومي بنوعيه الذاتي واخلارجي ويهدف اإىل التح�صني امل�صتمر يف خمرجات النظام 
, اأي اإن �صمان اجلودة هو نظام يعتمد على التغذية الأمامية , وهو و�صيلة للتاأكد من عدم وجود الأخطاء 

كلما اأمكن ذلك ) جمال الدليمي, وعمار ال�صامرائي, 2011: 18-17 (.

ل�صمان  الإعتماد نظامًا  الإعتماد و�صمان اجلودة عالقة وثيقة حيث يعترب  العالقة بني  فاإن  وبذلك 
اجلودة, فالعتماد يعترب و�صيلة من و�صائل �صمان اجلودة, ويلعب الإعتماد دورًا مركزًيا لي�س فقط ل�صمان 
ا لتعزيز الثقة يف نظام التعليم العايل اإن اأهمية الإعتماد للتعليم العايل , ومربراته ت�صتند  اجلودة لكن اأي�صً
اإىل مفهوم جودة الأداء , واجلودة ل تعني بال�صرورة التميز, بل حتقيق الهدف يف الوقت املحدد , وبالتايل 
فاإن �صمان اجلودة يتطلب منع حدوث الأخطاء اإىل جانب تطبيق اأ�صاليب ميكن بوا�صطتها �صبط الأن�صطة 
 :2011 ال�صامرائي,  وعمار  الدليمي,  جمال  النهائي)  املنتج  حتقيق  مراحل  جميع  يف  املنفذة  والفعاليات 
التفريق بني مفهوم مراقبة اجلودة و�صمان اجلودة , فمراقبة اجلودة تعني اأنها طريقة  18 (وهنا ميكن 
اإننا  اأى   , العديد من الطرق الإح�صائية  با�صتخدام  , ويتم ذلك  املعيب  العمل  اأو  لفح�س وا�صتبعاد اجلزء 
نخترب جمموعة من الأعمال اأو املنتجات ؛ ل�صتبعاد املعيب , اأما �صمان اجلودة فهو نظام وقائي يعني منع 

حدوث الأخطاء , اأي اإن العملية �صحيحة.



77

المجلة العلمية المحكمة جامعة العلوم احلديثة - العدد االول - 2015م

جتربة التعليم العايل يف اليمن يف ضمان اجلودة  واإلعتماد األكادميي: 

اأ�صبح  اأن  اأو قبل اجلامعي يعد من الأمور املهة لأي دولة خا�صة بعد  اإن جودة التعليم �صواء اجلامعي 
اأهم جمالت ال�صراع الدويل, فهو يعترب الركيزة الأ�صا�صية لتطور اأي جمتمع, لذا وجب على  التعليم من 

موؤ�ص�صات التعليم العايل و�صع املعايري والأ�صاليب ل�صمان جودة التعليم والعتماد الأكادميي.
   كما اأن واقع التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية ي�صري اإىل اأن ثقافة الوعي والإلتزام باجلودة والتح�صني 
والتخطيط واملتابعة والتقييم واإجراء الت�صحيح الذي توؤدي اإىل �صمان اجلودة مل تزرع حلد الآن يف كل 

اجلامعات اليمنية.
�صمان اجلودة والعتماد الأكادميي مولود حديث يف نظام التعليم العايل اليمني ويعك�س حقيقة اأنه 

لي�س هناك ثقافة �صمان اجلودة والعتماد الأكادميي لربامج وموؤ�ص�صات التعليم العايل.
1998م وذلك بطلب من وزارة  فتجربة اجلمهورية اليمنية يف جمال جودة التعليم العايل بداأت يف عام 
التعليم العايل والبحث العلمي من اجلامعات اليمنية مبراجعة براجمها التعليمية, وقد عقد املوؤمتر الأول 
1997م, بناء على دعوة من احتاد  اليمن �صنعاء يف مار�س  التعليم العايل يف عا�صمة  حول �صمان جودة 
العايل, وقدمت  التعليم  العربية, وو�صعت التفاقية الإقليمية الأوىل حول �صمان اجلودة يف  اجلامعات 

وثيقة يف هذا ال�صياق ونوق�صت يف املوؤمتر العلمي.) املكتب القليمي للدول العربية 2009: 16(.

   ويف عام 2002م, نظمت وزارة التعليم العايل ور�صة عمل حول �صمان جودة التعليم العايل, وح�صر 
الور�صة روؤ�صاء ونواب اجلامعات اليمنية ومدراء العموم, وم�صوؤولوا الوزارة , وت�صمنت ور�صة العمل مفاهيم 
World Bank 2002:7(.(, وبذلك  حت�صني اجلودة واملعايري وعملية �صمان اجلودة والعتماد الأكادميي 
فقد �صعدت وزارة التعليم العايل على م�صاعدة اجلامعات من خالل هذه الور�صة على كيفية عملية تقييم 

براجمها الأكادميية.
وقد بداأ املجل�س الأعلى لالأعتماد الأكادميي وجودة التعليم العايل بن�صر ثقافة اجلودة وذلك عن طريق 
الأكادميية,  املجالت  خمتلف  يف  العمل  وور�س  التاأهيلية  والدورات  التدريبية  الربامج  من  العديد  اإقامة 
يف  وم�صاعديهم  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الأكادميية  للقيادات  املوؤ�ص�صية  القدرات  وتطوير  تعزيز  بهدف 
ا�صابيع  ور�صة  عقدت  اليمنية,حيث  اجلامعات  اأغلب  يف  اجلودة  اأ�صابيع  م�صمى  حتت  وور�صات  اجلامعات 
اجلودة يف جامعة �صنعاء جلميع كلياتها, وعقد املجل�س ور�صة بالتعاون مع  جامعة احلديدة وحجة, حيث 
الربامج  لتطوير  اليمنية  اجلامعات  يف  خارجي  ومراجع  متدرب  مائة  من  اأكرث  تدريب  على  املجل�س  نفذ 

.)/http://caqaye.org ,التعليمية يف اجلامعات)جمل�س الإعتماد الأكادميي

نفذ جمل�س الإعتماد الأكادميي بع�س التفاقيات بني املجل�س وبع�س اجلامعات احلكومية واخلا�صة, ومن 
اجلامعات احلكومية التي مت التوقيع على اتفاقية تطبيق معايري اجلودة هي جامعة تعز حيث مت التفاق 
على تطبيق معايري اجلودة على كليات الطب والعلوم ال�صحية وكليتي الهند�صة والعلوم ومركز الدرا�صات 
بني  التفاقية  توقيع  ومت   )/http://www.afwinfo.com الأكادميية  للحريات  العربية  العليا)اجلمعية 
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املجل�س وجامعة امللكة اأروى على تطبيق معايري اجلودة على كليتي الهند�صة والعلوم الطبية باجلامعة,) 
موقع جامعة اأروى http://arwauniversity.org/(, كما وقع املجل�س على مذكرة تفاهم بينه وبني اجلامعة 
الإماراتية الدولية- اليمن, ب�صاأن تقومي كافة الربامج الدرا�صية يف اجلامعة وفقُا ملعايري وم�صتويات �صمان 
مما  يالحظ   )http://www.sahafahyemen.net/show40607.html مين  �صحافة  )موقع  اجلودة 
املطلوب  بامل�صتوى  ولي�صت  �صعيفة  زالت  ما  الأكادميي  والعتماد  اجلودة  �صمان  يف  اليمن  جتربة  اأن  �صبق 
فهي يف بدايتها الأوىل لتطبيق معايري اجلودة والعتماد يف التعليم العايل, وحتتاج اإىل �صنوات حتى ت�صبح 

قادرة للو�صول مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اإىل �صفوف املوؤ�ص�صات املعا�صرة.  

إجراءات الدراسة:
تتمثل اإجراءات الدرا�صة فيما يلي

منهج الدرا�صة:
اتبعت الدرا�صة املنهج الو�صفي با�صتخدام الأ�صلوب امل�صحي الذي » يعتمد على جمع املعلومات واحلقائق 
وتطويره  الواقع  فهم  يف  ت�صاعد  وتعميمات  ا�صتنتاجات  اإىل  للو�صول  وتف�صريها  بتحليلها  القيام  ثم 

.)Morris,O’sullivan, 2009 :284(

جمتمع الدرا�صة:
البالغ  اليمنية  باجلمهورية  املجتمع  بكليات  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  تكون 

 .)18  : عددهم )583( ع�صو هيئة تدري�س .)كتاب الح�صاء ال�صنوي, 2013 

عينة الدرا�صة:
اأي  اليمنية,  باجلمهورية  املجتمع  بكليات  تدري�س  هيئة  ع�صو  وقد تكونت عينة الدرا�صة من )132( 

الع�صوائية. الطبقية  بالطريقة  اختيارهم  ومت  الدرا�صة,  جمتمع  من  بن�صبة )22.64%( 
الدرا�صة, وذلك  امل�صتجيبة على متغريات  الدرا�صة  اأفراد عينة  وبعد تطبيق ال�صتبانة مت ح�صاب توزيع 
املجتمع  من   )21.78( بن�صبة  اأي  ا�صتبانة,  طبقًا لعدد ال�صتبانات امل�صرتجعة, والتي بلغ عددها )127( 

الأ�صلي كما يبني ذلك اجلدول رقم )1(.
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جدول رقم )1(:توزيع عينة الدرا�صة ح�صب متغرياتها والن�صبة املئوية

الن�صبة املوؤية%التكرارالت�صنيفاملتغري

النوع
10179.53ذكور

2620.47اناث

127100املجموع

املوؤهل العلمي
4132.28ماج�صتري

8667.71دكتوراه

127100.0املجموع

العمل احلايل

6551.18ع�صو هيئة تدري�س

3023.62رئي�س ق�صم

1411.03نائب عميد

1814.17عميد كلية

127100.0املجموع

�صنوات اخلربة

7962.21اأقل من 5 �صنوات

2318.12من 5 اإىل 10 �صنوات

2519.68اكرث من 10 �صنوات

127100.0املجموع

كلية املجتمع

3225.19�صنعاء

3527.55عدن

2418.89ح�صرموت

2822.04حجة

86.29املحويت

127100.0املجموع

اأداة الدرا�صة:
الإطالع  بعد  وذلك  الدرا�صة,  عينة  اآراء  ل�صتطالع  ا�صتبانة  اإعداد  مت  احلالية  الدرا�صة  لأغرا�س 
على الأدب الرتبوي, والدرا�صات ال�صابقة املرتبطة مبو�صوع الدرا�صة وقد ا�صتملت ال�صتبانة يف �صورتها 
بالطريقة  عليه  ال�صتجابة  ومت  اخلما�صي  التدرج  ذي  ليكرت  مقيا�س  نوع  من  فقرة   )84( على  النهائية 
التالية:  )5( اأوافق متامًا, )4( اأوافق, )3( اأوافق اإىل حد ما, )2( ل اأوافق )1( ل اأوافق متامًا. كما مت 
ت�صنيف ال�صتبيان اإىل ثالثة حماور هي: اإدارة وتنظيم الكلية )36( فقرة, الربامج التعليمية يف الكلية 
)23( فقرة, اخلدمات الطالبية )10( فقرة, الهيئة التدري�صية والإدارية )7( فقرات, البحث العلمي يف 

الكلية )4( فقرات, دور الكلية يف خدمة املجتمع )4( فقرات.
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وحل�صاب معامل ثبات املقيا�س مت تطبيقه على عينة ا�صتطالعية بلغ عددها )30( ع�صو هيئة تدري�س 
األفا,  كرونباخ  معادلة  با�صتخدام  الثبات  معامل  ح�صب  ثم   ,) الدرا�صة  عينة  )خارج  الدرا�صة  جمتمع  من 
وبلغت قيمته للمجال الأول )%95(, وللمجال الثاين )%97( وللمجال الثالث )0.91( وللمجال اخلام�س 
)0.91(, وللمجال ال�صاد�س )0.85(, وللمقيا�س ككل )0.90(, وهي تعترب قيم عالية ومنا�صبة لأغرا�س 
الدرا�صة احلالية, وعليه ميكن القول اإن املقيا�س يتمتع بقدر كاف من الثبات ل�صتخدامه يف هذه الدرا�صة.

نتائج الدرا�صة:
ومن خالل اإجابات عينة الدرا�صة مت الو�صول للنتائج التالية وفق املحاور التي مت حتديدها يف الدرا�صة 
,  وقد مت ا�صتخدام املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية وذلك ح�صب الأوزان التالية للمقيا�س وهي 

مو�صحة يف اجلدول التايل رقم )2( :

جدول رقم )2(:احلدود الدنيا والعليا ملقيا�س ليكرت اخلما�صي
املتو�صط احل�صابي )حدود فئات املقيا�س اخلما�صي(درجة املوافقة
من 1 اإىل اأقل من 1.8ل اأوافق متامًا

من 1.8 اإىل اأقل من 2.6ل اأوافق
من 2.6 اإىل اأقل من 3.4اأوافق اإىل حد ما

من 3.4 اإىل اأقل من 4.2 اأوافق
من 4.2 اإىل  5اأوافق ب�صدة

فيما يلي عر�س ومناق�صة النتائج التي مت التو�صل اإليها وفقًا لأ�صئلة الدرا�صة:
اإجابة ال�صوؤال الأول: مت توجيه �صوؤال حول درجة تطبيق املعيار اخلا�س باملجال الإداري والتنظيمي يف 

كليات املجتمع وكانت اإجابات عينة الدرا�صة كما هو مو�صح يف اجلدول التايل رقم )3(

جدول رقم )3(:درجة تطبيق معايري اجلودة ال�صاملة والإعتماد يف اإدارة وتنظيم الكلية

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

اأوافق اإىل حد ما2.700.69 تتوافق ر�صالة الكلية مع ر�صالة وزارة التعليم الفني.1

اأوافق اإىل حد ما2.430.72حتر�س الكلية على اأن تكون ر�صالتها معروفة ومعلنة للجميع .2

حتدد ر�صالة الكلية اجتاهات تطويرها لتتالءم مع احتياجات 3
اأوافق اإىل حد ما2.201.00وتطلعات امل�صتفيدين منها .

التخطيط 4 عمليات  يف  كاأ�صا�س  الكلية  ور�صالة  روؤية  ت�صتخدم 
اأوافق اإىل حد ما2.140.94واتخاذ القرارات ال�صحيحة .

اأوافق اإىل حد ما2.831.06تتوافق اأهداف الكلية مع روؤيتها ور�صالتها .5
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املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

روؤيتها 6 يف  املحددة  التطويرية  توجهاتها  الكلية  اأهداف  تدعم 
اأوافق اإىل حد ما3.031.09ور�صالتها.

اخلطة 7 على  الت�صغيلية  خططها  و�صع  يف  الكلية  ت�صتند 
اأوافق اإىل حد ما2.761.10الإ�صرتاتيجية لوزارة التعليم الفني.

–موظفني 8 تدري�س  )هيئة  من  من�صوبيها  كافة  الكلية  ت�صارك 
وحت�صينها. تطويرها  خطط  و�صع  عند  ل اأوافق2.020.54–طالب 

مع 9 تتنا�صب  تعليمية  خمرجات  بتقدمي  الكلية  خطط  ترتبط 
اأوافق اإىل حد ما2.090.83متطلبات التنمية واحتياجات �صوق العمل .

يف 10 فعاليتها  لزيادة  التنظيمات  ملراجعة  اآليات  بالكلية  يوجد 
ل اأوافق1.970.75�صوء الظروف املتغرية.

ل اأوافق1.880.80ت�صارك الكلية من�صوبيها عند و�صع امليزانية ال�صنوية.11

12
الراأي  اإبداء  يف  والطالب  التدري�س  وهيئة  املوظفني  ي�صارك 
خالل  من  الكلية  /اإجراءات  /اأنظمة  �صيا�صات  بخ�صو�س 

اجتماعات جمل�س الكلية الدورية .
ل اوافق متامًا1.770.53

لكل فرد 13 وال�صالحيات  للم�صئوليات  وا�صح وموثق  يتوفر و�صف 
ل اأوافق2.290.47من الكادر الإداري والأكادميي بالكلية .

الداخلي واملتابعة لو�صع تقارير 14 للتدقيق  اآليات  يوجد بالكلية 
ل اأوافق2.290.6دورية لنتائج اخلطط والتح�صني امل�صتمر.

ي�صارك كل من�صوبي الكلية يف عمليات التقومي الذاتي لإعداد 15
ل اأوافق متامًا1.800.82تقارير تطوير وحت�صني اجلودة بها.

16
يخ�ص�س للكلية املوارد املالية الكافية لتقدمي برنامج تعليمي ذو 
املجتمع  كليات  يف  املقدمة  الربامج  جودة  مياثل  منا�صبة  جودة 

الرائدة .
اأوافق اإىل حد ما2.430.49

بنظم 17 بالكلية  اخلا�صة  واملعلومات  البيانات  جميع  توثيق  يتم 
ل اأوافق2.400.72تقنية متطورة وحتديثها ب�صورة دورية.

يتمكن اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية من احل�صول على املعلومات 18
ل اأوافق2.300.89والوثائق اخلا�صة بالكلية ب�صهولة عند احلاجة اإليها 

الإدارات 19 مع  متنوعة  فعالة  ات�صال  قنوات  الكلية  ت�صتخدم 
اأوافق اإىل حد ما2.911.31والوحدات العليا بوزارة التعليم الفني.

قيم 20 ت�صودها  ايجابية  تعليمية  بيئة  ملوظفيها  الكلية  توفر 
اأوافق اإىل حد ما2.430.90الو�صوح /ال�صفافية /امل�صاواة.
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املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

ت�صتند الكلية يف كل قراراتها اإىل معلومات وبيانات من م�صادر 21
اأوافق اإىل حد ما2.390.90موثوقه .

بكل 22 نظام داخلي لإدارة عمليات �صمان اجلودة  بالكلية  يوجد 
اأوافق اإىل حد ما2.360.62مدخالته وعملياته وخمرجاته

يتوىل اإدارة اجلودة الداخلية وم�صاندة عملياتها يف الكلية اأحد 23
ل اأوافق2.110.62اأع�صاء هيئة التدري�س.

24
يوجد بالكلية فرق عمل متعددة تقوم بعمليات �صمان اجلودة 
اإىل  الكلية  وخمرجات  وعمليات  مدخالت  و�صول  من  والتاأكد 

معايري اجلودة املطلوبة.
ل اأوافق2.140.63

اأدلة 25 على  بالكلية  العمليات  جلميع  والتقومي  املراجعة  ت�صتند 
ل اأوافق2.020.93وبراهني مو�صوعية ترتبط مبعايري مالئمة لالأداء.

للربامج 26 الفعلية  النتائج  تبني  لالأداء  موؤ�صرات  بالكلية  يوجد 
ل اأوافق1.940.84التعليميةللطالب.

يوجد بالكلية اآليات حمددة لتحمل امل�صئولية وعمليات امل�صاءلة 27
ل اأوافق2.160.84يخ�صع لها اجلميع.

يتم ت�صجيع البتكار واملبادرات جلميع من�صوبي الكلية يف اإطار 28
ل اأوافق2.290.45اإر�صادات ولوائح وا�صحة وحمدده.

يوجد بالكلية اأ�صاليب واليات ملقابلة الجنازات البارزة ملن�صوبي 29
ل اأوافق2.000.75الكلية وتقدير املتميزين منهم.

ل اوافق2.000.75ت�صجع الكلية من�صوبيها على العرتاف بنقاط ال�صعف لديهم.30

وتقدمي 31 بالتفاهم  من�صوبيها  لدى  ال�صعف  نقاط  الكلية  تقابل 
ل اأوافق1.930.89الدعم والعون للتغلب عليها.

للجان 32 وموثقة  وا�صحة  و�صالحيات  تنظيمات  بالكلية  يوجد 
ل اأوافق2.301.04الداخلية اخلا�صة باأعمال اجلودة.

تقوم الكلية باإدراج عمليات �صمان اجلودة يف الأعمال الروتينية 33
ل اأوافق2.570.73و�صيا�صات التطوير وفقا لآلية التح�صني امل�صتمر.

م�صتوى 34 من  للتحقق  واإجراءات  تنظيمات  الكلية  لدى  يوجد 
ل اأوافق2.241.86طلبتها مقارنة بكليات اأخرى يف جامعات رائدة حملًيا وعاملًيا.

ت�صتخدم الكلية مراجعني م�صتقلني للتحقق من �صالمة الطريقة 35
ل اأوافق2.280.70التي يتم بها تف�صري الأدلة اخلا�صة بجودة الأداء بها .
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83

المجلة العلمية المحكمة جامعة العلوم احلديثة - العدد االول - 2015م

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

36
الكلية وخططها  �صيا�صات  اأدلة تنظيمية ت�صمل  بالكلية  توجد 
بكافة  اجلودة  وتطوير  حت�صني  بنظم  اخلا�صة  واإجراءاتها 

جوانب العمل بها.
ل اوافق2.280.70

ل اوافق2.260.82املتو�صط العام

يت�صح من عبارات اجلدول ال�صابق رقم )3( يف املجال الإداري والتنظيمي اأن املتو�صط العام لال�صتجابات 
هو )2.26(, وقد جاءت هذه القيمة ح�صب متو�صطها على درجة املوافقة )ل اأوافق(, حيث كانت الجابة 
على العبارات )1, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22( تقغ يف فئة ال�صتجابة الثالثة من مقيا�س ليكرت 
يف  فكانت  اأوافق(  ل   ( ال�صتجابة  درجة  واأما  ما(,  حد  اإىل  )اأوافق  ال�صتجابة  درجة  اإىل  ت�صري  والتي 
العبارات )8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36(, وح�صلت عبارة رقم )15( على درجة ال�صتجابة )ل اأوافق متامًا( وهذا يوؤكد اأن عينة الدرا�صة ترى 
اأنه ل يوجد لئحة تنظم املجال الإداري والتنظيمي للكلية, ومن ثم فاإن تطبيق املعيار اخلا�س باملجال 
اأ�صح ل يطبق يف كليات املجتمع باليمن, وبذلك فهي  اأو ب�صورة  امل�صتوى املطلوب  الإداري والتنظيمي دون 
متثل نقطة �صعف كبرية لكليات املجتمع باجلمهورية اليمنية, ويدل على �صعف اهتمام القادة امل�صوؤولني 
بوزارة التعليم الفني على ال�صراف على كليات املجتمع وفهم اأهمية تطبيق اجلودة والعتماد الأكادميي, 
مما يوؤثر �صلبُا على تطبيق املعيار اخلا�س باملجال الإداري والتنظيمي بكليات املجتمع اليمني. فوجود روؤية 
ور�صالة وخطة تنظيمية للكلية تتوافق مع اخلطة ال�صرتاتيجية لوزارة التعليم الفني تعد من اأولويات 
جودة  و�صمان  الإعتماد  جمل�س  اإن�صاء  حدائة  هو  ذلك  اإىل  ال�صبب  يرجع  وميكن  اجلودة,  معايري  تطبيق 
التعليم العايل يف اليمن, والذي ما زال يحاول ن�صر ثقافة وتطبيق اجلودة ومعايريها على اجلامعات وكليات 

املجتمع اليمني.

وهذا ما توؤكده درا�صة ح�صني امل�صهداين )2012م( اإىل �صرورة اإ�صاعة ثقافة اجلودة بني العاملني يف 
درا�صة  توؤكده  ما  الكلية, وهذا  ور�صالة  لروؤية  التدري�س  اأع�صاء هيئة  فهم  �صعوبة  اإىل  بالإ�صافة  الكلية 
اخلطة  و�صع  عند  املجتمع  كليات  اإدارة  على  يتوجب  2013(,وهنا  النور  اأبو  وفاطمة  �صمام,  )روي�صة 
ال�صرتاتيجية عليها اأن تن�صر ثقافة اجلودة بني جميع العاملني ليفهم ويتفاعل اجلميع  مع تطبيق معايري 
درا�صة  اأكدته  ما  وهذا  اخلطة,  تطبيق  قبل  م�صكالت  من  اكت�صافه  ميكن  ما  واكت�صاف  والعتماد  اجلودة 
حممد حمداتو واآخرون )2013م( اأن �صمان اجلودة هو اآلية مثالية للتنبوؤ بالف�صل واكت�صاف امل�صكالت قبل 
وقوعها خالل تنفيذ اخلطة يف املوؤ�ص�صة التعليمية. وتختلف هذه النتيجة مع درا�صة مها فا�صل )2011( , 
يف درجة املوافقة اخلا�صة بهذا املجال, حيث ح�صلت درا�صة مها فا�صل على درجة متو�صطة, يف حني ح�صلت 
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هذه الدرا�صة على درجة ا�صتجابة ) ل اأوافق(. 
اإجابة ال�صوؤال الثاين: مت توجيه �صوؤال حول درجة تطبيق املعيار اخلا�س بالربامج التعليمية يف كليات 

املجتمع وكانت اإجابات عينة الدرا�صة كما هو مو�صح يف اجلدول التايل رقم )4(:
جدول رقم )4(:الربامج التعليمية يف الكلية

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املمعياري

درجة 
ال�صتجابة

منوذج 1 وفق  التعليمية  للربامج  حمدد  تو�صيف  بالكلية  توجد 
اأوافق اإىل 2.870.64الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد.

حد ما

توجد بالكلية تو�صيف حمدد وموثق للمقررات الدرا�صية ت�صتند 2
اأوافق اإىل 3.021.08على التو�صيف العام للربنامج التعليمي.

حد ما

تقوم الكلية بتحديد خمرجات التعليم املطلوبة وفق اآراء هيئة 3
اأوافق اإىل 2.570.49التدري�س واخلرباء واملخت�صني.

حد ما

حتدد خمرجات التعلم بالكلية لتغطي جمالت التعلم مب�صتوياته 4
اأوافق اإىل 2.870.83املطلوبة وفقا لالإطار الوطني للموؤهالت.

حد ما

لتنمية 5 /تعلم  /تقومي  تدري�س  ا�صرتاتيجيات  الكلية  ت�صع 
اأوافق اإىل 2.430.90املهارات واخل�صائ�س التي يجب اأن تت�صف بها خريجيها.

حد ما

من 6 الطالب  تعد  التي  املجالت  ومراجعة  مبتابعة  الكلية  تقوم 
اأوافق اإىل 2.480.90اجلها ب�صكل متوا�صل.

حد ما

7
مهارات  وتطوير  لتح�صني  تدريبية  برامج  بتقدمي  الكلية  تقوم 
للتدري�س  احلديثة  ال�صرتاتيجيات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

والتقومي.
اأوافق اإىل 2.721.28

حد ما

التدري�س 8 هيئة  اأع�صاء  لإعداد  تاأهيليه  برامج  الكلية  تقدم 
اأوافق اإىل 3.290.88اجلدد و املتعاونني يف ا�صرتاتيجيات التدري�س والتقومي.

حد ما

�صنوي 9 ب�صكل  التعليمية  والربامج  بالكلية  املقررات  تقييم  يتم 
ل اأوافق2.570.73وت�صجيل ذلك يف تقارير �صنوية دورية.

تقوم الكلية بالتعديل يف مقرراتها الدرا�صية وبراجمها التعليمية 10
ل اأوافق2.430.90وفق موؤ�صرات اجلودة املحددة للتاأكد من فعاليتها..

�صبع 11 كل  مرة  لرباجمها  ذاتي  تقومي  باإجراء  الكلية  تقوم 
اأوافق اإىل 2.720.45�صنوات.

حد ما

يكون 12 التي  املواقف  مع  للتعامل  مالئمة  اإجراءات  الكلية  تتبع 
اأوافق اإىل 2.870.64اأداء الطالب فيها غري جيد.

حد ما

يتم بالكلية و�صع اأوقات جمدولة مالئمة لأع�صاء هيئة التدري�س 13
ل اأوافق2.290.88لاللتقاء بالطالب وتقدمي الدعم والن�صح لهم.
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املتو�صط العبارةم
احل�صابي
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املمعياري

درجة 
ال�صتجابة

يف 14 للدرا�صة  الطالب  واإعداد  لتاأهيل  جيده  اآليات  الكلية  ت�صع 
ل اأوافق2.280.70البيئة اجلامعية.

الكتب 15 تكون  اأن  ل�صمان  فعالة  واليات  اإجراءات  الكلية  ت�صع 
اأوافق اإىل 2.871.26امل�صتخدمة يف تدري�س املقررات حديثة ومتطورة.

حد ما

التي 16 التعلم  نواجت  بالكلية  امل�صتخدمة  التدري�س  اأ�صاليب  تعك�س 
ل اأوافق2.571.05ترغب وزارة التعليم الفني يف تنميتها لدى الطالب.

17
تقوم الكلية ب�صكل دوري مبراجعة فعالية الأ�صاليب امل�صتخدمة 
نتائج  �صوء  يف  بها  املنا�صبة  التعديالت  واإجراء  التدري�س  يف 

املراجعة.
ل اأوافق2.290.45

اأنف�صهم 18 لتطوير  التدري�س  الفر�صة  لأع�صاء هيئة  الكلية  تتيح 
اأوافق اإىل 2.731.17مهنيا ويقدم لهم الدعم والعون وامل�صاندة الالزمة لذلك.

حد ما

19
لديهم  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  يكون  اأن  على  الكلية  حتر�س 
تدري�س  باأعباء  للقيام  توؤهلم  التي  الالزمة  واخلربات  املوؤهالت 

مقرراتهم.
اأوافق اإىل 2.721.28

حد ما

وجدت(  20 )اإن  امليدانية  لالأن�صطة  وحمدد  دقيق  تو�صيف  يوجد 
ل اأوافق2.570.90بالربامج التعليمية للكلية.

21
باملعلومات  والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  الكلية  تزود 
واأماكنها  بها  العمل  وطبيعة  امليدانية  الأن�صطة  عن  التف�صيلية 

واأ�صاليب تقوميها.
ل اأوافق2.570.72

الطالب 22 قبل  من  امليدانية  الأن�صطة  تقييم  على  الكلية  حتر�س 
اأوافق اإىل 2.860.99وامل�صرفني مبوقع التدريب واأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية.

حد ما

جودة 23 على  للتعرف  من�صوبيها  اآراء  معرفة  على  الكلية  حتر�س 
ل اأوافق2.430.72املبنى والقاعات واملختربات الدرا�صية.

اأوافق اإىل 2.650.86املتو�صط العام
حد ما

ي�صري اجلدول ال�صابق )4( اإىل اأن املتو�صط العام لعبارات جمال الربامج التعليمية يف كلية املجتمع يقع يف 
الفئة الثالثة )2.65( اأي عند درجة ا�صتجابة )اأوافق اإىل حد ما(, وقد جاءت اأغلب عبارات جمال الربامج 
التعليمية على درجة ا�صتجابة )اأوافق اإىل حد ما( وهي عبارات: )1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 
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18, 19, 22( يف حني جاءت عبارات: )9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23( على درجة ا�صتجابة ) ل 
اأوافق(, ويدل ذلك على اأن عينة الدرا�صة ترى اأن كلية املجتمع اإىل حد ما تطبق معيار الربامج التعليمية, 
املجتمع  لكليات  تامة  ا�صتقاللية  وتعطي  تدعم  الفني  التعليم  وزارة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  ترجع  ورمبا 
التي ح�صلت على درجة  العبارات  التعليمية, وفيما يخ�س  الربامج  فيما يخ�س تطوير وتقييم وتو�صيف 
ا�صتجابة )ل اوافق( فهذه النتيجة طبيعية, حيث ت�صري اإىل وجود الق�صور الوا�صح يف تقدمي الر�صادات 
ال�صتجابة  درجة  كانت  املعايري,حيث  هذه  يخ�س  فيما  التدري�س  هيئة  لأع�صاء  التدريبية  والدورات 
متو�صطة )اأوافق اإىل حد ما( وهذا يتفق مع درا�صة مها فا�صل )2011م(, و درا�صة خالد زقزوق )2008(.
اإجابة ال�صوؤال الثالث: حول درجة تطبيق املعيار اخلا�س باخلدمات الطالبية يف كليات املجتمع وكانت 

اإجابات عينة الدرا�صة كما هو مو�صح يف اجلدول التايل رقم )5(:
جدول رقم )5(: اخلدمات الطالبية

التو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

ب�صورة 1 ب  الطال  جميع  على  القبول  متطلبات  بتطبيق  الكلية  تقوم 
اأوافق اإىل 3.720.88عادلة.

حد ما

حتر�س الكلية على اأن يكون جميع اأع�صاء هيئة التدري�س على علم 2
اأوافق اإىل 3.150.99بتفا�صيل متطلبات الربنامج واملقررات لتقدمي العون وامل�صورة .

حد ما

3
ل�صمان  اجلدد  الطالب  واإر�صاد  لتوجيه  �صامل  برنامج  الكلية  توفر 
لواجباتهم  و  اجلامعة  من  املقدمة  اخلدمات  جلميع  التام  فهمهم 

وم�صئولياتهم.
اأوافق اإىل 3.011.07

حد ما

4
ال�صاعات  مبعادلة  اخلا�صة  واإجراءاتها  الكلية  قرارات  جميع 
الدرا�صية ال�صابقه للطالب الذين يدر�صون يف برامج �صابقه وا�صحة 

ومعروفة ملن�صوبيها.
اأوافق اإىل 2.871.25

حد ما

للطالب 5 والتظلم  لاللتما�س  وموثقة  حمددة  اإجراءات  الكلية  توفر 
اأوافق اإىل 3.011.07يتم التعامل معها بعدل ومو�صوعية.

حد ما

ال�صلوكيات 6 مع  للتعامل  مالئمة  واإجراءات  �صيا�صات  بالكلية  توجد 
اأوافق اإىل 3.161.00الأكادميية غري ال�صوية للطالب كال�صرقات الأدبية والغ�س.

حد ما

توفر الكلية الإجراءات الآلية ملتابعة ت�صجيل ّتقدم الطالب يف كل 7
اأوافق اإىل 2.720.70الفرتة الدرا�صية للربنامج امللتحقون به.

حد ما

الطالب 8 ورعاية  لتنمية  مالئمة  واإجراءات  اآليات  بالكلية  توجد 
ل اأوافق2.570.90املبدعون.

التدري�س 9 هيئة  اأع�صاء  من  من�صوبيها  اآراء  مب�صح  الكلية  تقوم 
ل اأوافق2.430.72واملوظفني والطالب للتعرف على مدى جودة اخلدمات املقدمة لهم.

طالبها 10 ا�صتفادة  ب�صمان  الكفيلة  والإجراءات  الآليات  الكلية  ت�صع 
ل اأوافق2.440.91من خدمات املكتبة وم�صادر التعليم املختلفة املوجودة بالكلية.

اأوافق اإىل 2.900.94املتو�صط العام
حد ما
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اأظهر اجلدول رقم )5( واخلا�س بدرجة تطبيق املعايري مبجال اخلدمات الطالبية بكلية املجتمع اأن 
املتو�صط العام ل�صتجابات عينة الدرا�صة )2.90( اأي اأنه يقع يف فئة التطبيق )اأوافق اإىل حد ما(,وقد 
جاءت عبارات: )1, 2, 3, 4, 5, 6, 7( بالرتتيب على درجة ا�صتجابة )اأوافق اإىل حد ما(, وجاءت عبارات: 
الطالبية يف كليات املجتمع اليمني  اخلدمات  اأن  يبني  مما  اأوافق(,  )ل  ا�صتجابة  درجة  على   )10 ,9 ,8(
تطبق ولكن لي�س بامل�صتوى املطلوب الذي يلبي احتياجات الطلبة يف الكلية, وقد يرجع ال�صبب ذلك اإىل 
وجود ق�صور يف اإدارة الكلية اجتاه طالبها يف توفري جميع متطلبات الطالب اخلدمية, واأن الكلية تكتفي 
اأثناء الت�صجيل والقبول, وهذا يعتربه الطالب غري  بتقدمي ار�صادات وتوعية عند بداية العام الدرا�صي 
توؤكد على  الدرا�صات  اأن معظم  من  بالرغم  الطالبية,  وينتج عنه ق�صور يف تطبيق معايري اخلدمات  كاف 
توفر الأدوات والأجهزة, وم�صادر التعلم لتفعيل اجلودة كدرا�صة روي�صة �صمام, وفاطمة اأبو النور )2013( 

,وتتفق هذه النتيجة مع درا�صة مها فا�صل )2011(, درا�صة خالد زقزوق )2008( .
اإجابة ال�صوؤال الرابع: حول درجة تطبيق املعيار اخلا�س بالهيئة التدري�صية يف كليات املجتمع وكانت 

اإجابات عينة الدرا�صة كما هو مو�صح يف اجلدول التايل رقم )6(:

جدول رقم )6(: الهيئة التدري�صية
املتو�صط العبارةم

احل�صابي
النحراف 

املعياري
ددرجة 

ال�صتجابة

يف 1 املتبعة  لالإجراءات  وحمدد  دقيق  و�صف  الكلية  ت�صع 
اأوافق اإىل 2.870.83توظيف اأع�صاء هيئة التدري�س اجلدد بها.

حد ما

مل�صاركة 2 املتبعة  الإجراءات  حتديد  على  الكلية  حتر�س 
اأوافق اإىل 3.010.76اأع�صاء هيئة التدري�س يف اأن�صطة جودة الربنامج التعليمي.

حد ما

3
م�صاركة  لت�صجيع  واإجراءات  �صيا�صات  بالكلية  توجد 
جميع اأع�صاء هيئة التدري�س يف جهود حتقيق وتقومي الربامج 

التعليمية.
ل اأوافق2.431.05

ومعروفة 4 وا�صحة  الأداء  لتقومي  معايري  الكلية  ت�صتخدم 
اأوافق اإىل 2.711.03لكافة اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفني.

حد ما

جتعل الكلية عملية التقومي ايجابية ليتم يف �صوئها حتديد 5
اأوافق اإىل 2.710.70اأوجه التح�صني والتطوير املطلوب يف الأداء.

حد ما

6
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  على  للتعرف  اآليات  بالكلية  توجد 
واملوظفني الذين يبدو عليهم �صمات القيادة واإعطائهم اخلربة 

الالزمة لإعدادهم للرتقي يف امل�صتقبل.
ل اأوافق2.430.90

7
هيئة  اأع�صاء  مناق�صة  على  /ونوابه  الكليه  عميد  يحر�س 
الرتقي  وفر�س  املهني  اأدائهم  تطوير  كيفية  يف  التدري�س 

الوظيفي املتاحة لهم.
ل اأوافق2.281.03

 اإىل حد ما2.630.9املتو�صط العام
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يت�صح من اجلدول ال�صابق رقم )6( اأن املتو�صط العام ل�صتجابات عينة الدرا�صة حول درجة تطبيق 
املعيار اخلا�س بالهيئة التدري�صية قد بلغ )2.63( اأي اأنه يقع يف الفئة الثالثة ملقيا�س ليكرت التي ت�صري 
5( على درجة ا�صتجابة   ,4  ,2 اأوافق اإىل حد ما(, وقد جاءت عبارات رقم )1,  اإليها درجة ا�صتجابة ) 
)اأوافق اإىل حد ما( وجاءت عبارات رقم )3, 6, 7( على درجة ا�صتجابة ) ل اأوافق(, وهذا يعني اأن غالبية 
القيادات  قبل  من  املجتمع  بكليات  التدري�صية  الهيئة  لأع�صاء  اهتمام  يوجد  ل  اأنه  يرون  الدرا�صة  عينة 
الدارية بالكلية, واأنه ليوجد ت�صجيع ول م�صاركة ول تقييم لأع�صاء هيئة التدري�س بامل�صتوى املطلوب, 
وقد رمبا يرجع ال�صبب اإىل �صعف معرفة قيادات اإدارة الكلية باأهمية تقييم اأداء ع�صو هيئة التدري�صيهم 
التح�صني  اإىل  يوؤدي  �صوف  ذلك  كل  لأن  التعليمية,  الربامج  جميع  يف  م�صاركته  وكذلك  عليه,  والتعرف 

والتطوير املطلوب يف الأداء. وهذا ما اأكدته درا�صة ح�صني امل�صهداين )2012م(
اإجابة ال�صوؤال اخلام�س: مت توجيه �صوؤال حول درجة تطبيق املعيار اخلا�س مبجال البحث العلمي يف 

كليات املجتمع وكانت اإجابات عينة الدرا�صة كما هو مو�صح يف اجلدول التايل رقم )7(:

جدول رقم )7(: البحث العلمي

املتو�صط العبارةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
ال�صتجابة

التدري�س 1 هيئة  لأع�صاء  والعون  الن�صح  تقدمي  على  الكلية  حتر�س 
ل اأوافق2.281.03لت�صميم م�صروعاتهم البحثية.

2
التدري�س  هيئة  لأع�صاء  وامل�صاندة  الدعم  اأنواع  كافة  الكلية  توفر 
م�صاريع  يف  وعاملية  حملية  اأخرى  كليات  يف  زمالئهم  مع  للم�صاركة 

بحثية م�صرتكة.
ل اأوافق2.131.12

ت�صجع الكلية اأع�صاء هيئة التدري�س على اإجراء الأبحاث والدرا�صات 3
ل اأوافق2.281.03التي تنعك�س على تدري�صهم ملقررات الربنامج التعليمي.

4
توفر الكلية كافة الت�صهيالت الالزمة )معامل/اأجهزة .الخ( مل�صاندة 
برناجمها  يف  والطالب  التدري�س  هيئة.  لأع�صاء  البحثية  الأن�صطة 

التعليمي.
ل اأوافق1.850.99

ل اأوافق2.131.04املتو�صط العام

يتبني من اجلدول ال�صابق رقم )7( اأن املتو�صط العام ل�صتجابات عينة الدرا�صة حول درجة تطبيق 
املعيار اخلا�س بالبحث العلمي قد بلغ )2.13( اأي اأنه يقع �صمن الفئة الثانية ملقيا�س ليكرت اخلما�صي التي 
ت�صري اإليها درجة ا�صتجابة )ل اأوافق(, حيث قد جاءت جميع عبارات املعيار اخلا�س بالبحث العلمي على 
درجة ا�صتجابة ) ل اأوافق(, وهذا يدل دليل وا�صح على اأن جميع اأفراد العينة غري را�صيني على ما تقدمه 
اإدارة الكلية اجتاهم يف جمال البحث العلمي من ت�صجيع ودعم وم�صاندة, وتوفري وت�صهيل ما يلزم للقيام 
اأفراد العينة اإىل وعيهم وحر�صهم باأهمية  باجراء بحوث, ورمبا قد يرجع عدم املوافقة  بالجماع بني 
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البحث العلمي , من جهة اأخرى رمبا يحتاج اأفراد العينة اإىل بذل جهد كبري من قبل اإدارة كليات املجتمع لال 
هتمام بالبحث العلمي, واأنهم ياأملون من اإدارة الكلية بتوفري وتنظيم اأكرث للبحث العلمي ي�صجع على القيام 
بالأبحاث بطريقة اأف�صل.وتتفق هذه النتيجة مع درا�صة مها فا�صل )2012م( يف اأن معايري اجلودة والعتماد 
يف املجال اخلا�س بالبحث العلمي كانت بدرجة منخف�صة حيث ح�صلت على درجة ال�صتجابة ) ل اأوافق(.

اإجابة ال�صوؤال ال�صاد�س: مت توجيه �صوؤال حول درجة تطبيق املعيار اخلا�س بدور الكلية يف خدمة املجتمع 
يف كليات املجتمع وكانت اإجابات عينة الدرا�صة كما هو مو�صح يف اجلدول التايل رقم )8(:

جدول رقم )8(: دور الكلية يف خدمة املجتمع
املتو�صط                                                     العبارة م

احل�صابي
النحراف 

املعياري
درجة 

ال�صتجابة

تقدم الكلية الكثري من اخلدمات والأن�صطة املجتمعية التي تتوافق 1
ل اأوافق2.140.83مع حاجات املجتمع وتطلعاته.

املجتمع 2 خلدمة  التدري�صية  الهيئة  م�صاهمات  بتوثيق  الكلية  تقوم 
ل اأوافق2.140.83�صنويا.

تقوم الكلية بالتن�صيق مع الكليات املختلفة باجلامعات اليمنية عند 3
ل اأوافق1.990.93تقدمي امل�صاهمات خلدمة املجتمع لتجنب التكرار والزدواجية.

4
تتبنى الكلية اآليات للتعاون وال�صراكة مع موؤ�ص�صات املجتمع املختلفة 
بها  لتنظيم عمل الطالب  اأو  امليداين لطالبها  بالتدريب  فيما يتعلق 

لبع�س الوقت.
ل اأوافق1.850.99

ل اأوافق2.030.89املتو�صط العام

الدرا�صة حول درجة تطبيق  العام ل�صتجابات عينة  املتو�صط  ال�صابق رقم )8(اأن  يتبني من اجلدول 
املعيار اخلا�س بدور الكلية يف خدمة املجتمع قد بلغ )2.03( اأي اأنه يقع �صمن الفئة الثانية ملقيا�س ليكرت 
اخلما�صي التي ت�صري اإليها درجة ا�صتجابة )ل اأوافق(, وقد جاءت جميع العبارات بدرجة ا�صتجابة ) ل 
اأوافق( وهذا ل يختلف كثري على راأي عينة اأفراد العينة مبعيار البحث العلمي فكالهما يحتاج اإىل اهتمام 
خا�س من قبل اإدارة كليات املجتمع, حيث يرى اأفراد العينة اأن دور الكلية يف خدمة املجتمع �صعيف جدًا ول 
يقوم بامل�صتوى املطلوب, وهذا قد يوؤدي اإىل وجود فجوة كبرية بني خمرجات كليات املجتمع وما يحتاجه 
�صوق العمل من تخ�ص�صات مطلوبة, وهنا �صيكون التعاون غري قائم بني الكلية وموؤ�ص�صات املجتمع املختلفة, 
كلية  بني  بالتوا�صل  تقوم  املجتمع  كليات  داخل  متخ�ص�صة  اإدارة  وجود  عدم  اإىل  ال�صبب  يرجع  رمبا  وقد 
املجتمع وموؤ�ص�صات املجتمع املختلفة, وقد اأو�صحت درا�صة حممد حمداتو واآخرون )2013م( اأنه من خالل 
�صر  هو  والعتماد  اجلودة  نظام  تطبيق  اأن  اي�صًا  واأو�صحت  الأهداف  حتقيق  ميكن  املجتمع  خدمة  تلبية 
وراء جناح معظم موؤ�ص�صات التعليم العايل يف جميع اأنحاء العامل, وتتفق هذه الدرا�صة مع درا�صة مها فا�صل 
)2012م( يف اأن معايري اجلودة والعتماد اخلا�س بخدمة املجتمع كانت بدرجة منخف�صة حيث ح�صلت 
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اإذا توفرت الرغبة ال�صادقة لدى جميع  اأنه  اأوافق( ويف الأخري ميكن القول  على درجة ال�صتجابة ) ل 
العاملني من اإدارة ومنت�صبني وامل�صتفيدين, فاإنه بالإمكان تطبيق معايري �صمان اجلودة ال�صاملة والعتماد 

يف كليات املجتمع اليمني, وهذا ما اأكذته درا�صة ح�صني امل�صهداين )2012م( .
اإجابة ال�صوؤال ال�صابع: مت توجيه �صوؤال اإذا كانت هناك فروق ذات دللة اإح�صائية يف متو�صط درجات 
املجتمع  كليات  يف  والعتماد  ال�صاملة  اجلودة  معايري  تطبيق  حتديد  يف  الدرا�صة  عينة  اأفراد  ا�صتجابات 

باجلمهورية اليمنية تعزى اإىل متغري) الكلية, املوؤهل العلمي,العمل احلايل(.
ومتت الإجابة على هذا ال�صوؤال ح�صب ا�صتجابات عينة الدرا�صة كما يلي:

 : الكلية  متغري   -  1
مت ا�صتخدام حتليل التباين الأحادي للمقارنة بني متو�صطات ا�صتجابات عينة الدرا�صة, كما هو مو�صح 

يف اجلدول رقم)9(. 

جدول رقم )9(:نتائج حتليل التباين الأحادي)ANOVA(  لإيجاد الفروق حول تاأثري متغري الكلية 
على درجة تطبيق معايري اجلودة والعتماد

املحاور

م�صدر التباين

م�صتوى قيمة »ف«
الدللة

داخل املجموعاتبني املجموعات
درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

.4102.55122380.20270.293اإدارة وتنظيم الكلية

.4218.87122200.611.09897الربامج التعليمية

.4163.8212262.132.63037اخلدمات الطالبية

*.4302.1312218.3916.42000الهيئة التدري�صية والدارية

*.458.3212214.963,89005البحث العلمي

*.461.681229.946.20000خدمة املجتمع

.4255.04122204.651.25293املحاور ككل

*دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى )0.05( فاأقل.
يت�صح من اجلدول رقم )9( وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 فاأقل يف حماور )الهيئة 
)2.63( بني  الفائية  القيمة  تراوحت  اإذ  الكلية,  ملتغري  املجتمع(  خدمة  العلمي,  البحث  التدري�صية, 

ملحور اخلدمات الطالبية و)1.25( ملحور خدمة املجتمع, وهي قيم دالة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة 
)α≥0,05(, ولتحديد الفروق ل�صالح اأي كلية من كليات املجتمع, مت ا�صتخدام اختبار �صيفيه Schefee, كما 



91

المجلة العلمية المحكمة جامعة العلوم احلديثة - العدد االول - 2015م

هو مو�صح يف اجلدول التايل رقم )10(.

جدول رقم )10(: نتيجة اختبار �صيفيه Schefee لدللة الفروق بني متو�صطات اإجابات املجموعات 
حول اأثر الكلية 

املحويتحجةح�صرموتعدن�صنعاءاملتو�صطالعددالكليةاملحاور

الهيئة 
التدري�صية

.932.199.994*.3227.06000�صنعاء
.007*.000*.3532.45004عدن

.2429.37043.886ح�صرموت
.2827868حجة

828.50املحويت

البحث 
العلمي

.328.71552.985.336.997�صنعاء
*.700*.3510.37296.006عدن

248.08741.1.00ح�صرموت
.286.57909حجة

88.12املحويت

خدمة 
املجتمع

.328.31352.992.098.989�صنعاء
.478*.359.94198.000عدن

247.87340.1.00ح�صرموت
.286799حجة

87.62املحويت

اإح�صائية عند  اإىل وجود فروق ذات دللة  �صيفيه كما يو�صحها اجلدول )10(  نتائج اختبار  وت�صري 
ب�صنعاء  املجتمع  كلية  بني  الكلية,  متغري  وفق  التدري�صية(,  )الهيئة  الأول  حمور  يف   )0.05( م�صتوى 
وكلية املجتمع بعدن, ول�صالح كلية عدن, وتوجد فروق فروق ذات دللة اإح�صائية بني كلية عدن , وكلية 
ح�صرموت, وكلية حجة, ول�صالح كلية عدن, كما توجد فروق فروق ذات دللة اإح�صائية  يف حمور  )البحث 
العلمي( بني كلية عدن وكلية حجة, ول�صالح كلية عدن, وتوجد فروق اأي�صًا ذات دللة اإح�صائية بني كلية 
عدن وكلية املحويت ول�صالح كلية عدن, توجد فروق ذات دللة اإح�صائية اأي�صًا  يف حمور )خدمة املجتمع( 
بني كلية املجتمع بعدن وكلية املجتمع بحجة ول�صالح كلية املجتمع عدن, وقد يعزى �صبب الفرق رمبا اإىل 
اأن كلية املجتمع عدن هي اأقدم كلية يف اليمن, ولديهم وعي كامل باأهمية اجلودة ال�صاملة والعتماد, كما 
اأن لديهم اهتمام كبري بالتكنولوجيا وا�صتخدامها واأهميتها اأكرث من قريناتها يف كليات املجتمع الأخرى يف 

اليمن. 
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العلمي:  املوؤهل  متغري   -  2
مت ا�صتخدام اختبار )ت( T-test  لتو�صيح دللة الفروق يف متو�صطات ا�صتجابات عينة الدرا�صة, كما هو 

مو�صح يف اجلدول رقم)11(

جدول رقم)11(:الختبار التائي لدللة الفروق  لدى اأفراد العينة عن املحاور وال�صتبيان ككل وفقًا للموؤهل

املحاور
النحراف املعيارياملتو�صط

درجة قيمة »ت«
احلرية

م�صتوى 
الدللة دكتوراهماج�صتريدكتوراهماج�صتري

*.125000-5.581-74.2692.6014.3318.54اإدارة وتنظيم الكلية

75.065-4905-52.6364.9313.3812.82الربامج التعليمية

*.125000-4.589-24.6331.175.498.28اخلدمات الطالبية

109076-1.791-17.3618.913.905.71الهيئة التدري�صية والدارية

*.125000-5.612-5.929.792.524.04البحث العلمي

*.7.501125000-5.399.431.803.21خدمة املجتمع

*.6.510125000-187.76236.4235.5641.06املحاور ككل

يت�صح من خالل النتائج املو�صحة يف اجلدول )11( وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 
فاأقل يف اأربعة حماور بال�صافة اإىل جمموع املحاور وهي:حمور اإدارة وتنظيم الكلية- اخلدمات الطالبية- 
اأ�صحاب موؤهالت الدكتوراه, وميكن تف�صري  العلمي- خدمة املجتمع- املحاور ككل, وجميعها ل�صالح  البحث 
بدرجة  تامة  معرفة  لديهم  الدكتوراه  درجة  على  احلا�صلني  الدرا�صة  عينة  اأفراد  اأن  اإىل  النتيجة  هذه 
تطبيق معايري اجلودة ال�صاملة والعتماد بكليتهم ولديهم دراية �صاملة بالو�صع الراهن لكليتهم, ويرجع 
ذلك اأي�صًا  اإىل خربتهم بالعمل,واطالعهم على التكنولوجيا احلديثة يف جمال تخ�ص�صاتهم مما اأدى اإىل 

وجود فروق بينهم وبني اأفراد العينة احلا�صلني على �صهادة املاج�صتري يف غالبية حماور ال�صتبيان. 
كما يت�صح من اجلدول ال�صابق عدم وجود فروق يف حمور الربامج التعليمية, والهيئة التدري�صية,وميكن 
اأن يرجع ال�صبب اإىل اأن اأفراد العينة لديهم نف�س الدرجة يف فهمهم لتطبيق معايري اجلودة والعتماد يف 
هذين املحورين لأن هذين املحورين يهتم بهما ب�صورة مبا�صرة كل من اأفراد العينة احلا�صلني على �صهادة 

املاج�صتري واحلا�صلني على درجة الدكتوراه. 
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ج- الوظيفة احلالية:
ملعرفة اإذا كانت هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )α ≥0,05( تعزى ملتغري العمل احلايل, 
متو�صطات  يف  الفروق  دللة  لفح�س    )One Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  ا�صتخدام  مت  فقد 

التحليل. نتائج  الإجابات ويو�صح اجلدول رقم )12(  

جدولرقم )12(:حتليل التباين الأحادي)ANOVA( تبعًا ملتغري الوظيفة احلالية

املحاور

م�صدر التباين

م�صتوى قيمة »ف«
الدللة

داخل املجموعاتبني املجموعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

*.3603.98123407.416.07001اإدارة وتنظيم الكلية

.3568.99123192.222.96035الربامج التعليمية

*.3102.9612342.0224.31000اخلدمات الطالبية

*.3459.9412316.8527.29000الهيئة التدري�صية والدارية

*.3342.011238.4040.70000البحث العلمي

*.3342.011236.2436.97000خدمة املجتمع

*.3193.43123163.3511.83000املحاور ككل

 
يبني اجلدول ال�صابق رقم )12( اأن هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 فاأقل يف جميع 
حماور ال�صتبيان ما عدا حمور الربامج التعليمية اإذ بلغت القيمة الفائية )2.96( وهي قيمة غري دالة , 

حيث بلغت م�صتوى الدللة ).035(, ويبني اجلدول )13( نتائج اختبار �صيفيه للمقارنات البعدية.
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جدول رقم )13(:اختبار �صيفيه Schefee للمقارنات البعدية ملتغري الوظيفة احلالية

عميدنائب عميدرئي�س ق�صمع�صواملتو�صطالعددالكليةاملحاور

اإدارة 
وتنظيم

.6585.10973.006.531ع�صو
.3087.0335.421رئي�س ق�صم
*.14104.57001نائب عميد

1877.88عميد

اخلدمات 
الطالبية

.092.196*.6526.60000ع�صو
*.3037082.000رئي�س ق�صم
*.1431.50004نائب عميد

1822.83عميد

الهيئة 
التدري�صية

.660.115*.6516.96000ع�صو
*.000*.3024001رئي�س ق�صم
.1418.50044نائب عميد

1814.27عميد

البحث 
العلمي

.411.404*.657.04000ع�صو
.3013.50000.000رئي�س ق�صم
.148.50070نائب عميد

185.72عميد

خدمة 
املجتمع

.049.163*.656.90000ع�صو
*.3012004رئي�س ق�صم
*.149001نائب عميد

185.38عميد

املحاور ككل

.483*.005*.65209.40001ع�صو
*.30247.17979.000رئي�س ق�صم
*.14252.86001نائب عميد

18192.44عميد

 
يت�صح مما �صبق اأن نتائج اختبار �صيفيه كما يو�صحها اجلدول )13(  وجود فروق ذات دللة اإح�صائية 
ول�صالح  عميد  ووظيفة  عميد  نائب  وظيفة  بني  وتنظيم(,  )اإدارة  الأول  املحور  يف   )0.05( م�صتوى  عند 
كانت  والتي  الطالبية(  )اخلدمات  حمور  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  كما  عميد.  نائب  وظيفة 
بني وظيفة ع�صو هيئة تدري�س ودرجة رئي�س ق�صم ول�صالح وظيفة رئي�س ق�صم, وتوجد فروق ذات دللة 
ذات  فروق  اأي�صًا  وتوجد  ق�صم,  رئي�س  وظيفة  ول�صالح  عميد  ووظيفة  ق�صم  رئي�س  وظيفة  بني  اإح�صائية 
دللة اإح�صائية بني نائب عميد وعميد ول�صالح نائب عميد, ويت�صح من هذه النتيجة اأن اأكرث الفروق كانت 
ل�صالح وظيفة رئي�س ق�صم ويليه وظيفة نائب عميد وميكن تف�صري هذه النتيجة باأن رئي�س الق�صم ونائب 
العميد يف كليات املجتمع هم اأكرث احتكاكًا ومعرفة بالطالب من غريهم ولديهم بال�صافية اإىل اهتمامهم 
مبا يحتاجون طالبهم ولديهم دراية كافية بدرجة تطبيق معايري اجلودة والعتماد. وتوجد فروق اأي�صًا 
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يف حمور ) الهيئة التدري�صية( بني وظيفة ع�صو هيئة تدري�س ووظيفة رئي�س ق�صم ول�صالح رئي�س ق�صم, 
وبني رئي�س ق�صم ونائب عميد ول�صالح رئي�س ق�صم, وكذا توجد فروق بني رئي�س ق�صم وعميد ول�صالح رئي�س 
اأكرث الوظائف الأكادميية اهتمامًا بالتدري�س واأكرثها  اأن وظيفة رئي�س ق�صم هي  ق�صم, وهذا يوؤكد على 
تطلعًا لتطبيق معايري اجلودة ال�صاملة والعتماد. وتوجد اأي�صَا فروق يف حمور )البحث العلمي( بني وظيفة 
رئي�س  وظيفة  بني  فروق  وتوجد  ق�صم,  رئي�س  وظيفة  ول�صالح  ق�صم  رئي�س  ووظيفة  تدري�س  هيئة  ع�صو 
ق�صم  ونائب عميد ول�صالح وظيفة رئي�س ق�صم, كما توجد فروق بني رئي�س ق�صم وعميد ول�صالح رئي�س 
ق�صم,  هذا تاأكيد اآخر باأن رئي�س الق�صم من الوظائىف الأكادميية املهمة التي تهتم لي�س بالتدري�س فح�صب 
بل وبالبحث العلمي, فهي ترى �صرورة تطبيق معايري اجلودة والعتماد يف كلية املجتمع. ويبني اجلدول 
ال�صابق وجود فروق يف حمور ) خدمة املجتمع( بني وظيفة ع�صو هيئة تدري�س ورئي�س ق�صم ول�صالح رئي�س 
ق�صم, وتوجد فروق بني رئي�س ق�صم ونائب عميد ول�صالح رئي�س ق�صم, وبني وظيفة نائب ووظيفة عميد 
تدري�س  هيئة  ع�صو  وظيفة  بني  فروق  وجد  فقد  ككل  ال�صتبيان  ملحاور  وبالن�صبة  عميد.  نائب  ول�صالح 
ووظيفة رئي�س ق�صم ول�صالح رئي�س ق�صم, ووجود فروق بني ع�صو هيئة تدري�س ونائب عميد ول�صالح نائب 
عميد, كما وجدت فروق بني وظيفة نائب عميد ووظيفة عميد ول�صالح وظيفة نائب عميد, يت�صح من هذه 
النتيجة اأن وظيفة رئي�س ق�صم ووظيفة نائب عميد هما اأكرث الوظائف الأكادميية معرفة باأهمية تطبيق 

معايري اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي يف كليات املجتمع اليمني.

مما �صبق عر�صه من نتائج وتف�صريها, والتي حاولت الإجابة على �صوؤال الدرا�صة الرئي�س )ما درجة 
تطبيق معايري �صمان اجلودة ال�صاملة والعتماد الأكادميي يف اإدارة كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية من 
وجهة نظر عينة الدرا�صة ؟(, ومن خالل ما مت عر�صه من النتائج  ي�صعى الباحث لو�صع تو�صيات ميكن من 

خاللها حتقيق الإجابة على ال�صوؤال الرئي�س للدرا�صة.

ملخص النتائج والتوصيات:
على �صوء ما قام به الباحث من عر�س للنتائج التي اأ�صفرت عنها الدرا�صة وتف�صريها وحتليلها, فقد مت 

التو�صل اإىل النتائج التالية:
فيما يتعلق بدرجة تطبيق املعيار اخلا�س باملجال الإداري والتنظيمي يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية 
, فقد تبني من اإجابات عينة الدرا�صة اأنهم موافقون بدرجة )اأوافق اإىل حد ما( حيث بلغ املتو�صط احل�صابي 
العام )2.26(. وكذا درجة تطبيق املعيار اخلا�س باخلدمات الطالبية, ح�صلت على درجة )اأوافق اإىل حد 

ما(, حيث بلغ املتو�صط العام ). )2.90 
اأما بالن�صبة لدرجة تطبيق املعيار اخلا�س مبجال الربامج التعليمية يف كليات املجتمع باجلمهورية اليمنية, 
فقد ات�صح من بيانات الدرا�صة اأن املوافقة على وجود املعوقات كانت بدرجة )اأوافق اإىل حد ما( حيث بلغ 

املتو�صط العام )2.65(.
اإىل  )اأوافق  بدرجة  )2.63اأي   ( عام  متو�صط  على  التدري�صية  الهيئة  مبجال  اخلا�س  املعيار  ح�صل  وقد 
حد ما(, وبلغ املتو�صط العام اخلا�س مبجال البحث العلمي ) )2.13, كما بلغ املتو�صط العام ملجال خدمة 
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املجتمع ) )2.03اأي اأن جمال البحث العلمي, وخدمة املجتمع يقعان عند درجة ا�صتجابة ) ل اأوافق(.
وبالن�صبة للفروق ذات الدللة الإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة نحو درجة تطبيق معايري �صمان 
العلمي  املوؤهل   , الكلية  التالية:  الدرا�صة  ملتغريات  تعزى  والتي  الأكادميي  والعتماد  ال�صاملة  اجلودة 

الوظيفة احلالية, فقد مت التو�صل اإىل النتائج التالية:
- وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 فاأقل يف حماور )الهيئة التدري�صية, البحث العلمي, 
خدمة املجتمع( ملتغري الكلية, وات�صح اأن الفروق كانت بني كلية املجتمع ب�صنعاء وكلية املجتمع بعدن, 
, وكلية ح�صرموت, وكلية حجة, ول�صالح كلية عدن, كما توجد  ول�صالح كلية عدن, وبني كلية عدن 
ول�صالح  حجة,  وكلية  عدن  كلية  بني  العلمي(  )البحث  حمور   يف  اإح�صائية   دللة  ذات  فروق  فروق 
كلية عدن, وتوجد فروق اأي�صًا ذات دللة اإح�صائية بني كلية عدن وكلية املحويت ول�صالح كلية عدن, 
وكلية  بعدن  املجتمع  كلية  بني  املجتمع(  )خدمة  حمور  يف  اأي�صًا   اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وتوجد 

املجتمع بحجة ول�صالح كلية املجتمع عدن.
- وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 0.05 فاأقل يف اأربعة حماور بال�صافة اإىل جمموع املحاور, 
خدمة  العلمي-  البحث  الطالبية-  اخلدمات  الكلية-  وتنظيم  اإدارة  وهي:حمور  العلمي  الوؤهل  ملتغري 
املجتمع- املحاور ككل, وجميعها ل�صالح اأ�صحاب موؤهالت الدكتوراه, وعدم وجود فروق يف حمور الربامج 

التعليمية, والهيئة التدري�صية. 
حمور  عدا  ما  ال�صتبيان  حماور  جميع  يف  فاأقل   0.05 م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود   -
الربامج التعليمية ملتغري الوظيفة احلالية, وقد مت ا�صتخدام اختبار �صيفية للمقارنة البعدية, ملعرفة 
وكانت  – عميد(  عميد  نائب  ق�صم-  رئي�س  تدري�س-  هيئة  )ع�صو  بني  الفروق  وكانت  التباين,  م�صدر 

معظمها ل�صالح وظيفة رئي�س الق�صم ونائب العميد.

التوصيات:
بناء على ما مت التو�صل اإليه من نتائج يف هذه الدرا�صة ويف حدود جمتمعها ميكن اقرتاح التو�صيات التالية:

- و�صع معايري جودة حمددة جلميع جمالت العمل يف كلية املجتمع.
اأع�صاء هيئة التدري�س يف �صنع القرارات  والتعبري عن  اإتاحة املزيد من الفر�س مل�صاركة جميع  اأهمية   -
اآرائهم وتقدمي مقرتحاتهم مما ي�صاعد على حت�صني الأداء, وكذا اإ�صراكهم عند و�صع امليزانية ال�صنوية 

للكلية.
- تدريب اأع�صاء هيئة التدري�س وجميع العاملني بالكلية على تطبيق اإدارة اجلودة.

- اإن�صاء قاعدة اإلكرتونية حديثة ومطورة لتمكني من�صوبي الكلية من ال�صتفادة منها.
- اإجراء التقومي امل�صتمر جلميع اأع�صاء هيئة التدري�س والإداريني يف الكلية.

الأكادميي  والعتماد  اجلودة  متطلبات  تلبي  املعتمدة  الدرا�صية  والربامج  العلمية  الأن�صطة  اأن  �صمان   -
وكذلك  املختلفة  التعلم  جمالت  يف  التخ�ص�س  ومتطلبات  العايل  التعليم  يف  العاملية  املعايري  مع  وتتفق 

حاجات الكلية , والطلبة, والدولة, واملجتمع.
- ت�صجيع اأع�صاء هيئة التدري�س على اإجراء البحوث البيئية التي تواجه تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة 

والعتماد من خالل مهارات عمل الفريق.
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وحقوقهم  ومبواجباتهم  بالكلية  لتعريفهم  امل�صتجدين  الطالب  واإر�صاد  لتوجيه  مكثفة  برامج  تقدمي   -
وم�صوؤلياتهم.

- احلر�س على عقد ندوات حوارية بني اأع�صاء هيئة التدري�س والطالب, لالإجابة عن ا�صتف�صاراتهم وتنمية 
روح امل�صاركة.

- و�صع ا�صرتاتيجية منا�صبة للتعرف على ال�صمات القيادية لدى الهيئة التدري�صية بالكلية وتاأهيلهم من 
خالل برامج خا�صة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.

- ت�صجيع الهيئة التدري�صية على الأبحاث امل�صرتكة املرتبطة بالربامج التعليمية. 
اخلدمية,  الأبحاث  لأغرا�س  املايل  الدعم  لتوفري  املختلفة  املجتمع  موؤ�ص�صات  بني  امل�صاركة  على  العمل   -

وتقدمي اخلدمات والأن�صطة املجتمعية.

املقرتحات:
اإجراء املزيد من الدرا�صات امل�صتقبلية حول اإدارة اجلودة يف التعليم العايل وعلى �صبيل املثال:

- مزايا احل�صول على العتمادية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.
- تطوير املناهج الدرا�صية وفقًا ملعايري اجلودة والعتماد الأكادميي.

- تطبيق الدرا�صة احلالية على كليات اأخرى يف اجلامعات اليمنية.
- تدريب اأع�صاء هيئة التدري�س لرتقية الأداء وفقًا ملعايري اجلودة والعتماد الأكادميي.

- تبني تدريب موظفي كليات املجتمع على تطبيق معايري الإعتماد الأكادميي وتقدمي اخلدمات الإر�صادية 
اإقامة م�صاريع تدريبية وور�س عمل تطبيقية حول الإعتماد الأكادميي و�صمان  الالزمة لهم من خالل 

اجلودة ال�صاملة.
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Managing Community Colleges in Republic of Yemen 
in the light of Total Quality Assurance standards and 

accreditation

 Abstract
- Objectives of the study: to identify the degree of implementation of 

comprehensive quality assurance standards and accreditation in the 
management of community colleges Republic of Yemen from the 
viewpoint of the study sample, which include the following areas: 
(administrative area and organizational- students programs – students 
Services - Faculty- Scientific Research- community service), as well as 
find out if there were statistically significant differences attributable to 
the variables, college, academic qualification, current job. 

- Curriculum and the study sample and study tool: been using the 
descriptive approach, and the study sample consisted of (132) faculty 
colleges Yemeni society member any rate (22.64%) of the study 
population, were chosen randomly stratified, and applied the tool study of 
the questionnaire have been built, and employment for the environment 
Yemeni and make sure indicators of validity and reliability. 

The most important results: 
- The degree of application of the criterion for the domain of administrative 

and regulatory community colleges in the Republic of Yemen was 
moderately, with an overall average of the responses of the study sample 
was (2.26), ie, when the degree of response (do not agree). 

- The degree of application of the standard in the field of special education 
programs in community colleges in Yemen were moderately, with an 
overall average of the responses of the study sample was (2.65), ie, 
when the degree of response (Somewhat agree). As well as the degree of 
implementation of the standard on the average student services (2.90). 

- Overall average private area of   faculty (2.63(, and the average year>s 
field of scientific research (2.13(, as the overall average for the area of   
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community service (2.03(means that all of these areas are located at the 
degree of response (do not agree). 

-  The presence of statistically significant differences at the 0.05 level or 
less in the Paragraph (faculty, scientific research, community service) 
to the variable college. 

- The presence of statistically significant differences at the 0.05 level or 
less in areas: management and organization-students services - Scientific 
Research- society Service for scientific qualification variable, all for 
the benefit of the owners of doctoral qualifications. 

- The presence of statistically significant differences at the 0.05 level 
or less in all Paragraph of the questionnaire to the variable Current 
job except the Paragraph of educational programs, and were mostly in 
favor of the function of the department head and Vice Dean.

Recommendations of the study: 
-  Develop specific quality standards for all areas of work in the community 

college. 
-  Training of faculty members and all employees of the college on the 

application of quality management.

املراجع:
اأوًل: املراجع العربية:

اإمكانية تطبيقها يف موؤ�ص�صات التعليم اجلامعي, القاهرة,  ابراهيم �صفبق, )1996(. اجلودة ال�صاملة   -
دار الكتاب.

البنا, عادل ال�صعيد وعمارة, �صامي فتحي) 2005 (. .” اإدراك اأع�صاء هيئة التدري�س ملتطلبات الإعتماد   -
و�صمان اجلودة, وال�صعوبات التي تواجه تطبيقه مبوؤ�ص�صات التعليم العايل يف م�صر - درا�صة ميدانية.” 
العربية يف  اأداء اجلامعات  الرابع( : تطوير  الثاين ع�صر )العربي  ال�صنوي  القومي  املوؤمتر  من بحوث 
التعليم اجلامعي  ,القاهرة, مركز تطوير  الثاين  ال�صاملة ونظم الإعتماد, اجلزء  �صوء معايري اجلودة 

جامعة عني �صم�س, 18-19  دي�صمرب 2005 م.   الرتبية  –كلية 
ومعايري  التميز  موؤ�صرات  بني  التعليم  يف  ال�صاملة  اجلودة  واآخرون)2005(.  ح�صني  ح�صن,  البيالوي   -

الإعتماد, الأ�ص�س والتطبيقات: دار امل�صرية للن�صر والتوزيع, الطبعة الأوىل.
2013م, �صنعاء,  قرار رئي�س جمل�س الوزراء  18 �صبتمرب  15980 بتاريخ  جريدة اجلمهورية, العدد   -

برقم )206( ل�صنة2010.
اجلهاز املركزي لالح�صاء, كتاب الح�صاء ال�صنوي)ن�صخة الكرتونية( 2013م, موقع اجلهاز املركزي   -
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احلاج في�صل , واآخرون )2008(,دليل �صمان اجلودة والعتماد للجامعات العربية, احتاد اجلامعات   -

العربية,جمل�س �صمان اجلودة والعتماد للجامعات العربية, عمان.
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الأكادميي و�صمان جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات اخلا�صة«, بحث مقدم اإىل املوؤمتر العربي الدويل 

جلودة التعليم العايل, املنعقد يف اجلامعة اخلليجية من 10-12/ مايو 2011م, البحرين.
اأداء كلية خدمة املجتمع  ال�صاملة لتح�صني  اإدارة اجلودة  2008(.«تطبيق  زقزوق خالد بن جميل,)   -
والتعليم امل�صتمر بجاممعة اأم القرى«, ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة مقدمة اإىل ق�صم الإدارة الرتبوية 

والتخطيط بكلية الرتبية ,جامعة اأم القرى.
�صعيد ,عبد الغني حممد عبده,( 2008) “ معايري اعتماد و�صمان جودة التعليم اجلامعي يف اجلمهورية   -
اليمنية يف �صوء بع�س التجارب الرتبوية املعا�صرة« ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة مقدمة اإىل ق�صم اأ�صول 

الرتبية, كلية الرتبية , جامعة اأ�صيوط.
�صالمة  رمزي و النهار ,تي�صري (1997).”�صمان النوعية يف التعليم العايل : املفهوم والدواعي والآليات”   -
, ورقة عمل مقدمة يف املوؤمتر العلمي امل�صاحب للدورة الثالثني ملجل�س احتاد اجلامعات العربيةاملنعقد 

يف �صنعاء يف الفرتة الوافعة ما بني -1 3 اآذار. 
ال�صماوي ,عبد الرقيب علي,( 2010) .”تقومي نظام �صمان اجلودة بجامعة تعز من وجهة نظر اأع�صاء   -
هيئة التدري�س »درا�صة حتليلية« , من بحوث  املوؤمتر العلمي جلامعة عدن حول جودة التعليم العايل 

نحو حتقيق التنمية امل�صتدامة, واملنعقدة يف الفرتة من 11-13 اأكتوبر,2010, بجامعة عدن, عدن.
ال�صيد عبد اجلواد ,عبد اهلل ,) 2005( الإدارة الرتبوية والتخطيط الرتبوي, ط1, دار الن�صر الدويل   -

للن�صر والتوزيع, الريا�س, م.
الطريري , عبد الرحمن �صليمان . )1998(. الإعتماد الأكادميي ملوؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة   -

العربية ال�صعودي, الريا�س : وزارة التعليم العايل.
طعيمة, ر�صدى اأحمد والبندري, حممد بن �صليمان) 2004 (. .التعليم اجلامعي بني ر�صد الواقع وروؤى   -

التطوير. القاهرة, دار الفكر العربي.
طويقات م�صهور حممد عبد ربه)2009(.« تطوير املعايري الأكادميية كاأحد ركائز نظم �صمان اجلودة   -
الرابع/  )العربي  ال�صنوي  العلمي  املوؤمتر  الأردن«.  يف  النوعي  اجلامعي  التعليم  مبوؤ�ص�صات  والعتماد 
الدويل الأول(, بعنوان  الإعتماد الأكادميي ملوؤ�ص�صات التعليم العايل النوعي يف م�صر والعامل العربي 

)الواقع واملاأمول( 8-9 ابريل, جامعة املن�صورة: كلية الرتبية النوعية.
عبد الرحيم جناح زكي,) 2005( .اجلودة ال�صاملة يف التعليم, دار البداية, عمان الطبعة الأويل,.  -

عبد العظيم  ح�صني, �صال مة )2005( , �صمان اجلودة والعتماد يف التعليم, الريا�س الدار ال�صولتية   -
.1421

عطوة جماهد حممد,)2008(. ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم , دار اجلامعة اجلديدة و الأزاربطة,   -
م�صر.

ومقرتحات  التطبيق  الرتبوية-  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صاملة  اجلودة  اإدارة  نا�صر)2004(.  �صالح  عليمات   -
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العام من وجهة نظر القيادات الرتبوية مبحافظة جدة« ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة مقدمة اإىل ق�صم 
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خربات بع�س الدول )ت�صور مقرتح( »املوؤمتر القومي ال�صنوي الرابع ع�صر)العربي ال�صاد�س(, بعنوان: 
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دراسة اجلدوى املائية لزراعة وإنتاج القمح 
يف ظل ندرة املياه باليمن

د/ خالد قاسم قائد صاحل1

study of feasibility of Wheat agriculture and Production
 in the Presence of Water Scarcity in Yemen

Abstract
Facing the increase in wheat prices in recent years, Yemen has initiated 

a policy towards the expansion of wheat agricultural areas and production.  
In the main time, Yemen annual needs for wheat has risen to two million 
tons while it produces only 10% of these needs. In the years 2010, 2011, 
and 2012 Yemen produced 236000, 232000, and 250000 tons of wheat 
respectively. The total area used for wheat is of no more than 150,000 
ha which depends mainly on rainfall. This resulted in a low production 
about 2000 kg/ha as an average for the years 19952012-. Yemen has been 
categorized as one amongst the ten poorest countries in the world with an 
average of 125m3 of water per person annually. Agriculture consumes about 
90% annually of water but the economic return of such use is very low.

 
This study attempts to recognize the possibility of expansion in the 

agriculture and production of wheat in the presence of water scarcity 
addressing the fact that water conservation is far more important than 
irrigating wheat which could be possibly imported. Adding to that the cost 
of production of wheat is in increase due to the limited agricultural land 
that could possibly be irrigated and the limited quantities produced.

One of the most important results of this study is that if wheat agricultural 
land has been doubled and has been produces in better agricultural 
conditions, it will not cover more than 20% of the local wheat consumption. 

Email: dralodyni@yahoo.com)1 )اأ�صتاذ االقت�صاد الزراعي امل�صاعد - كلية الزراعة – جامعة �صنعاء
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The study has also found that the price of one m3 of domestic water ranges 
between 50200- YR, whilst the economic return of one m3 of water used 
for wheat production dos not go beyond 5 YR. It also indicates that the 
economic rate of return of Qat production is five times more than that 
of wheat. Since the policy in Yemen is to encourage free markets, it is 
very difficult for the farmer to substitute the irrigation of Qat with wheat 
resulting in a difficulty in expansion of wheat in agriculture in Yemen 
especially that Yemen through the National Water Strategy and Investment 
Program (20052015-) states the need to provide water for human needs.

Key words: Wheat, Water, Scarcity, Efficiency.

ملخص الدراسة :
ملواجهة اأزمة ارتفاع اأ�صعار القمح اجتهت اليمن يف ال�صنوات الأخرية نحو التو�صع يف زراعته واإنتاجه. ويف 
الوقت الذي ُيقدر فيه الحتياج ال�صنوي لليمن من القمح بحوايل 2 مليون طن فاإن الإنتاج املحلي ل يغطي 10% 
من ذلك الحتياج. فقد بلغ اإنتاج اليمن من القمح لالأعوام 2010, 2011, 2012 )باآلف الأطنان( 236, 
250, على التوايل . واإجمايل ما يزرع من القمح يف اليمن ل يتعدى 150 األف هكتار, ولأن معظم هذه   ,232
امل�صاحة معتمدة على الأمطار فالإنتاجية متدنية ومل تتجاوز 2000 كجم/هكتار, كمتو�صط خالل الفرتة 
)1995-2012م( اليمن ُتعترب من بني اأفقر ع�صر بلدان يف العامل يف املياه, فمتو�صط ح�صة الفرد من املياه 
املتجددة ل يتجاوز 150م3 يف ال�صنة. وت�صتهلك الزراعة نحو %90 تقريبا من ا�صتهالك اليمن ال�صنوي من 
املياه, لكن العائد القت�صادي من ا�صتخدام املياه يف الزراعة ُيعترب ب�صكل عام متدين ويف القمح ب�صكل خا�س.

اإمكانية التو�صع يف زراعة واإنتاج القمح يف ظل ندرة  تت�صمن هذه الدرا�صة حماولة للتعرف على مدى 
املياه باليمن, باعتبار اأن احلفاظ على املياه املهددة بالن�صوب اأهم من زراعة القمح الذي مُيكن ا�صترياده, 
وعلى اعتبار اإن تكلفة اإنتاج القمح يف اليمن �صتظل مرتفعة ب�صبب حمدودية الأر�س التي ميكن زراعتها, 

وحمدودية الكميات التي ميكن اإنتاجها.

ومن اأهم نتائج هذه الدرا�صة انه لو ت�صاعفت م�صاحة القمح ومت اإنتاجه يف اأح�صن الظروف فلن يغطي 
الإنتاج املحلي اأكرث من %20 من ال�صتهالك الكلي للقمح . ووجدت الدرا�صة اأن عائد املرت املكعب امل�صتخدم 
اليمن هو  املتبع يف  النظام  اأن  اأ�صعاف, ومبا   5 باأكرث من  القمح  امل�صتخدم لإنتاج  القات يفوق مثيله  يف ري 
وبالتايل  القمح,  اإنتاج  مقابل  يف  القات  بزراعة  الت�صحية  املزارع  على  ي�صعب  فانه  ال�صوق  حرية  ت�صجيع 
الإ�صرتاتيجية  خالل  من  ت�صتهدف  اليمن  واأن  خا�صة  اليمن,  يف  القمح  واإنتاج  زراعة  يف  التو�صع  ي�صعب 

الوطنية للمياه )2005-2015( اإعادة تخ�صي�س املياه ل�صالح ال�صرب وتلبية حاجة النا�س امللحة.
كلمات مفتاحيه: قمح, مياه, ندرة, كفاءة.
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مقدمة:
من املوؤكد اأن ندرة املياه وحمدودية احليازات الزراعية يف اليمن ت�صكل اأهم املعوقات التي تواجه زيادة 
الإنتاج من حما�صيل احلبوب ب�صفة عامة والقمح ب�صفة خا�صة, ويف ال�صنوات الأخرية تناق�صت اإنتاجية 
%10 من اإجمايل ال�صتهالك ال�صنوي من  وحدة امل�صاحة من القمح وبالتايل قل الإنتاج بحيث ل يغطي 
القمح ودقيقه. ويعتمد القمح على الري من مياه الأمطار ب�صكل رئي�صي, ويف حالة التو�صع بزراعة القمح 

املروي, فاإنه لبد من الأخذ يف العتبار اجلدوى الإقت�صادية لزراعته واإنتاجه يف ظل ندرة املياه.

اأن  اإمكانية التو�صع يف زراعة القمح يف ظل ندرة املياه باليمن, على اعتبار  تتناول هذه الدرا�صة مدى 
احلفاظ على املياه اأهم من زراعة القمح الذي ميكن ا�صترياده بتكلفة اقل. وقد متت مناق�صة جدوى زراعة 
القمح باليمن جالل  واإنتاج  اليمن من خالل حمورين رئي�صني, تطرق املحور الأول لتطور زراعة  القمح يف 
1995-2012م . يف حني ت�صمن املحور الثاين قيا�س الكفاءة الإقت�صادية لزراعة واإنتاج القمح  الفرتة 
مقارنة ببقية املحا�صيل. ومن النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة اأنه لو متت م�صاعفة امل�صاحة املزروعة 

بالقمح فاأنه لن يلبي %20 من احتياجات اليمنيني ال�صنوية منه يف اأف�صل الأحوال.

خلفية خمتصرة حول موضوع الدراسة:
    اليمن حاليا ُيعاين من حالة عجز يف اإنتاج احلبوب بعد اأن متيز بوفرة اإنتاجه يف منت�صف ال�صبعينيات 
والثمانينيات مما كان يوفر لليمنيني منتهى ال�صتقرار وُي�صكل عمادًا لالقت�صاد الوطني, ل �صيما واأن اليمن 
كان ي�صدر ما يفوق حاجته من احلبوب اإىل الدول املجاورة, وكان القطاع الزراعي ُي�صهم باأعلى ن�صبة من 
الناجت املحلي الإجمايل . لكن ال�صورة الآن تغريت بعد ما اأ�صاب القطاع الزراعي من اأ�صرار بالغة بفعل 
ال�صيا�صات الزراعية التي مت اعتمادها يف الآونة الأخرية فتحول اليمن من م�صدر للحبوب اإىل م�صتورد له. 
فاإن الإنتاج  2.5 مليون طن  باأكرث من  للبالد من احلبوب  ال�صنوي  ُيقدر فيه الحتياج  الذي  الوقت     يف 
اليمن من احلبوب  اإنتاج  اأن  اإىل  الر�صمية  البيانات  و ت�صري   .20% من  باأقل  ُتقدر  ن�صبة  ُيغطي  املحلي 
قد اأرتفع من 672 األف طن يف عام 2000 اإىل نحو 910 األف طن يف عام 2012م. وبلغ اإنتاج القمح 

التوايل2. على   250 و   ,232  ,266 الأطنان(  )باآلف   2012 لالأعوام 2010, 2011, 
    وفقا للبيانات الر�صمية ال�صادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�صاء, فاإن القمح قد احتل املرتبة الأوىل بني 
ما يقارب  ا�صترياد  2012م, حيث مت  الثانية يف عام  2001 واملرتبة  �صلعة م�صتوردة يف عام   30 اأهم 
%8.5 من  ن�صبة  207 مليار ريال وهو ما ميثل  الثالثة مليون طن يف عام2012م, وبثمن بلغ حوايل 

اإجمايل ثمن الواردات يف نف�س العام )كتاب الإح�صاء ال�صنوي,2012م(.
    اإجمايل ما ُيزرع من القمح يف اليمن ل يتعدى )150 األف هكتار( ولأن هذه امل�صاحة معتمدة على الأمطار 
واأن  ال�صنوات,  بع�س  يف  الطن  عن  قلياًل  ترتفع  اأو  2طن/هكتار,  تتجاوز  ل  جدًا,  متدنية  فالإنتاجية 
250 األف طن, يف حني اأن حبوب القمح ت�صتهلك كميات  اإجمايل ما تنتجه اليمن من القمح ل يتعدى 
كبرية من املياه, مقابل كل كيلو جرام يغل عند احل�صاد, فاإنتاج كيلو غرام واحد من القمح يكلف 750 

لرتمن املياه, واأن اإنتاج طن واحد من القمح يتطلب �صرورة تامني )1500-3000( طن من املياه3. 
www.cso-yemen.org   ,»2  اجلمهورية اليمنية, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, »كتاب الإح�صاء ال�صنوي لعام 2012م

3  نائف البراهيم, »اإدارة الطلب على املياه تر�صيد ال�صتهالك وتقليل الفاقد«, موؤ�ص�صة املر�صد لالإعالنات والن�صر, 2003,�س18.
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     تتاأثر اليمن بارتفاع اأ�صعار القمح, حيث زاد �صعر كي�س القمح الذي يزن 50 كيلو جرام بني مايو 2006 
و مايو 2012 من حوايل 2000 ريال للكي�س اإىل حوايل 6000 ريال )اأي من 10 دولر اإىل 30 دولر(, 

وبن�صبة تقارب الـ %200. وارتفعت اأ�صعار اخلبز بنوعية امل�صطح والروتي من 10 اإىل 20 رياًل.
   والثابت اأن م�صكلة املياه باتت متثل م�صكلة مزعجة لليمن التي ل متلك اأنهارا ول بحريات ويف ظل ندرة الأمطار 
وارتفاع درجة حرارة الكون وانت�صار اجلفاف ت�صبح ق�صية املياه العذبة ق�صية اأمن قومي وتبقى املفا�صلة 
اأمرًا ل مفر منه بني زراعة القمح من جهة اأو احلفاظ على القدر الي�صري من املاء املتوافر من جهة اأخرى. 
      فاليمن ُتعترب من بني اأفقر اأربع بلدان يف العامل من ن�صيب الفرد من املياه, فمتو�صط ح�صة الفرد من املياه 
ال�صنوية املتجددة ل يتجاوز 125م3 يف ال�صنة, هذه احل�صة ل مُتثل �صوى %10 مما يح�صل عليه الفرد 
%2 من املعدل العاملي حل�صة الفرد  اأفريقيا )1250م3 (, و نحو  يف منطقة ال�صرق الأو�صط  و�صمال 

والبالغة 7500 م3  )ال�صرتاتيجية الوطنية والربنامج ال�صتثماري لقطاع املياه 2015-2005( .
    يف عام 2000م قدر ال�صتهالك ال�صنوي من املياه يف اليمن بنحو 3.4 مليار مرت مكعب, متجاوزا باأكرث من 
%75 املوارد ال�صنوية من املياه العذبة املتجددة واملقدرة بحوايل 2.1 مليار مرت مكعب, مبعنى اأن هناك 
لقطاع  ال�صتثماري  والربنامج  الوطنية  )ال�صرتاتيجية  مكعب  مرت  مليار  عن  يزيد  �صنوي  مائي  عجز 

املياه 2015-2005(.
%85 تقريبا من املياه املتاحة �صنويا من املياه, لكن العائد القت�صادي من     ت�صتهلك الزراعة اأكرث من 
ا�صتخدام املياه يف الزراعة ُيعترب ب�صكل عام متدين جدا با�صتثناء بع�س املحا�صيل عالية القيمة مثل 

القات وبع�س حما�صيل اخل�صر والفاكهة. 
   التو�صع يف زراعة القمح يتطلب م�صاحات �صا�صعة جدًا, وهي ل تتوافر يف اليمن, والأمن الغذائي حاليا 
يرتكز على اأن البلد ي�صتورد نحو %90, وينتج %10, ويف حالة اإنتاج %30من احتياجات اليمن من 

القمح فان %70 من الحتياجات �صيتم تغطيتها من خالل ال�صترياد.
    اعتمادا على ما �صبق تتمثل امل�صكلة بالن�صبة لليمن يف حقيقة اأن اإنتاج القمح يتطلب معدلت عالية من 
املياه يف بلد يعاين ندرة املياه. واإن تكلفة اإنتاج القمح يف اليمن �صتظل دائما مرتفعة ب�صبب حمدودية 
الأر�س التي ميكن زراعتها, وحمدودية الكميات التي ميكن اإنتاجها, وكميات املياه املطلوبة لإنتاج القمح 

يف بلد يعترب نفاذ املاء من اأخطر التحديات التي تواجهه.
   الإ�صكالية الأكرب التي تواجه اليمن هي اأن حجم ال�صتهالك من املياه يتزايد نتيجة النمو الطبيعي 
لل�صكان, وبالتايل فان معدل منو الطلب الكلي على املياه جلميع ال�صتخدامات يفوق بكثري معدل النمو 

الطبيعي للزيادة يف ال�صكان بالإ�صافة اإىل انه يفوق معدل منو التزويد املائي املتاح.

مشكلة الدراسة 
لل�صيا�صة  رئي�صيًا  الزراعي هدفًا  القطاع  املتاحة يف  املائية  املوارد  ا�صتخدام  من  الكفاءة  ُيعترب حتقيق 
الزراعية, حيث يوؤدي حتقيق الكفاءة يف ا�صتخدام تلك املوارد اإىل حتقيق الرفاهية الإقت�صادية للمجتمع 
ونظرًا ملحدودية موارد ااملياه من ناحية, وتناف�س املحا�صيل الزراعية فيما بينها يف ا�صتخدام تلك املوارد من 
ناحية اأخرى, فان م�صكلة الدرا�صة تتبلور يف �صعوبة التو�صع يف زراعة واإنتاج القمح يف اليمن نتيجة لندرة املياه 
وبالتايل تدين الكفاءة الإقت�صادية ل�صتخدام هذا املورد يف اإنتاج القمح مقارنة ببع�س املحا�صيل الأخرى.
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هدف الدراسة:
الدرا�صة تهدف ب�صفة اأ�صا�صية اإىل درا�صة اإمكانية ا�صتخدام املياه يف اإنتاج القمح من خالل الهدفني التاليني:

- التعرف على مدى حتقق كفاءة خمتلف مدخالت العملية الإنتاجية وذلك من خالل التقديرات الإح�صائية 
لدالة  اإنتاج القمح والتي هي مبثابة موؤ�صر ملدى حتقيق الكفاءة الإقت�صادية.

املزروعة  باأهم املحا�صيل  القمح مقارنة  اإنتاج  املياه يف  الكفاءة الإقت�صادية احلالية ل�صتخدام  - حتديد 
باليمن.

حدود الدراسة:
تتعدد مقايي�س الكفاءة الإقت�صادية  امل�صتخدمة يف الن�صاط الإنتاجي الزراعي,  وقد مت الرتكيز  يف هذا 
البحث على العالقة بني متو�صط �صايف العائد األهكتاري ومتو�صط التكلفة الهكتارية للح�صول على عائد كل 
وحدة نقدية )ريال( من متو�صط التكلفة الهكتارية, وقامت الدرا�صة كذلك بدرا�صة العالقة بني متو�صط 
املوارد الإنتاجية  اأهم  ُيعترب من  املاء  اأن  للهكتار, على اعتبار  املائي  األهكتاري و متو�صط الحتياج  الإيراد 
لأهم  بالكفاءة  ومقارنتها  للقمح  الإقت�صادية  الكفاءة  تقدير  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت  اليمن.  يف  الزراعية 

املحا�صيل املزروعة يف اليمن, وذلك خالل الفرتة )1990-2012م(.
  

املنهجية: 
ا�صتعان الباحث ببع�س املناهج والطرق املتبعة يف الإح�صاء الو�صفي, وذلك لتقدير الكفاءة الإقت�صادية 
للقمح خالل الفرتة )1990-2012(. ولتحديد مدي تاأثري �صيا�صات الإ�صالح القت�صادي على موؤ�صرات 
الكفاءة الإقت�صادية للقمح من عدمها مت تق�صيم ال�صل�صلة الزمنية يف البحث اإىل فرتتني زمنيتني, فرتة ما 
قبل الإ�صالح القت�صادي )1990-1995(, وفرتة ما بعد تطبيق �صيا�صات الإ�صالح القت�صادي )-1996 
للعلوم الجتماعية  )spss(لتقدير معادلت  الإح�صائية  احلزمة  برنامج  الباحث  وا�صتخدم   .)2012

الجتاه العام ملتغريات الكفاءة خالل الفرتات الثالث.  

مصادر البيانات: 
املركزي  اجلهاز  عن  ال�صادرة  �صواء  ال�صنوي,  الإح�صاء  كتب  يف  املتاحة  البيانات  على  الباحث  اعتمد 
لالإح�صاء, اأو من وزارة الزراعة والري, كما ا�صتعان الباحث بالتقارير الر�صمية وغريها الدرا�صات والأبحاث 

ذات العالقة مبو�صوع الدرا�صة.

هيكل البحث:
متت درا�صة اجلدوى املائية لزراعة واإنتاج القمح يف ظل ندرة املياه باليمن من خالل حمورين اأ�صا�صني, 
بالإ�صافة اإىل املقدمة وال�صتنتاجات واأهم التو�صيات وكذا قائمة املراجع, وقد تناول املحور الأول تطور 
زراعة واإنتاج القمح باليمن خالل الفرتة )1995-2012(, يف حني تطرق املحور الثاين لدرا�صة وقيا�س 

الكفاءة الإقت�صادية لزراعة واإنتاج القمح خالل الفرتة )2012-1990(.
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1. بعض الدراسة السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث:
ا�صتعرا�س نتائج الدرا�صات ال�صابقة ذات العالقة مبو�صوع هذا البحث ُي�صاعد يف التعرف على جوانب 
امل�صكلة البحثية, وتاأكيدا لقاعدة » البدء من حيث انتهى الآخرون« اأكدت درا�صة حول »القمح – الواقع 
والطموح يف اليمن4 » على اأن مو�صوع املياه ي�صكل اأهمية بالغة عند اتخاذ قرار ب�صان التو�صع بزراعة القمح 
يف املناطق املروية باليمن. ويف درا�صة حول » واقع اإنتاج احلبوب يف اليمن 5 » كانت اأهم نتائجها  اأن اأي تو�صع 
م�صتقبلي يف الرقعة الزراعية للقمح حتكمه حمددات كثرية اأهمها �صح املياه وتدهور الأرا�صي. ويف درا�صة 
بعنوان »اقت�صاديات اإنتاج الذرة الرفيعة مبنطقة تهامة 6« بينت مدى التفاوت يف تكاليف واإنتاج وحدة 
امل�صاحة باختالف م�صادر الري ويف درا�صة حول« تقومي الو�صع احلايل ل�صناعة اخلبز يف اليمن والآفاق 
امل�صتقبلية للتطوير7« بينت اأن تدين الإنتاج املحلي من القمح دفع اليمن اإيل القيام با�صترياد كميات هائلة 

�صنويا من القمح لتاأمني احتياجات ال�صتهالك ال�صنوي الذي فاق 90%.
امل�صاكل  تفاقم  اإىل  اأدت  القات  زراعة  اأن  اليمن8  يف  املياه  لقطاع  الجتماعي  البيئي  التقييم  يوؤكد 
النباتية  املغذيات  من  كبرية  كميات  ت�صتنزف  لأنها  بالرتبة  ُت�صر  اأنها  كما  املياه؛  بوفرة  املتعلقة  البيئية 
30 مليون مرت مكعب يف ال�صنة )اأو  فيها. وي�صتمر ا�صتهالك املياه يف قطاع الزراعة ب�صكل متزايد مبعدل 
التو�صع يف ال�صتهالك املفرط للمياه, فاإن هذه الن�صبة �صت�صل  ا�صتمر هذا  ال�صنة( تقريبًا. واإذا ما  %5 يف 
التاريخ.  ذلك  �صتكون قد جفت بحلول  الأحوا�س  اأن معظم  من  بالرغم   ,2025 %200 بحلول عام  اإىل 
املائة  يف   38 القات  ويغطي  اليمن.  يف  املياه  م�صاكل  تعقيد  اإىل  اأدت  القات  نبات  زراعة  اأن  التقييم  ويبني 
من مناطق اليمن املروية, ويتم يف بع�س املناطق اقتالع املحا�صيل الغذائية وا�صتبدالها بالقات. ومنذ عام 
1970, زادت كميات املياه امل�صتخدمة يف الري مبقدار 15 مرة, بينما تقل�صت الزراعة البعلية )التي تعتمد 
على املطر( بنحو 30 يف املائة. وب�صبب نق�س املياه, فاإن اأكرث من ن�صف ال�صتثمارات التي تقام يف املناطق 

الريفية باليمن ل ت�صمد اأكرث من خم�س �صنوات.
ويف درا�صة قام بها با �صنبل9 بينت اأن و�صعية زراعة القمح واأ�صارت اإىل التدين يف اإنتاجه واإنتاجيته, 
انتاج املح�صول مما يجعل  �صلبا على  اأثرت  اليمن  التي تعاين منها  املياه احلادة  اأزمة  اأن  الدرا�صة  اأكدت  و 

حتديد الحتياجات املائية لرفع كفاءة الري اأمرا ملحا. 
ونظرا لأهمية املياه والأمن املائي يف الوطن العربي, فقد كرثت الدرا�صات اخلا�صة بهذا املورد على امل�صتويات 
املختلفة »10 وملخ�س هذه الدرا�صات اأن ن�صيب الفرد العربي من املياه ينخف�س عرب الزمن, وانه �صي�صل اإىل 
م�صتويات مدنية جدا مع حلول العام 2025م.  ما مل يتم ال�صتغالل القت�صادي الأمثل  للمياه يف الزراعة.

4  عبد احلميد اخمد اليون�س)د(, حامد جعفر احلامد )د(, » القمح- الواقع والطموح يف اليمن«, ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية حول الزراعة بني الكتفاء الذاتي 
وطموح الأمن الغذائي يف اليمن بكلية نا�صر للعلوم الزراعية جامعة عدن, مار�س, 2008م.

5   اإ�صماعيل عبداهلل حمرم )د(,« واقع اإنتاج احلبوب باليمن«, ورقة مقدمة لندوة حا�صر وم�صتقبل �صناعة اخلبز يف اليمن, هيئة  البحوث  والإر�صاد الزراعي, وزارة الزراعة, �صنعاء, 
2004م.

6  حممد �صودري واآخرون, »اقت�صاديات اإنتاج وت�صويق الذرة الرقيعة يف اقليم تهامة«, درا�صة للهيئة العامة للبحوث والإر�صاد الزراعي, 1982
7  حممد �صامل امل�صلي )د(,« تقومي الو�صع احلايل ل�صناعة اخلبز يف اليمن والآفاق امل�صتقبلية للتطوير«, ورقة مقدمة لندوة حا�صر وم�صتقبل �صناعة اخلبز يف اليمن, هيئة  البحوث  

والإر�صاد الزراعي, وزارة الزراعة, �صنعاء, 2004م.
8   �صركة اخلدمات ال�صت�صارية الهند�صية )الهند( اخلا�صة املحدودة,”تقييم بيئي واجتماعي وا�صع على م�صتوى القطاع لربنامج دعم قطاع املياه« , التقرير النهائي, 2008م

9  في�صل عبداهلل با�صنبل, »تطوير زراعة القمح يف اجلمهورية اليمنية«, مركز بحوث الأغذية وتقانات ما بعد احل�صاد, عدن, دي�صمرب 2004م.
10   حممود ال�صرم )د(,« اقت�صاديات املياه يف الوطن العربي والعامل«, مركز درا�صات الوحدة العربية, بريوت, 2001م.
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2. تطور زراعة وإنتاج القمح:
عند ال�صتعانة ببيانات اجلدول رقم )1( واجلدول رقم )2( مُيكن ا�صتخال�س احلقائق والنتائج التالية:

 ات�صفت امل�صاحة املزروعة بالقمح خالل الفرتة )1995-2012م( بالتذبذب, بحيث بلغ اأق�صى م�صتوى 
)149 األف هكتار( عام 2010م واأدنى م�صتوى )84 األف هكتار( عام 2004م, مبتو�صط 108 األف هكتار(. 
 هناك اجتاه عام متزيد غري معنوي اإح�صائيا مل�صاحة القمح بلغ نحو 2.5 األف هكتار, مبعدل زيادة �صنوية 

بلغت %13.6. ومن املتوقع اأن ت�صل اإىل نحو148 األف هكتار عام 2020م.
 ب�صكل عام حدث تزايد يف اإنتاج القمح خالل نف�س الفرتة, حيث بلغ اأق�صى م�صتوى )266 األف طن( عام 

طن. األف   167 ومبتو�صط  2004م,  عام  طن(  األف   103( م�صتوى  واأدنى   2010
 هناك اجتاه عام متزايد )غري معنوي اإح�صائيا( للكمية املنتجة من القمح مبعدل �صنوي يبلغ 5.89 األف 
اإىل نحو  2020م  اأن ت�صل كمية الإنتاج من القمح عام  املتوقع  %32.71. ومن  طن, مبعدل �صنوي بلغ 

طن. األف   264
قيمته  ومبا  طن  األف   1827 حوايل   بلغ متو�صط حجم الوردات من القمح خالل الفرتة 2012-1995 

دولر. مليون   417
 ميثل الإنتاج املحلي من القمح باملتو�صط نحو %8.4 من الكمية املتاحة لال�صتهالك )كمية الإنتاج املحلي+ 

كمية الوردات(.
 تذبذب م�صاحة القمح وبالتايل الكميات املنتجة منه يرجع بدرجة رئي�صية اإىل تذبذب وانخفا�س معدل 
اإ�صافة اإىل اجتاه بع�س املزارعني نحو زراعة املحا�صيل التي تدر دخل اكرب من دخل  �صقوط الأمطار, 

حم�صول القمح مثل حما�صيل اخل�صر والقات.
 يظل متو�صط اإنتاجية الهكتار من القمح يف اليمن متدنيا باملقارنة مع متو�صط الإنتاجية العاملية )2.71 

ط/هـ( وكذلك انتاجة كل من م�صر, ال�صعودية, التي و�صلت اإىل 6.5, 6.1 طن/هكتار,على التوايل 
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جدول رقم )1( : تطور م�صاحة واإنتاج القمح, وكمية وقيمة الواردات منه, 
خالل الفرتة  -1995 2012 م

                 املتغريات
ال�صنوات

الإنتاج )األف 
طن(

امل�صاحة )األف 
هكتار(

الإنتاجية )طن/
هكتار(

الواردات 
كمية )األف 

طن(
قيمة )مليون 

دولر(
19951711021.681496288
19961491031.451625121
19971291041.241796143
19981671111.501263182
1999140861.631187151
2000142871.631126146
2001153941.631468188
2002132891.481266156
2003104871.201998179
2004103841.231776121
2005113861.311303207
20061491111.34953277
20072191411.552579729
20081701231.381996900
20092221181.882789731
20102661491.792655705
20112321251.862686962
20122501381.8129281323

1671081.551827417املتو�صط

امل�صدر   
الإح�صاء  »كتاب  الزراعي,  لالإح�صاء  العامة  الإدارة  والري,  الزراعة  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   .   1

الزراعي لأعوام خمتلفة«.
اجلهاز املركزي لالإح�صاء, » كتاب الإح�صاء  الدويل,  والتعاون  التخطيط  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   .  2

ال�صنوي« اأعوام خمتلفة.
اجلمهورية اليمنية, وزارة التخطيط والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء ,« اإح�صاءات التجارة   .3

اخلارجية«.
جدول رقم )2(: معادلت الجتاه الزمني مل�صاحة واإنتاج القمح خالل الفرتة  -1995 2012 

             املقيا�س
املتغري

متو�صط 
معدل الزيادة Tبيتاالفاالفرتة

RR2Fال�صنوية

10884.252.463.261.960.400.3610.66امل�صاحة
167111.355.893.232.570.400.3610.45الإنتاج

 امل�صدر: جمعت وح�صبت بوا�صطة الباحث بالعتماد على اجلدول رقم )1(
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3. قياس الكفاءة اإلقتصادية لزراعة وإنتاج للقمح :
3-1. الكفاءة الإقت�صادية للقمح بن�صبة متو�صط �صايف العائد األهكتاري اإىل متو�صط التكاليف الكلية للهكتار
ي�صتعر�س اجلدول رقم )3( تطور الكفاءة الإقت�صادية ملح�صول القمح يف اليمن خالل الفرتة )1990-
2012(, ويو�صح اجلدول ت�صاعد التكلفة الهكتارية عرب الزمن حتى و�صلت يف عام2012م اإىل نحو 7.5  
1990, كما يو�صح اجلدول اأن متو�صط فرتة ما بعد الإ�صالح القت�صادي و�صل  اأ�صعاف عن �صنة الأ�صا�س 
اإىل نحو 3.3 اأ�صعاف متو�صط فرتة ما قبل �صيا�صة الإ�صالح, ملتو�صط التكلفة الهكتارية تقريبًا, وهذا يعك�س 
�صيا�صة الإ�صالح يف اإطالق اأ�صعار م�صتلزمات الإنتاج الزراعية, واإلغاء الدعم عليها. اأما متو�صط �صايف العائد 
األهكتاري خالل فرتة الدرا�صة فقد حدث له ارتفاع عرب الزمن, وو�صل يف نهاية الفرتة اإىل نحو 25.3 �صعف 
عن �صنة الأ�صا�س, وو�صل متو�صط الفرتة ملا بعد تطبيق �صيا�صة الإ�صالح القت�صادي اإىل اأكرث من 6.3 اإ�صعاف 
متو�صط الفرتة ما قبل الإ�صالح, وارتفاع متو�صط �صايف العائد األهكتاري يرجع اإىل اإتباع �صيا�صة الإ�صالح 
اإجباريًا. ت�صعريها  دون  الزراعية  احلا�صالت  اأ�صعار  واإطالق  امل�صتورد,  القمح  عن  الدعم  اإلغاء  يف  املتمثلة 

جدول رقم)3(: تطور الكفاءة الإقت�صادية ملح�صول القمح يف اجلمهورية اليمنية
 خالل الفرتة 1990-2012م

                    البيان
 ال�صنوات

متو�صط  �صايف 
العائد )ريال(

متو�صط  
الكفاءة الإقت�صادية )ريال(التكاليف )ريال(

1990872984851.03
19918804104760.84
199213633117711.16
199313684133761.02
199428047155531.80
199530796199401.54

17282132671.30املتو�صط 1
199631874223531.43
199738210255191.50
199841460290971.42
199944591303411.47
200042503338981.25
200150001382061.31
200256769430311.32
200362679443211.41
200474135443211.67
200595878432122.22
2006124591454322.74
2007195267569003.43
2008179939532783.38
2009190120558093.41
2010200301583403.43
2011210482608713.46
2012220663634023.48

109380440192.48املتو�صط 2
امل�صدر: جمعت وح�صبت عن طريق الباحث بالعتماد على اجلداول )6-1(, )6-2(  يف امللحق.
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وبقيا�س الكفاءة الإقت�صادية ل�صتخدام املوارد الزراعية يف اإنتاج القمح, وذلك بق�صمة متو�صط �صايف 
العائد األهكتاري على متو�صط التكلفة الهكتارية للح�صول على عائد كل وحدة نقدية )ريال( من متو�صط 
الدرا�صة,  فرتة  خالل  له  الإقت�صادية  الكفاءة  تذبذبت  قد  القمح  حم�صول  اأن  يتبني  الهكتارية,  التكلفة 
وبلغ متو�صط الفرتة ملا قبل الإ�صالح 1.30 ريال لكل وحدة نقدية )ريال( من التكاليف, وملتو�صط فرتة ما 
بعد الإ�صالح و�صلت اإىل نحو 2.48 لكل ريال منفق, وبلغت الكفاءة الإقت�صادية عن متو�صط الفرتة ملا بعد 
الإ�صالح اأكرث من �صعفي متو�صط فرتة ما قبل الإ�صالح, مما ي�صري اإىل ارتفاع الكفاءة الإقت�صادية خالل 

قرتة ما بعد الإ�صالح عنه يف فرتة قبل الإ�صالح. 
ميكن احل�صول على الكفاءة الإقت�صادية ال�صهرية, وذلك بق�صمة معدل الكفاءة الإقت�صادية على عمر 
املح�صول, حيث اأن الكفاءة ال�صهرية يف فرتة ما قبل الإ�صالح القت�صادي ت�صاوي 1.30 ÷ 5.5 �صهر )عمر 
ما  فرتة  عن  وكذلك  �صهريًا,  فل�س  نحو24  وهي  ال�صهرية,  الإقت�صادية  الكفاءة  على  فنح�صل  املح�صول( 
بعد الإ�صالح القت�صادي بنحو 45 فل�س �صهريًا واجلدول رقم)4( يت�صمن معادلت الجتاه الزمني العام 
للكفاءة الإقت�صادية ملح�صول القمح للفرتات الثالث, فرتة ما قبل الإ�صالح القت�صادي )1995-1990(, 
قرتة ما بعد تطبيق �صيا�صات الإ�صالح القت�صادي)1996-2012(, وللفرتة كلها )1990-2012(, وقد 
 . ال�صابق ذكرهما  الفرتتني  ليعك�س الختالف بني  انتقايل �صوري وهمي,  با�صتخدام متغري  ال�صتعانة  مت 
حيث يت�صح من تلك الدوال اأن فرتة ما قبل الإ�صالح القت�صادي كانت الكفاءة الإقت�صادية تتزايد مبعدل 
�صنوي قدره 0.15 ريال �صنويًا . اأما فرتة ما بعد الإ�صالح القت�صادي كانت تتزايد مبعدل حوايل 0.14 
ريال �صنويًا . اأما خالل الفرتة كلها والتي متثل حوايل 18 �صنة فكانت تتزايد مبعدل نحو 0.14 ريال �صنويًا 
الإ�صالح القت�صادي  ما قبل  الإقت�صادية كانت تتزايد مبعدل خالل فرتة  الكفاءة  اأن  . ويتبني من ذلك 

يعادل اأكرث من 1.07 اأ�صعاف فرتة الإ�صالح القت�صادي .
الإقت�صادية  الكفاءة  توؤثر على قيمة  التي  التغريات  %63 من  اأن حوايل  اإىل  التحديد  معامل  ي�صري 
ل�صتخدام املوارد الزراعية يف اإنتاج حم�صول القمح ميكن اإرجاعها اإىل العوامل الإقت�صادية التي يعك�صها 
 . الكلية  الفرتة  خالل  وذلك  مقا�صه,  غري  اأخرى  عوامل  اإىل  الباقية  الن�صبة  ترجع  بينما  الزمن,  عن�صر 
وقد حدث ارتفاع معنوي اإح�صائيا يف ثابت الدالة اإىل اأعلى وذلك من حوايل 0.70 ريال يف فرتة ما قبل 
الإ�صالح القت�صادي اإىل حوايل 0.85 ريال يف فرتة   ما بعد الإ�صالح القت�صادي. اأي اأن لتطبيق �صيا�صة 

الإ�صالح اثر على كفاءة ا�صتخدام املوارد يف اإنتاج القمح حمليًا.
جدول رقم )4(: معادلت الجتاه الزمني العام للكفاءة الإقت�صادية ملح�صول القمح يف اليمن 

خالل الفرتة 1990-2012م

املح�صوبةRR2املعادلةرقم املعادلة  )  F (معنوية النموذج

10.75D  -  14X  .0  +  0.73=  Yt
معنوي0.790.6312.8)3.61(**) 4.36(** )- 2.08(**             

20.12X  +  0.50  =  Y1
                  **)8.27 (  **)2.45(78 معنوي00.606.1. 

30.14X  +  0.85  =  Y2
معنوي0.740.5512.36)2. 88(**  )3.52(**                   

امل�صدر: ح�صبت من اجلدول رقم)3(.
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 )*( ت�صري اإىل معنوية املعلمات املقدرة عند م�صتوى املعنوية 0.05 .
)**( ت�صري اإىل معنوية املعلمات املقدرة عند م�صتوى املعنوية 0.05 , 0.01,   )ns(    ت�صري اإىل عدم املعنوية.

- Yt ت�صري اإىل الكفاءة الإقت�صادية عن الفرتة كلها,  Y1 ت�صري اإىل الكفاءة الإقت�صادية عن فرتة ما قبل 
الإ�صالح القت�صادي,  Y2  ت�صري اإىل الكفاءة الإقت�صادية عن فرتة ما بعد الإ�صالح القت�صادي, X ي�صري 

اإىل متغري الزمن . D  ي�صري اإىل املتغري ال�صوري.
2.3 الكفاءة الإقت�صادية للقمح با�صتخدام ن�صبة متو�صط الإيراد الهكتاري على متو�صط الحتياج املائي للهكتار

الفرتة  خالل  اليمن  يف  ال�صتوي  القمح  ملح�صول  الإقت�صادية  الكفاءة  تطور   )5( رقم  اجلدول  يو�صح 
)1990-2012(, ويالحظ من اجلدول تذبذب الحتياج املائي خالل فرتة الدرا�صة, وكان ادين م�صتوى 
1997, وبلغ متو�صط ما بعد الإ�صالح القت�صادي حوايل �صعف  2003 ويف اأعلى م�صتوى له عام  له عام 
الفرتة ما قبل الإ�صالح وفيما يتعلق بالكفاءة الإقت�صادية ملورد املياه خالل فرتة الدرا�صة فقد حدث لها 
بعد  ما  متو�صط  وبلغ   ,2012 عام  لها  م�صتوى  اأعلى  ويف   ,1991 عام  لها  م�صتوى  اأدين  يف  وكانت  تذبذب, 
الإ�صالح القت�صادي اأكرث من اأربعة اأ�صعاف فرتة ما قبل الإ�صالح, كما بلغت الكفاءة الإقت�صادية ال�صهرية 

ملورد املياه لفرتة ما قبل الإ�صالح 0.9 ريال �صهريًا , ولفرتة ما بعد الإ�صالح  بنحو3.8 ريال �صهريًا. 

واجلدول رقم)6( يت�صمن معادلت الجتاه الزمني العام للكفاءة الإقت�صادية ملح�صول القمح للفرتات 
الكفاءة  ملعدل  معنوية  زيادة  اإىل  القت�صادي  الإ�صالح  بعد  ما  فرتة  يف  اخلطية  الدالة  وت�صري  الثالث, 
ما  فرتة  يف  اأقل  مبعدل  معنوية  زيادة  زادت  بينما  املتو�صط,  يف  ريال   3.72 مبعدل  �صنويًا  الإقت�صادية 
الكفاءة  الفرتة كلها فقد زادت  اأما خالل  �صنويًا,  املتو�صط  1.44 ريال يف  قبل الإ�صالح القت�صادي بنحو 
حوايل  اأن  اإىل  التحديد  معامل  وي�صري   . ريال   3.47 حوايل  اإح�صائيا  معنوي  �صنوي  مبعدل  الإقت�صادية 
%86من التغريات التي توؤثر على قيمة الكفاءة الإقت�صادية ل�صتخدام مورد املياه يف اإنتاج حم�صول القمح 
خالل الفرتة كلها ميكن اإرجاعها اإىل العوامل الإقت�صادية التي يعك�صها عن�صر الزمن, بينما ترجع الن�صبة 
الباقية اإىل عوامل اأخرى غري مقا�صه . وقد حدث انتقال معنوي اإح�صائيا يف ثابت الدالة اإىل اأعلى وذلك 
من حوايل 0.04 ريال لفرتة ما قبل الإ�صالح القت�صادي اإىل حوايل 2.53 ريال يف فرتة ما بعد الإ�صالح 
القت�صادي . اأي اأن ا�صتخدام مورد املياه يف الفرتة الثانية حقق كفاءة تزيد عن نظريتها يف الفرتة الأوىل 

بنحو2.49 ريال/�صنة.
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جدول رقم )5(: تطور الكفاءة الإقت�صادية ل�صتخدام مورد املياه يف اإنتاج حم�صول القمح يف اجلمهورية اليمنية 
خالل الفرتة )2012-1990(

البيان
ال�صنوات

متو�صط �صايف العائد 
الكفاءة الإقت�صادية متو�صط الحتياج املائي  )مرت مكعب()ريال(

)ريال/ مرت مكعب(
1990872935032.49
1991880435332.48
19921363335163.88
19931368435333.87
19942804734728.08
19953079633439.21

1728234834.96املتو�صط 1
19963187431899.99
19973821041139.29
199841460309213.41
199944591365212.21
200042503407510.43
200150001396912.60
200256769390514.54
200362679299920.90
200474135300024.71
200595878320029.96
2006124591340036.64
2007195267300065.09
2008179939310058.04
2009190120302062.95
2010200301300066.77
2011210482320065.78
2012220663310071.18

109380335434.38املتو�صط
امل�صدر: جمعت وح�صبت عن طريق الباحث بالعتماد على اجلداول )2-6( , )3-6( بامللحق.

جدول رقم)6(:  معادلت الجتاه الزمني العام للكفاءة الإقت�صادية ملح�صول القمح ملورد املياه يف اجلمهورية 
اليمنية خالل الفرتة 1990-2007م

املح�صوبةRR2املعادلةرقم املعادلة  )  F ( معنوية
النموذج

1
 -  3.47X  +  15  .7  -  =  Yt

14.60D
        *)2.06 -(**)38 .5 ( *)1.77-(

معنوي0.860.7522.75

21.44X  +  0.04  -  =  Y1
               **)4.87 ( n)0.32-(0.930.8523.71معنوي

33.72X  +  53  .2-  =  Y2
       **)65 .4(  ns)0.43-(0.830.6821.61معنوي

امل�صدر: ح�صبت من اجلدول رقم )5(.
)*( ت�صري اإىل معنوية املعلمات املقدرة عند م�صتوى املعنوية 0.05  .
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)**( ت�صري اإىل معنوية املعلمات املقدرة عند م�صتوى املعنوية 0.05, 0.01 . )ns(    ت�صري اإىل عدم املعنوية.
 -))Yt ت�صري اإىل الكفاءة الإقت�صادية عن الفرتة كلها  , ))Y1 ت�صري اإىل الكفاءة الإقت�صادية عن 
الإ�صالح  بعد  ما  فرتة  عن  الإقت�صادية  الكفاءة  اىل   ت�صري    )Y2(   , القت�صادي  الإ�صالح  قبل  ما  فرتة 

القت�صادي , )X( ي�صري اإىل متغري الزمن . D   ي�صري اإىل املتغري ال�صوري.

3.3.قياس الكفاءة باستخدام املتوسط اهلندسي:
معينة  حما�صيل  اإنتاج  يف  اإنتاجي  مورد  من  اأكرث  ل�صتخدام  الإقت�صادية  الكفاءة  على  احل�صول  ميكن 
طرق  باإحدى  مورد  لكل  الإقت�صادية  الكفاءة  على  احل�صول  يتم  حيث  الهند�صي,  املتو�صط  خالل  من 
قيا�س الكفاءة ال�صابق ذكرها, ثم احل�صول على املتو�صط الهند�صي ملعدلت الكفاءة الإقت�صادية للموارد 
امل�صتخدمة يف اإنتاج تلك املحا�صيل, ومن خالل قيم املتو�صط الهند�صي مُيكن املقارنة بني املحا�صيل املختلفة, 
املناطق  اأف�صل  بني  املفا�صلة  اأو  الزراعية,  الإنتاجية  املوارد  ا�صتخدام  يف  الإقت�صادية  الكفاءة  حيث  من 
الإنتاجية ملح�صول ما, اأو بني اأ�صناف املح�صول الواحد فـي املوا�صم املختلفة11)*(. واعتمادا على ما �صبق 
قامت الدرا�صة با�صتخدام املتو�صـط الهند�صـي لتقدير الكفاءة الإقت�صادية ملوردي راأ�س املال ومياه الري, 

على نف�س اأهم املحا�صيل املزروعة باليمن, وذلك با�صتخدام متو�صـطات الكفاءة لكل قرتة.

واجلدول رقم )7( يو�صح الكفاءة الإقت�صادية الإنتاجية ل�صتخدام موردي راأ�س املال واملياه يف اإنتاج 
اأهم املحا�صيل املزروعة يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة )1990-2012(. وقد كان ترتيب املحا�صيل 
للكفاءة  الهند�صي  املتو�صط  قيم  حيث  من  ت�صاعديًا   )1995-1990( الأوىل  الفرتة  خالل  املزروعة 
الإقت�صادية ل�صتخدام املوردين على النحو التايل: القات, الرب�صيم, العنب, الطماطم, البطاط�س, الفول, 
 ,7.014  ,11.581 العد�س, النب, اللوبيا, القمح, القطن, الذرة ال�صامية, الذرة الرفيعة والدخن, بنحو: 
5.636, 4.807,  3.745, 3.322, 2.591,  2.523, 2.372, 2.243, 1.384, 1.251, 1.042 ريال/

النحو  على  ت�صاعديًا   )2007-1996( الثانية  الفرتة  خالل  الرتتيب  كان  حني  يف  الرتتيب  على   , �صنة 
التالـي: القات, الرب�صيم, العنب, البطاط�س, القمح, اللوبيا, النب, الذرة ال�صامية,  القطن, الطماطم, الذرة 
الرفيعة, الفول العد�س, , بنحو: 22.38, 8.70, 6.95, 6.81, 6.23, 5.99, 5.52, 4.53, 4.36, 3.52, 
/�صنة تقريبا على الرتتيب وميكن ا�صتخدام هذا املوؤ�صر عند اإنتاج املحا�صيل  ريال   1.25  ,1.95  ,2.93
اأو  منفرد  ملح�صول  الإنتاج  هذا  كان  �صواء  الزراعي  الإنتاج  على  معينة  حمددات  توجد  مل  اإذا  املختلفة, 
ملحا�صيل خمتلفة, فيتم حتديد امل�صاحات بن�صب املتو�صط الهند�صي للكفاءة الإقت�صادية ل�صتخدام املوارد 

الإنتاجية الزراعية.

11 )*( يف هذه احلالة �صيعرف املتو�صط الهند�صي )G.M( ملجموعة)n(  من معدلت الكفاءة القت�صادية الإنتاجية ل�صتخدام املوارد الإنتاجية الزراعية يف اإنتاج اأهم املحا�صيل باأنه 
اجلذر النوين n the root  حلا�صل �صربها:

=  G.M
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جدول رقم )7(: تقدير الكفاءة الإقت�صادية الإنتاجية ل�صتخدام موردي راأ�س املال واملياه يف اإنتاج اأهم املحا�صيل 
املزروعة يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة 2012-1990

                           البيان
   املح�صول   

كفاءة مورد راأ�س 
املتو�صط الهند�صيكفاءة مورد مياه الرياملال

الفرتة 
الأوىل

الفرتة 
الثانية

الفرتة 
الأوىل

الفرتة 
الفرتة الثانيةالفرتة الأوىلالثانية

1.301.883.8720.63102.24356.228القمح

1.181.410.926.07131.042112.926الذرة الرفيعة والدخن 

0.911.791.7211.44121.25184.525الذرة ال�صامية

1.161.6712.0927.7953.74546.812البطاط�س

3.491.386.629.0044.807103.524الطماطم

1.181.2226.9239.6435.63636.954العنب

1.341.664.2021.5992.37265.987اللوبيا

0.790.268.506.1572.591131.265العد�س

1.060.4010.419.4963.322121.948الفول

0.971.456.5621.0082.52375.518النب

0.841.492.2812.76111.38494.360القطن

1.662.4180.80207.83111.581122.380القات

2.562.6519.2228.5627.01428.700الرب�صيم امل�صتدمي
امل�صدر: جمعت وح�صبت عن طريق الباحث بالعتماد على اجلداول )1-6(, )6-2( , )6-3( بامللحق.

4. االستنتاجات:
ت�صاعفت  لو  فانه  امل�صاحة(  اإجمايل  )%3من  اليمن  يف  للزراعة  ال�صاحلة  امل�صاحة  ملحدودية  نتيجة   
ال�صتهالك  %20 من  من  اأكرث  املحلي  الإنتاج  لن يغطي  ال�صروف  اأح�صن  انتاجة يف  القمح ومت  م�صاحة 

الكلي للقمح.
 متو�صط �صعر املرت املكعب من املياه املخ�ص�صة لل�صرب وال�صتخدام املنزيل بني 50 اإىل 200 ريال. يف حني 

ل يتجاوز عائد املرت املكعب يف اإنتاج القمح 5 ريال.
 عائد املرت املكعب امل�صتخدم يف ري القات يفوق مثيله امل�صتخدم لإنتاج القمح باأكرث من 5 اأ�صعاف, ومبا اأن 
النظام املتبع يف اليمن هو ت�صجيع حرية ال�صوق فانه ي�صعب على املزارع الت�صحية بزراعة القات يف مقابل 

اإنتاج القمح.
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5. التوصيات:
     حت�صني اإنتاجية القمح من خالل التو�صع يف جمال البذور املح�ّصنة واإجراء البحوث الزراعية وحتديد املناطق 
واملناخات الزراعية املنا�صبة لزراعته والتو�صع فقط يف الأ�صناف التي تتميز بالإنتاجية العالية منه.
  زيادة الإنتاج الزراعي من حما�صيل احلبوب الأخرى ذات الحتياجات املائية القليلة والإنتاجية العالية 
لتحقيق م�صتويات عالية من الأمن الغذائي البديل للقمح اأو املكمل له. وتعترَب الذرة الرفيعة من احلبوب 

الأكرث اأهمية مقارنًة بالقمح.
 ال�صتغالل الأمثل للموارد الزراعية املتاحة لزراعة �صلع زراعية عالية الكفاءة لزيادة قيمة ال�صادرات 

منها من اجل توفري العمالت ال�صعبة ملواجهة فاتورة ا�صترياد القمح.

6. قائمة املراجع:
 – اليمن  يف  متنوع  لقت�صاد  واعد  قطاع  “الزراعة  والري,  الزراعة  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   .1

الإ�صرتاتيجية الوطنية لقطاع الزراعة )-2012 2016م(« , مار�س 2012م.
“كتاب الإح�صاء  اجلهاز املركزي لالإح�صاء,  الدويل,  والتعاون  التخطيط  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   .2

ال�صنوي لل�صنوات 2014-1990”.  
3. اجلمهورية اليمنية, وزارة الزراعة والري, الإدارة العامة لالإح�صاء الزراعي والتوثيق, » كتاب الإح�صاء 

ال�صنوي لل�صنوات 2014-1990”. 
وزارة املياه والبيئة, »الا�صرتاتيجة الوطنية والربنامج ال�صتثماري لقطاع املياه  اليمنية,   4. اجلمهورية 

2005-2009«, الطبعة الثانية, مايو 2005,.   
5. اجلمهورية اليمنية, وزارة التخطيط والتعاون الدويل, »اخلطة اخلم�صية الثالثة للتنمية الإقت�صادية 

اأغ�صط�س.  وللتخفيف من الفقر )2010-2006(« 
ال�صنوي  التقرير   « واملتابعة,  للتخطيط  العامة  الإدارة  والري,  الزراعة  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   .6

للقطاع الزراعي لعام 2007«, �صبتمرب, 2008م. 
الزراعية, »الكتاب ال�صنوي لالإح�صاءات الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  العربية,  الدول  جامعة   .7

العربية«, املجلد)23(, اخلرطوم 2012.
)د(, » القمح- الواقع والطموح يف اليمن«, ورقة  احلامد  جعفر  حامد  اليون�س)د(,  اخمد  احلميد  عبد   .8
عمل مقدمة للندوة العلمية حول الزراعة بني الكتفاء الذاتي وطموح الأمن الغذائي يف اليمن بكلية 

نا�صر للعلوم الزراعية جامعة عدن, مار�س, 2008م.
وم�صتقبل  حا�صر  لندوة  مقدمة  ورقة  باليمن«,  احلبوب  اإنتاج  واقع  )د(,«  حمرم  عبداهلل  اإ�صماعيل   .9

�صناعة اخلبز يف اليمن, هيئة  البحوث  والإر�صاد الزراعي, وزارة الزراعة, �صنعاء, 2004م.
اإنتاج وت�صويق الذرة الرقيعة يف اقليم تهامة«, درا�صة للهئية  اقت�صاديات  واآخرون,  �صودري  حممد   .10

العامة للبحوث والإر�صاد الزراعي, 1982م.
11.  حممد �صامل امل�صلي )د(,« تقومي الو�صع احلايل ل�صناعة اخلبز يف اليمن والآفاق امل�صتقبلية للتطوير«, 
ورقة مقدمة لندوة حا�صر وم�صتقبل �صناعة اخلبز يف اليمن, هيئة  البحوث  والإر�صاد الزراعي, وزارة 

الزراعة, �صنعاء, 2004م.
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12. �صركة اخلدمات ال�صت�صارية الهند�صية )الهند( اخلا�صة املحدودة,«تقييم بيئي واجتماعي وا�صع على 
م�صتوى القطاع لربنامج دعم قطاع املياه« , التقرير النهائي, 2008م.

13.في�صل عبداهلل با�صنبل, »تطوير زراعة القمح يف اجلمهورية اليمنية«, مركز بحوث الأغذية وتقانات 
ما بعد احل�صاد, عدن, دي�صمرب 2004م.

الوطن العربي والعامل«, مركز درا�صات الوحدة العربية,  يف  املياه  اقت�صاديات  )د(,«  ال�صرم  حممود    .1
بريوت, 2001م.

البراهيم, �صامل نائف, » اإدارة الطلب على املياه تر�صيد ال�صتهالك وتقليل الفاقد “, موؤ�ص�صة املر�صد   .2
لالإعالنات والن�صر, 2003.

الأمم املتحدة باليمن, »التقييم القطري امل�صرتك لليمن عام 2005. مكتب   .3

جدول املالحق رقم )1(: متو�صط العائد األهكتاري )ريال/هكتار( لأهم املحا�صيل املزروعة باليمن 
خالل الفرتة 2012-1990

                                                                                                                                                                      )الرقام: الف ريال ميني(

املح�صول  
الذرة الرب�صيمالفولالعد�سالطماطمالبطاط�سالقمح  ال�صنوات 

الرفيعة
الذرة 

القاتالعنبالقطنالنباللوبياال�صامية

199017128464344151162322107326501035
199119137504648166182523115355981163
199225151555053744192725126385951251
199327166605558195213028139426501375
199444195736568139253533163508331544
1995512397879832463951481999011241714

31169605659273233230141487421347املتو�صط
1996542468480842714157542017310281809
1997642718884882214466582111259371816
1998713218995993365074662381329571859
19997533690991033275485692481509802581
2000763279110310833856877125814510692231
2001883389210711228461888030518310942528
20021003399011711221377999031118711072710
200310734898123113221801209131418911202876
2004118350100115117223821519631121011432909
20051393521121211212289019812231122511443100
200617036110911212122910621016631123011493129
200725237915111312223014123520031924111573151
200818042412813613923311520215536726312833438
200919043913214114423012121416338127613173573
201020045513614614922713322617139529013503708
201121047014115115422413323718040930413843843
201222148614515615822013924918842371714183978

1363671101181202509015311931223211552896املتو�صط
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7. املالحق:
امل�صدر: جمعت وح�صبت من قبل الباحث بالعتماد على:

كتاب   « الزراعي,  والتوثيق  لالإح�صاء  العامة  الإدارة  والري,  الزراعة  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   .1
الإح�صاء الزراعي ». اأعوام خمتلفة؟

واإنتاج حما�صيل  لزراعة  املعيارية  “التكاليف  والزراعي,  التعاوين  الت�صليف  اليمنية, بنك  2. اجلمهورية 
اجليوب واخل�صروات واملحا�صيل النقدية«, مار�س, 1995.

النب  واإنتاج  لزراعة  املعيارية  “التكاليف  والزراعي,  التعاوين  الت�صليف  بنك  اليمنية,  اجلمهورية   .3
والفواكه«, مار�س, 1995.

4. اجلمهورية اليمنية, وزارة الزراعة والري, الإدارة العامة للت�صويق الزراعي, اإدارة الدرا�صات واملعلومات 
الت�صويقية, » التقرير ال�صنوي حلركة الأ�صعار والكميات لأهم حما�صيل اخل�صر والفاكهة يف الأ�صواق 

الرئي�صية لبع�س املحافظات«, اأعوام خمتلفة.

جدول املالحق رقم )2(: متو�صط التكاليف الهكتارية )ريال/هكتار( لأهم املحا�صيل املزروعة باليمن
 خالل الفرتة 2012-1990

                                                                                                                                                                      )الرقام: الف ريال ميني( 

املح�صول
الذرة الرب�صيمالفولالعد�سالطماطمالبطاط�سالقمح  ال�صنوات 

الرفيعة
الذرة 

القاتالعنبالقطنالنباللوبياال�صامية

1990858620181671163617345209
1991106111252320913116021356313
19921268122825231015126823297400
19931377163229261117137726281522
19941690183734301220168931314574
1995201152047433915252010139449644

1378133129261117137226340444املتو�صط
1996221162252484317282210743453670
1997261162359545219292511449570672
1998291232867615921332810255508678
1999301363070646622342910958504699
2000341333477716725383310764319705
2001381163886797228433711072572706
2002431214097888031484111580425780
2003441224396918436514211681432808
20044412144100928641514311782459804
20054313251101928841544511783491818
20064512464102938942574512285513821
20074712384102959142604712987565843
2008531456611911010446635313899547945
20095614970121115109486755142104559976
201058153731301201145070581461095701008
201161157771361251195373601501135821039
201263161801411301245576631541185941070

431325197908536514312381510826املتو�صط
 امل�صدر: نف�س م�صادر اجلدول )6-1(.
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جدول املالحق رقم)3(: متو�صط الحتياجات املائية الهكتارية)مرت مكعب( لأهم املحا�صيل املزروعة باليمن
)*(  خالل الفرتة 2012-1990 

                                                                                                                                                                            )الرقام: باملرت املكعب(

املح�صول
الذرة الرب�صيمالفولالعد�سالطماطمالبطاط�سالقمح  ال�صنوات 

الرفيعة
الذرة 

القاتالعنبالقطنالنباللوبياال�صامية

19903503775562742899289968231106781063563940365061628110531
199135333844268212857285768411105376413416942371431571610554
19923516640766102828282764291103276943758939171691383010518
199335336731666782776277667191097776793476942169351371610552
199434723774568122810285968341104777643500932883121357610447
19953343776068043912391252041107777174087967588321892610836

19292757166673014302264751104277673633944074831534110573املتو�صط
19964189769466773844384475707634749930381021187881858111437
1997411377556797462646267212781275823048991688171794811106
199850927195665434103410538083358063302869388837151397771
199936527553641032703270630661137216298476178807151668531
200040758414680935973597567865647415295476458835151998562
200139698159682233273327587065797359290073958747151998283
200239057999668833503350660462687341298788649073157709927
200329997012567530082342556567875456256867546543123218787
200430007654578930052654765476886783209876597654134238987
200532006786622835653000657878915671300165407221149249000
200634006570600639083001768967655910212365788111112327879
200730006567643234532900655065426034290078916540135439121
200831006534654732133000654364446000300074326432120009000
200930206542643233213210623463426100310076536532120509001
201030006432643233213100654164116020300074316321120009020
201132006435654233113150621060009050310072006333121009000
201231006234645132313210620060009000300070006000120009000

35307149643534563235649368346971287276907623140359083املتو�صط

)*(نظرًا لعدم وجود مقننات مائية للمحا�صيل املختلفة يف اليمن, فقد قام الباحث بتق�صيم اليمن اإىل ثالثة اأقاليم رئي�صية: 
املائي لري كل حم�صول,  , وذلك حل�صاب متو�صط الحتياج  ال�صرقية  الو�صطى, واله�صبة  املرتفعات  ال�صاحلية,  ال�صهول 
وا�صتخدم الباحث طريقة Penman التي تاأخذ يف العتبار اثر العوامل املناخية, ونوع املح�صول ومراحل منوه, مع 
مراعاة اثر املطر الفعال . وا�صتعان الباحث بالكتيب التدريبي رقم 3  )الحتياجات املائية للري( ال�صادر عن منظمة 

الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة, والذي اأعده املعهد الدويل لإ�صالح وحت�صني الأرا�صي عام 1993م. 





جـــــــامعـــة العلوم احلديثـــة
University of Modern Sciences



دراســـة قياسية لتقدير دالة الطلب على القمح 
يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة 2012-1990

د / على عبد اهلل حممد اليساني





129

المجلة العلمية المحكمة جامعة العلوم احلديثة - العدد االول - 2015م

دراســـة قياسية لتقدير دالة الطلب على القمح 
يف اجلمهورية اليمنية خالل الفرتة 2012-1990

د / على عبد اهلل حممد اليساني1

Abstract
The purpose of this research is to identify the responsible factors for 

determining the amount of imports of the Republic of Yemen from wheat, 
through the derivation of the demand for this strategic crop is important, as 
well as learn how the impact of these factors on the demand function, and 
thus can influence the size of the demand for this crop to reduce Imports of it.

In order to achieve the study objectives descriptive and analytical method 
was usedas statistical rules methods of economic standard, which include 
simple linear regression and multiple analyzes and progress to assess 
the determinants of the Yemeni demand for wheat in the linear image.

Results of the regression in linear model analysis indicated that both 
the amount of Yemeni production of wheat variables (X2), and variable 
Yemeni consumption of wheat (X3), and variable world imports of wheat 
is responsible for determining the required amount of wheat with proven 
statistical moral each at the abstract level (0.05), and that these three 
variables together explain about 99.7% of the changes in the required 
quantity of wheat during the study period.

The linear model to the Yemeni production of wheat increased by 
thousand tons will lower the amount imported about 400 tons, while 
the increase in consumption by tons and production shortfalls lead to 
increased imports of wheat amount by 980 tons. The increase in global 
imports Bmekdr million tones would lead to an increase in demand in the 
world market price rises and therefore the amount of Yemeni imports by 
1.69 tons.

1- اأ�صتاذ االإح�صاء واالقت�صـــــاد الزراعي امل�صاعد - ق�صم االقت�صاد الزراعي- كلية الزراعة -  جامعة �صنعاء
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املستخلص:
ي�صتهدف هذا البحث التعرف على العوامل امل�صئولة عن حتديد كمية واردات اجلمهورية اليمنية من 
التعرف  جانب  اإىل  الهام,  ال�صرتاتيجي  املح�صول  هذا  على  الطلب  دالة  ا�صتقاق  خالل  من  وذلك   , القمح 
على كيفية تاأثري تلك العوامل على هذا الطلب, وبالتايل ميكن التاأثري على حجم الطلب على هذا املح�صول 
لتقليل الواردات منه ولكي حتقق الدرا�صة اأهدافها مت ا�صتخدام الأ�صلوب الو�صفي والتحليلي, ومت ا�صتخدام 
القواعد والأ�صاليب الإح�صائية والقت�صادية القيا�صية التي تت�صمن حتليالت النحدار اخلطي الب�صيط 

واملتعدد واملرحلي لتقدير العوامل املحددة للطلب اليمني على القمح وذلك يف ال�صورة اخلطية.
وقد اأ�صارت نتائج حتليل النحدار املتدرج يف النموذج اخلطي اإىل اأن متغريات  كل من كمية الإنتاج اليمني من 
القمح )X2(, ومتغري ال�صتهالك اليمني من القمح )X3(, ومتغري الواردات العاملية من القمح م�صئولة عن 
حتديد الكمية املطلوبة من القمح مع ثبوت املعنوية الإح�صائية لكل منهم عند م�صتوى معنوية )0.05(, 
%99.7 من التغريات احلادثة يف الكمية املطلوبة من  وان هذه املتغريات الثالثة جمتمعة تف�صر حوايل 

القمح خالل فرتة الدرا�صة.
واأ�صار النموذج اخلطي اإىل اأن زيادة الإنتاج اليمني من القمح مبقدار األف طن �صيوؤدي اإىل انخفا�س الكمية 
امل�صتوردة مبقدار 400 طن, بينما زيادة يف ال�صتهالك مبقدار األف طن وعجز يف الإنتاج يوؤدي اإىل زيادة 
الكمية امل�صتوردة من القمح مبقدار 980 طن, يف حني اأن زيادة الواردات العاملية مبقدر مليون طن �صيوؤدي 
اإىل زيادة الطلب عليه يف الأ�صواق العاملية فريتفع �صعره وبالتايل كمية الواردات اليمنية مبقدار 1.69 طن.

مقدمة:
 , يعترب القمح املح�صول احلبوبي الرئي�صي يف العامل ب�صفة عامة واجلمهورية اليمنية ب�صفة خا�صة 
, لكونه ميد ج�صم  ال�صكان  لل�صواد الأعظم من  الرئي�صي  الغذاء  الناجت من دقيقه  حيث يعد رغيف اخلبز 
الإن�صان بالكربوهيدرات الالزمة للقيام بالأن�صطة املختلفة, اإىل جانب ا�صتخدام الناجت الثانوي )الردة( 
للقمح  الثانوي  املح�صول  ا�صتخدام  اإىل  بالإ�صافة  والدواجن  احليوانات  بها  تتغذى  التي  العالئق  عمل  يف 
)التنب( كغذاء مبا�صر للحيوانات بالإ�صافة اإىل ا�صتخدامه يف �صقوف املنازل وت�صوية اجلدران الداخلية 
لها وبالأخ�س يف الأرياف هذا وقد اأنتجت اجلمهورية اليمنية نحو 149 األف طن يف املتو�صط للفرتة الأوىل 
ا�صتهلكت  بينما   .)2012-2000( الثانية  للفرتة  املتو�صط  يف  طن  األف   300 ونحو   ,)1999-  1990(
نحو 1693 ونحو 3586 األف طن كمتو�صط لنف�س الفرتتني وذلك يف اأغرا�س  ال�صتهالك املختلفة. ويتم 
تغطية العجز من هذا املح�صول عن طريق ال�صترياد, حيث ا�صتوردت اجلمهورية اليمنية 1601 األف طن 
كمتو�صط للفرتة الأوىل مثلت قيمتها نحو 147 مليون دولر نحو %11 من ال�صادرات الكلية , ونحو 6% 
من الواردات الكلية, ونحو %956 من ال�صادرات الزراعية, ونحو %46 من الواردات الزراعية كمتو�صط 
للفرتة الأوىل. بينما ا�صتوردت حوايل 3337 األف طن بقيمة بلغت نحو 581 مليون دولر مثلت نحو 15% 
ونحو  الزراعية,  ال�صادرات  من   1049% ونحو  الكلية,  الواردات  من   11% ونحو   , الكلية  ال�صادرات  من 

للفرتة الثانية. كمتو�صط  الزراعية  الواردات  من   65%
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مشكلة البحث: 
تنح�صر م�صكلة البحث يف الزيادة املطردة يف قيمة واردات اجلمهورية اليمنية من القمح والتي تلتهم 
ن�صبة كبرية من قيمة الواردات الزراعية �صنة بعد اأخرى نتيجة للزيادة ال�صكانية من جهة والتح�صن يف 
اأمناط ا�صتهالك ال�صكان من جهة اأخرى مما يحمل الدولة اأعباًء كبرية من العملة ال�صعبة التي يفرت�س 

توجيهها لتمويل خطط وبرامج التنمية يف البالد.

هدف البحث:
من  اليمنية  اجلمهورية  واردات  كمية  حتديد  عن  امل�صئولة  العوامل  على  التعرف  اإىل  البحث  يهدف 
حم�صول القمح وذلك من خالل ا�صتقاق دالة الطلب على هذا املح�صول, بالإ�صافة اإىل جانب التعرف على 
الطلب على هذا املح�صول  التاأثري على حجم  , وبالتايل ميكن  الطلب  العوامل على هذا  تاأثري تلك  كيفية 

لتقليل الواردات منه.

منهج الدراسة ومصادر البيانات:
التالية كمتغريات  العوامل  البحث  القمح كمتغري تابع, ثم افرت�س  امل�صتوردة من  الكمية  ا�صتخدام  مت 
امل�صتوردة  الكمية  اأن  العتبار  يف  الأخذ  مع  القمح,  حم�صول  من  امل�صتوردة  الكمية  تلك  يف  توؤثر  م�صتقلة 
من املح�صول ولتكن ال�صنة )t( هي دالة يف العوامل امل�صتقلة املختلفة يف ال�صنة ال�صابقة لل�صنة )t( اأي يف 

.)t-1( ال�صنة
.)t-1( يف ال�صنة اليمنية  ال�صادرات  قيمة   =  X1

حيث منثل قيمة ال�صادرات اليمنية العملة ال�صعبة التي تدفع يف مقابل الواردات اليمنية املختلفة ومنها 
الواردات من القمح.

.)t-1( ال�صنة  يف  القمح  من  اليمنية  اجلمهورية  اإنتاج   =  X2
حيث اأن عجز الإنتاج عن الوفاء مبتطلبات ال�صتهالك لالأغرا�س املختلفة يدفع اإىل مزيد من ال�صترياد.

.)t-1( اليمني من القمح يف ال�صنة ال�صتهالك   =  X3
حيث اأن زيادة ال�صتهالك مع عجز الإنتاج توؤدي بالطبع اإىل مزيد من ال�صترياد.  

.)t-1( ال�صنة  يف  اليمنية  اجلمهورية  �صكان  عدد   =  X4
حيث اأن زيادة عدد ال�صكان توؤدي اإىل زيادة ال�صتهالك من املح�صول ومع عجز الإنتاج تزيد الواردات.

.)t-1( يف ال�صنة اليمني  القومي  الدخل   =  X5
حيث اأن زيادة الدخل القومي يوؤدي اإىل توفر القوة ال�صرائية الالزمة لتمويل الواردات من املح�صول.

.)t-1( صعر �صرف الدولر بالريال اليمني يف ال�صنة�  =  X6
حيث اأن ارتفاع �صعر �صرف الدولر بالريال اليمني يوؤدي اإىل ارتفاع قيمة الواردات اليمنية من املح�صول 

وبالتايل تقليل الكمية امل�صتوردة.
.)t-1( صعر ا�صترياد اليمن للطن من املح�صول يف ال�صنة� = X7

حيث اأن زيادة �صعر ال�صترياد يوؤدي اإىل ارتفاع قيمة الواردات من املح�صول, وبالتايل يكون هناك اجتاها 
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خلف�س الكميات امل�صتوردة منه.
.)t-1( ال�صنة  يف  املح�صول  من  للطن  العاملي  ال�صعر   =  X8

حيث اأن زيادة ال�صعر العاملي توؤدي اإىل ارتفاع �صعر ال�صترياد اليمني.  
.)t-1( ال�صنة  يف  املح�صول  من  العاملي  الإنتاج   =  X9

حيث اأن زيادة الإنتاج العاملي من حم�صول القمح تعني انخفا�س ال�صعر العاملي للمح�صول وبالتايل انخفا�س 
قيمة الواردات اليمنية منه. وبالتايل تتاأثر الكمية امل�صتوردة منه. 

.)t-1( املح�صول يف ال�صنة من  العاملي  املخزون   =  X10
حيث اأن زيادة املخزون العاملي من القمح تعني زيادة الكمية املعرو�صة منه وبالتايل انخفا�س �صعره عامليا, 

وبالتايل �صعره ال�صتريادي, وهذا يوؤثر على الكمية امل�صتوردة منه.
.)t-1( ال�صنة  يف  املح�صول  من  العاملي  ال�صتهالك   =  X11

ارتفاع  وبالتايل  �صعره,  فريتفع  املح�صول  على  الطلب  زيادة  اإىل  توؤدي  العاملي  ال�صتهالك  زيادة  اأن  حيث 
قيمة فاتورة الدول امل�صتوردة ومنها اجلمهورية اليمنية مما يوؤثر على الكمية امل�صتوردة منه. 

.)t-1( العاملية من املح�صول يف ال�صنة الواردات   =  X12
حيث اأن زيادة الواردات العاملية توؤدي اإىل زيادة الطلب على املح�صول فريتفع �صعره, وبالتايل ارتفاع قيمة 

واردات اجلمهورية اليمنية  منه مما يوؤثر على الكمية امل�صتوردة منه. 
يت�صمن العوامل الأخرى التي مل ت�صملها الدرا�صة الذي  العامل  وهو  الزمن,  عن�صر   =  X13

كنمط ا�صتهالك ال�صلعة وامل�صتوى التعليمي وحجم الأ�صرة واحتياجاتها الأ�صا�صية وما �صابه ذلك والتي ل 
ميكن قيا�صها كميا.

القمح  امل�صتوردة من حم�صول  الكمية  العالقة بني  اأن  املنطق القت�صادي  البحث وكذا  هذا وليفرت�س 
)Yt( والعوامل امل�صتقلة )1(, )4(, )5(, )10(, )13( عالقة طردية. اأما العالقة بني الكمية امل�صتوردة 

عك�صية. عالقة   )12(  ,)11(  )9(  ,)8( من املح�صول والعوامل امل�صتقلة )2(, )3(, )6(, )7(, 
ولكي حتقق الدرا�صة اأهدافها مت ا�صتخدام الأ�صلوبني الو�صفي والتحليلي, ومت ا�صتخدام القواعد والأ�صاليب 
واملرحلي  واملتعدد  الب�صيط  اخلطي  النحدار  حتليالت  تت�صمن  التي  القيا�صية  والقت�صادية  الإح�صائية 
لتقدير العوامل املحددة للطلب اليمني على القمح وذلك يف ال�صورتني اخلطية واللوغاريتمية املزدوجة. 
ونظرا لأن الكمية امل�صتوردة من القمح تخ�صع لظروف عديدة منها الإقت�صادية وغري الإقت�صادية. لذلك 
كان من ال�صعب حتديد اأي املتغريات ال�صابقة ذات ازدواج خطي مع الآخر حتى ميكن ا�صتبعاده من النموذج, 
اأهمية كل هذه املتغريات ال�صابقة لدالة الطلب على ال�صلعة حمل الدرا�صة. كما  حيث افرت�صت الدرا�صة 
منها  كبري  عدد  اإىل  �صيوؤدي  املتغريات  هذه  مبعظم  الحتفاظ  مع  خطيا  ازدواجا  بها  لي�س  مناذج  عمل  اأن 
�صادرات  قيمة  يت�صمن  ما  لدولة  القومي  الدخل  اأن  اإىل  ي�صري  القت�صادي  فاملنطق  الدرا�صة.  حتتمله  ل 
اأن  كما   .)GDP( الإجمايل  املحلي  والنتاج   ,)GNP( الإجمايل  القومي  الناجت  قيمة  واأي�صا  البلد  هذا 
املتاح لال�صتهالك وكذلك املخزون من حم�صول ما يرتبطان يف الأ�صا�س بالكمية املنتجة حمليا وبالواردات 
منه, وبالتايل يكون هناك ازدواجا خطيا بينهما يف النموذج النحداري. كما اأن ال�صعر العاملي هو متو�صط 
الأ�صعار ال�صتريادية للدول املختلفة ومنها �صعر ا�صترياد اجلمهورية اليمنية وبالتايل يكون هناك ازدواجا 
ال�صابق  امل�صتقلة  املتغريات  اإدخال كل  اإىل  الدرا�صة  اعتمدت  لذلك  النموذج النحداري.  بينهما يف  خطيا 
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 Best انحدارية  جمموعة  اأف�صل  اأ�صلوب  ا�صتخدام  مت  ثم  البداية  يف  املتعدد  النموذج  يف  اإليها  الإ�صارة 
للتخل�س من املتغريات املزدوجة خطيا يف النموذج وذلك ا�صتنادا اإىل قيمة    Subset Regressions
معامل التحديد املعدل )R-2( للمجموعة النحدارية املختارة, حيث يقدم هذا الأ�صلوب تباديل متعددة 
النموذج  يكون  واأن  ومعنوياتها  النحدار  معامالت  اإ�صارات  حيث  من  اأف�صلها  وتاأخذ  انحدارية  ملجموعات 
كما  معنوية.   )F( قيمة  تكون  واأن  النماذج  بقية  بني  من   )R-2( املعدل  التحديد  ملعامل  قيمة  اأعلى  ذو 
�صيتم اأ�صلوب النحدار املتدرج لبيان اأهم العوامل امل�صئولة عن الكمية املطلوبة من ال�صلعة حمل الدرا�صة. 
ويكون عر�س النموذج النحداري الكامل اأو املتعدد يف هذه الدرا�صة ملجرد تو�صيح �صكل املتغريات امل�صتقلة 
يف عالقتها بالكمية امل�صتوردة من ال�صلعة مو�صع الدرا�صة ولي�س للح�صول على دالة الطلب منه وبالن�صبة 
مل�صادر البيانات فقد مت الإعتماد على البيانات الثانوية املن�صورة وغري املن�صورة التي ي�صدرها اجلهاز املركزي 
لالإح�صاء وكذلك الدرا�صات ذات العالقة واأي�صا على ال�صبكة العنكبوتية ممثلة يف املنظمة العربية للتنمية 

.USDA الزراعية والفاو والبنك الدويل و�صندوق النقد الويل ووزراه الزراعة الأمريكية

النتائج البحثية

أوال: نتائج حتليل االجتاه الزمني العام:
- بالن�صبة للمتغريات املرتبطة ب�صكل غري مبا�صر مبح�صول القمح  1

يتبني من اجلدول رقم )1(, )2(, )3( اأن قيمة ال�صادرات اليمنية قد زادت من 18.06 مليار ريال    
عام 1990 لت�صل اإىل 2561.20 مليار ريال عام 2012 مبعدل منو �صنوي قدره %13. كما زادت قيمة 
الواردات اليمنية من 25.39 مليار ريال عام 1990 لت�صل اإىل 2041.59 مليار ريال عام 2012 مبعدل 
منو �صنوي قدره %21.5. كما زادت قيمة ال�صادرات الزراعية من 160 مليون ريال عام 1992 لت�صبح 
نحو 61.06 مليار ريال عام 2012 مبعدل منو �صنوي بلغ نحو %13.5. يف حني زادت قيمة الواردات 
الزراعية من 4.22 مليار ريال عام 1991 لت�صل اىل نحو 711.52 مليار ريال عام 2012 مبعدل منو 
نحو  لي�صبح   1991 عام  ريال  مليار   107.26 من  زاد  فقد  القومي  الدخل  اأما   .  14.7% قدره  �صنوي 
214.35 مليار ريال عام 2012 مبعدل منو �صنوي قدره  %4.04 . يف حني زاد عدد ال�صكان من 12.86 
قدره  �صنوي  منو  مبعدل   2012 عام  ن�صمة  مليون   25.41 نحو  اإىل  لي�صل   1990 عام  ن�صمة  مليون 
يتبني اأي�صا اأن �صعر �صرف الدولر بالريال اليمني قد زاد من 13.92 ريال عام 1990  كما   .2.88%

ليبلغ 214.35 ريال عام 2012 مبعدل منو �صنوي قدره 6.5%.
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جدول رقم )1(: الأهمية الن�صبية للواردات اليمنية من القمح اإىل قيمة الواردات وال�صادرات الكلية 
وكذلك الواردات وال�صادرات الزراعية اليمنية خالل الفرتة )2012-1990(

            
                   )القيمة: باملليار ريال(

البيان 
ال�صنة

قيمة
ال�صادرات
اليمنية

قيمة
الواردات
اليمنية

قيمة 
ال�صادرات
الزراعية
اليمنية

قيمة 
الواردات
الزراعية
اليمنية

قيمة 
واردات

اليمن من
القمح

% واردات 
القمح

/ ال�صادرات
اليمنية

% واردات 
القمح

 /
الواردات
اليمنية

% واردات 
القمح

/ ال�صادرات 
الزراعية 

اليمنية

% واردات 
القمح

/ الواردات 
الزراعية 

اليمنية

199018.0625.390.306.582.6814.8210.54893.4340.70
199119.4253.280.234.220.844.351.58370.0020.03
199222.5164.580.165.620.512.250.78316.549.00
199332.8399.760.3014.231.705.181.70565.7211.94
199442.0998.220.228.459.3022.099.464207.10109.99
1995115.96217.451.5018.5227.3023.5412.551820.00147.44
1996285.59351.804.8966.6630.7210.768.73628.6146.09
1997320.82398.699.4788.4032.6410.178.19344.7336.92
1998228.03405.158.2183.1523.5110.315.80286.1628.27
1999414.53442.198.75102.7311.482.772.60131.1911.18
2000645.23532.8414.7367.8931.764.925.96215.6546.79
2001596.01582.2911.1378.9511.371.911.95102.2114.40
2002695.13709.0413.13101.3527.523.963.88209.6427.16
2003787.20819.7416.68104.6832.814.174.00196.6231.34
2004932.38908.7129.86208.7646.354.975.10155.2222.20
20051311.031148.5349.04234.8040.003.053.4881.5517.03
20061549.131534.0228.53207.4424.191.561.5884.7811.66
20071544.321859.1238.09447.32133.468.647.18350.3929.84
20082033.922333.7344.08535.33190.899.398.18433.1035.66
20091419.182001.3738.09498.36148.8810.497.44390.8629.87
20102046.912418.9553.75602.27154.867.576.40288.1225.71
20112118.762230.2657.40656.89205.669.719.22358.2731.31
20122561.202041.5761.06711.52154.866.057.59253.6321.77

امل�صدر: 
اجلهاز املركزي لالإح�صاء, “ كتاب الإح�صاء  الدويل,  والتعاون  التخطيط  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   -  1

ال�صنوي” اأعداد متفرقة.
“ ن�صرة احل�صابات  اليمنية, وزارة التخطيط والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء,  جمهورية   -  2

القومية 2011-2000”.
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جدول رقم )2( : تطورالدخل القومي اليمني وعدد ال�صكان و�صعر �صرف الدولر بالريال اليمني
خالل الفرتة 1990-2012م 

         املتغري
ال�صنة

الدخل القومي اليمني
باملليار ريال

عدد ال�صكان
)مليون ن�صمة(

�صعر �صرف الدولر
بالريال اليمني

1990107.256712.8613.92
1991112.913513.3422.12
1992113.440913.8328.5
1993122.943614.3439.54
1994144.170814.8755.24
1995148.277815.42100
1996138.091615.96128.19
1997141.636416.52129.28
1998152.712517.09135.88
1999152.598617.7155.75
2000176.468518.26161.73
2001186.122918.9168.69
2002193.858619175.62
2003201.345219.5183.45
2004203.017819.69184.78
2005211.989420.28191.42
2006225.164820.9197.05
2007231.477521.54198.95
2008241.324922.2199.78
2009253.430522.86202.85
2010269.315223.58219.59
2011230.798424.31213.8
2012264.187125.41214.35

امل�صدر: اجلمهورية اليمنية, وزارة التخطيط والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, 
”2011-2000 القومية  احل�صابات  “ ن�صرة   
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جدول رقم )3(: الجتاه الزمني العام لبع�س متغريات الدرا�صة
خالل الفرتة 1990-2012م

املتو�صطR2Fcالنموذجاملتغري
معدل 
النمو 

ال�صنوي
قيمة ال�صادرات 

اليمنية
Y= -493248.89 + 112626.6X

)14.5(             )4.6 -(0.91210858.2713

قيمة الواردات 
اليمنية

Y= -464664.15 + 115811.4X
)13.11(          )3.84 -(0.89172925.0712,5

قيمة ال�صادرات 
الزراعية

Y= -13183.15 + 2872.5X
)12.4(          )-4.14(0.8815321.2913.5

قيمة الواردات 
الزراعية

Y= -162335.7 + 31115.3X
)9.35(          )-3.6(0.8187211.0514.7

Y= 944935.5 + 74246Xالدخل القومي اليمني
)23.4(         )22(       0.96545.6183.594.04

Y= 12.18+ 0.537Xعدد ال�صكان
)56(      )93(   0.99313418.632.88

Y= 30.98 + 9.45X�صعر �صرف الدولر
)13(      )3.1(    0.89165144.46.5

امل�صدر:جمعت وح�صبت من اجلدولني )1( , )2(.

مبا�صر مبح�صول القمح: ي�صكل  املرتبطة  للمتغريات  بالن�صبة   -  2
اأرقام  حول  تذبذبت  قد  القمح  من  اليمنية  الواردات  كمية  اأن   )5(  ,)4( اجلدولني  من  يتبني   
متباينة خالل فرتة الدرا�صة. حيث كانت يف عام 1990 نحو 1031.24 األف طن ثم انخف�صت لت�صل 
عام  يف  لها  كمية  اأعلى  لت�صجل  اأخرى  مرة  الرتفاع  عاودت  ثم   ,  2006 عام  طن  األف   954.05 اإىل 
2009 حيث بلغت 2811.11 األف طن ثم انخف�صت لت�صل اإىل 2717 األف طن عام 2012 مبعدل منو 
�صنوي بلغ نحو %2.8 �صكل رقم )1(. اأما الإنتاج اليمني من القمح فقد تذبذب بني الزيادة والنق�صان 
خالل فرتة الدرا�صة حيث �صجل اأدنى قيمة له عام 1991 بنحو 99.91 األف طن , بينما �صجل اأعلى 
قيمة له عام 2010 بنحو 265.43 األف طن مبعدل منو �صنوي قدره %2.33. اأما ال�صتهالك اليمني 
مبعدل   ,2012 عام  طن  األف  من القمح فقد زاد من 1186.18 األف طن عام 1990 اإىل نحو 2967 
منو �صنوي قدره %2.76. وبالن�صبة ل�صعر ال�صترياد فقد �صجل عام 1990 نحو 129 دولر للطن ثم 
اخذ يف الرتفاع تارة والنخفا�س تارة اأخرى حيث �صجل اأدنى قيمة له عام 1999 بنحو 96.28 دولر 
للطن ثم اخذ يف الرتفاع مرة اأخرى لي�صل اىل اأعلى قيمة له عام 2012 بنحو 295.37 دولر للطن 

مبعدل منو �صنوي قدره 3.59%.
اأما ال�صعر العاملي للقمح فقد ات�صم بالتذبذب بني الزيادة والنق�صان حيث �صجل اأدنى قيمة له عام   
ثم   ,2008 عام  للطن  دولر   298 نحو  بلغت  فقد  له  قيمة  اأعلى  اأما  للطن  دولر   127 بنحو   1999
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 .1.86% 2012 مبعدل منو �صنوي بلغ نحو  193 دولر للطن عام  انخف�س بعد ذلك لي�صل اىل نحو 
مليون طن عام   523 نحو  �صجلها كانت  اأدنى قيمة  اأن  القمح يالحظ  العاملي من  بالإنتاج  يتعلق  وفيما 
اأعلى قيمة له مبعدل منو �صنوي قدره  وهي   2011 عام  طن  مليون   697.2 نحو  اىل  لي�صل   1994
العاملي من القمح فقد زاد من 563.2 مليون طن عام 1990 لي�صل اىل  %0.96. وبالن�صبة لال�صتهالك 
%1.22 وبالن�صبة للواردات العاملية  2011 مبعدل منو �صنوي بلغ نحو  695.81 مليون طن عام  نحو 
من القمح فقد زادت من 107 مليون طن عام 1990 لت�صل اىل نحو 151 مليون طن عام 2011 مبعدل 

�صنويا. طن  مليون  منو �صنوي قدره 1.06 

جدول رقم )4(: الواردات والإنتاج املحلي من القمح  وال�صتهالك  يف اليمن والعامل و�صعر ال�صترياد
 اليمني وال�صعر العاملي للقمح خالل الفرتة 2012-1990

    البيان 

ال�صنة

الواردات
اليمنية

)بالألف 
طن(

الإنتاج  
املحلي

)األف طن(

ال�صتهالك 
اليمني

من القمح
)بالألف طن(

�صعر ا�صترياد 
اليمن من 

القمح
)دولر / 

طن(

ال�صعر 
العايل
للقمح

)دولر / 
طن(

الإنتاج 
العاملي

من القمح
)مليون طن(

املخزون 
العاملي

من القمح
)مليون طن(

ال�صتهالك 
العاملي

من القمح
)مليون طن(

الواردات 
العاملية

من القمح
)مليون طن(

19901031.24154.941186.18129.09164588.80171.57563.2107.1
19911407.0099.911506.91126.11132543.51163.24558.5117.3
19921874.00152.172026.17145.14155562.63177.87543.9121.5
19931683.00159.711842.71134.79158558.47183.36563.8112.53
19941175.00171.031346.03138.61162523.03164.25552.1107.435
19951320.91170.931491.84167.36190537.52155.68509.92111.023
19961625.00148.931773.93187.42221581.35163.66570.844110.132
19971989.00129.182118.18143.65174610.23197.26578.9111.516
19982061.00167.402228.4111.52141590.44209.49581.301111.491
19991842.00139.561981.5696.28127586.83210.89589.236111.226
20002030.69141.882172.5798.91129.00583.21207.26553.1101.956
20011741.00152.741893.74107.72118.00583.81204.30561.6109.032
20021266.00131.731397.73129.96152.00569.637169.563611.281107.681
20031475.00103.791578.79138.58150.00555.36136601.0883101.856
20041645.00103.271748.27144.44150.00626.697156.455618.1027110.644
20051309.02112.961421.98135.72204.00618.796153.639624.9293111.05
2006954.08149.171103.25158.97204.40596.279134.271627.2053113.121
20072340.99218.522559.51238.59248.38612.43128.82630.5988112.499
20082146.07170.452316.52271.52298.13683.659168.673646.4206140.661
20092811.11222.133033.24185.95213.45686.743201.688656.182132.681
20102655.00265.432920.43229.68169.00652.285199.208660.2096130.598
20112686.00232.332918.33285.91222.00697.173199.468695.8101150.566
20122717.00250.002967295.37193.00655.637180.168684.2741137.415

18171631980165177600176599117املتو�صط

امل�صدر:
- اجلمهورية اليمنية, وزارة التخطيط والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, “ كتاب الإح�صاء ال�صنوي” اأعداد متفرقة.  1

والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, “ ن�صرة احل�صابات القومية 2011-2000”. التخطيط  وزارة  اليمنية,  جمهورية   -  2
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جدول رقم )5( :الجتاه الزمني العام ملتغريات دالة الطلب اليمني على حم�صول القمح 
 خالل الفرتة 2012-1990

معدل النمو املتو�صطR2Fcالنموذجاملتغري
ال�صنوي

كمية الواردات
اليمنية بالألف طن

Y= 1206.26 + 50.87X
)3.66(                       0.4013.418172.8

الإنتاج اليمني
من القمح بالألف طن

Y= 117.52 + 3.79X
)3.1(                      0.319.41632.33

ال�صتهالك اليمني
من القمح بالألف طن

Y= 1323.78 + 54.66X
)3.72(                        0.4013.8319802.76

�صعر ال�صترياد
بالدولر

Y = 94.18 + 5.92X
)4.23(     )4.9(        0.4617.881653.59

ال�صعر العاملي
بالدولر

Y = 138.95 + 3.2X
)2.6(                       0.256.811771.81

الإنتاج العاملي
باملليون طن

Y= 531.2 + 5.75X
)6.25(      )42(      0.65396000.96

ال�صتهالك العاملي
باملليون طن

Y = 521.77 + 6.46X
)9.83(       )58(        0.8276.75291.22

الواردات العاملية
باملليون طن

Y = 122.5 – 3.56X + .20X2
)5.22(   )-3.84(    )25.4(    0.7327.711171.06

امل�صدر: بيانات اجلدول رقم )4(
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امل�صدر: بيانات اجلدول رقم )4(

ثانيا: نتائج حتليل االحندار:
Multiple Regression Analysis :املتعدد اخلطي  النحدار  حتليل  نتائج   -  1

يتبني من اجلدول رقم )6(, اأن منوذج النحدار اخلطي املتعدد كان عدمي الفاعلية من حيث عدم ثبوت 
معنوية معامال ت املتغريات امل�صتقلة با�صتثناء املتغري امل�صتقل )X3(, وهذا ي�صري اإىل وجود ازدواج خطي 
بني املتغريات امل�صتقلة واملتغري التابع بالإ�صافة اىل اأن قيمة معامل التحديد )R2( مرتفعة جدا وكذلك 

.)F (, واأي�صا معنوية النموذج كانت كبرية جدا )قيمةR-2( قيمة معامل التحديد املعدل
  Best Subset Regression  ب-  نتائج اأف�صل جمموعة انحدارية

جاءت نتائج اأف�صل جمموعة انحدارية يف النموذج اخلطي متفقة متاما مع املنطق القت�صادي والإح�صائي 
, فقد كانت اإ�صارات معامالت املتغريات امل�صتقلة متفقة مع النظرية الإقت�صادية با�صتثناء املتغري امل�صتقل 
)X4 عدد ال�صكان( ويف نف�س الوقت مل تثبت معنوية هذا املتغري, بالإ�صافة اإىل عدم ثبوت معنوية املتغريات 
النموذج ككل حيث ارتفعت قيمة F اإىل  امل�صتقلة املتمثلة يف )X5 , X6 , X7(. هذا وقد ثبتت معنوية 
التحديد املعدل )R-2( اإىل اأن هذه العوامل جمتمعة تف�صر%99.7 من  معامل  قيمة  ت�صري  كما   .1143

التغريات احلادثة يف الكمية امل�صتوردة من حم�صول القمح خالل فرتة الدرا�صة.
    Stepwise Regression Analysis  ج – نتائج حتليل النحدار املتدرج

جاءت نتائج حتليل النحدار املتدرج يف النموذج اخلطي متفقة متاما مع املنطق القت�صادي والإح�صائي 
اأو�صح  اإ�صارات ومعنوية معامالت النحدار وكذلك معنوية النموذج )F( وقيمة )R-2(, حيث  من حيث 
القمح  من  اليمني  ال�صتهالك  ومتغري   ,)X2( النموذج اأن متغريات كل من كمية الإنتاج اليمني من القمح
ثبوت  مع  القمح  من  املطلوبة  الكمية  حتديد  عن  م�صئولة  القمح  من  العاملية  الواردات  ومتغري   ,)X3(
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املعنوية الإح�صائية لكل منهم عند م�صتوى معنوية )0.05(, وت�صري قيمة معامل التحديد املعدل اإىل اأن 
هذه املتغريات الثالثة جمتمعة تف�صر حوايل %99.7 من التغريات احلادثة يف الكمية املطلوبة من القمح 
خالل فرتة الدرا�صة وي�صري النموذج اخلطي اإىل اأن زيادة الإنتاج اليمني من القمح مبقدار األف طن �صيوؤدي 
يف  وعجز  طن  األف  مبقدار  ال�صتهالك  يف  زيادة  بينما  طن,   400 مبقدار  امل�صتوردة  الكمية  انخفا�س  اإىل 
الإنتاج يوؤدي اإىل زيادة الكمية امل�صتوردة من القمح مبقدار 980 طن, يف حني اأن زيادة الواردات العاملية 
مبقدار مليون طن �صيوؤدي اإىل زيادة الطلب عليه يف ال�صوق العاملية فريتفع �صعره وبالتايل كمية الواردات 

طن اليمنية مبقدار 1.69 

جدول رقم )6( :نتائج منوذج النحدار اخلطي لدالة الطلب على القمح يف اليمن 
خالل الفرتة 2012-1990

R22-RFالنموذج اخلطيال�صيغة

املتعدد 

 =0.006X1 – 0.56X2 + 0.98X3 Y – 310.88              
)29.5(      )-1.11(       )-0.68(     )0.19(            

   0.02X4 + 0.003X5 + 0.86X6 + 0.48X7 – 0.70X8 -
   )-1.30(      )0.71(     )1.10(         )0.46(       )-0.13(  

0.62X13+0.82X9 – 0.65X10 – 0.35X11– 2.05X12 +
   )0.008(     )-0.96(      )-0.54(       )-0.70(      )1.26(    

0.9990.997612

اأف�صل 
جمموعة
انحدارية

Y = 349.24 – 0.014X1 – 0.79X2 +0.98X3 – 0.014X4
)0.99 -(      )47.8(      )3.2 -(       )2.32 -(   )3.34(        

0.008X5 + 0.97X6 – 0.114X8 - 2.01X12 +
)2.13 -(     )0.74 -(       )1.82(        )1.92(    

0.9990.9971143

Y = 132.93 – 0.40X2 + 0.98X3 – 1.69X12املتدرجة
)2.27 -(     )67.13(       )2.4 -(      )2.3(        0.9980.9972683

حيث اأن:
ال�صنة  يف  اليمنية  ال�صادرات  قيمة   =  t( , X1( ال�صنة  يف  القمح  حم�صول  من  امل�صتوردة  الكمية   =  Y
من  اليمني  ال�صتهالك   =  t-1(., X3( ال�صنة  يف  القمح  من  اليمنية  اجلمهورية  اإنتاج   =  t-1(., X2(
القمح يف ال�صنة )t-1(., X4 = عدد �صكان اجلمهورية اليمنية يف ال�صنة )t-1(., X5 = الدخل القومي 
اليمني يف ال�صنة )t-1(., X6 = �صعر �صرف الدولر بالريال اليمني يف ال�صنة )t-1(., X7 = �صعر ا�صترياد 
 t-1(., X9( ال�صعر العاملي للطن من املح�صول يف ال�صنة = t-1(., X8( اليمن للطن من املح�صول يف ال�صنة
 t-1(.,( املخزون العاملي من املح�صول يف ال�صنة = t-1(., X10( الإنتاج العاملي من املح�صول يف ال�صنة =
X11 = ال�صتهالك العاملي من املح�صول يف ال�صنة )t-1(., X12 = الواردات العاملية من املح�صول يف ال�صنة 

)t-1(., X13 = عن�صر الزمن, وهو العامل الذي يت�صمن العوامل الأخرى التي مل ت�صملها الدرا�صة.
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امل�صدر: جمعت وح�صبت من اجلداول )1(, )2(, )4(.
ومما �صبق ن�صتنتج اأن كل من كمية الإنتاج اليمني من القمح )X2(, ومتغري ال�صتهالك اليمني من القمح 
)X3(, ومتغري الواردات العاملية من القمح م�صئولة عن حتديد الكمية املطلوبة من القمح مع ثبوت املعنوية 
حوايل  تف�صر  جمتمعة  الثالثة  املتغريات  هذه  وان   ,)0.05( معنوية  م�صتوى  عند  منهم  لكل  الإح�صائية 

القمح خالل فرتة الدرا�صة. من  املطلوبة  الكمية  يف  احلادثة  التغريات  من   99.7%
القمح لتخفي�س قيمة  القمح وتخفي�س ال�صتهالك من  املحلي من  الإنتاج  لذلك فالدرا�صة تو�صي بزيادة 

فاتورة الواردات التي حتمل امليزان التجاري وبالتايل ميزان املدفوعات عبئا كبريًا.

امللخص:
ي�صتهدف هذا البحث التعرف على العوامل امل�صئولة عن حتديد كمية واردات اجلمهورية اليمنية من 
التعرف  جانب  اإىل  الهام,  ال�صرتاتيجي  املح�صول  هذا  على  الطلب  دالة  ا�صتقاق  خالل  من  وذلك   , القمح 
على كيفية تاأثري تلك العوامل على هذا الطلب, وبالتايل ميكن التاأثري على حجم الطلب على هذا املح�صول 
الدرا�صة  افرت�صت  , ثم  تابع  القمح كمتغري  من  امل�صتوردة  الكمية  ا�صتخدام  منه وقد مت  الواردات  لتقليل 
قيمة  وهي  تابع,  كمتغري  امل�صتوردة  الكمية  حتديد  عن  م�صئولة  اأنها  يفرت�س  التي  العوامل  من  جمموعة 
ال�صادرات اليمنية, والإنتاج اليمني من القمح, وال�صتهالك اليمني منه, وعدد �صكان اجلمهورية اليمنية, 
والدخل القومي, و�صعر ال�صرف, و�صعر ال�صترياد اليمني للطن من املح�صول, وال�صعر العاملي للطن, والإنتاج 
العاملي من القمح, واملخزون العاملي من القمح, وال�صتهالك العاملي , والواردات العاملية من املح�صول, واملتغري 
كنمط  الدرا�صة  ت�صملها  مل  التي  الأخرى  العوامل  يت�صمن  الذي  الزمن  عن�صر  يف  يتمثل  الذي  الع�صوائي 

ا�صتهالك ال�صلعة وامل�صتوى التعليمي, وما �صابه والتي ل ميكن قيا�صها كميا.

ولكي حتقق الدرا�صة اأهدافها مت ا�صتخدام الأ�صلوب الو�صفي والتحليلي, ومت ا�صتخدام القواعد والأ�صاليب 
واملرحلي  واملتعدد  الب�صيط  اخلطي  النحدار  حتليالت  تت�صمن  التي  القيا�صية  والقت�صادية  الإح�صائية 

لتقدير العوامل املحددة للطلب اليمني على القمح وذلك يف ال�صورة اخلطية.
وقد اأ�صارت نتائج حتليل النحدار املتدرج يف النموذج اخلطي اإىل اأن متغريات  كل من كمية الإنتاج اليمني من 
القمح )X2(, ومتغري ال�صتهالك اليمني من القمح )X3(, ومتغري الواردات العاملية من القمح م�صئولة عن 
حتديد الكمية املطلوبة من القمح مع ثبوت املعنوية الإح�صائية لكل منهم عند م�صتوى معنوية )0.05(, 
%99.7 من التغريات احلادثة يف الكمية املطلوبة من  وان هذه املتغريات الثالثة جمتمعة تف�صر حوايل 
القمح خالل فرتة الدرا�صة واأ�صار النموذج اخلطي اإىل اأن زيادة الإنتاج اليمني من القمح مبقدار األف طن 
�صيوؤدي اإىل انخفا�س الكمية امل�صتوردة مبقدار 400 طن, بينما زيادة يف ال�صتهالك مبقدار األف طن وعجز 
يف الإنتاج يوؤدي اإىل زيادة الكمية امل�صتوردة من القمح مبقدار 980 طن, يف حني اأن زيادة الواردات العاملية 
مبقدر مليون طن �صيوؤدي اإىل زيادة الطلب عليه يف الأ�صواق العاملية فريتفع �صعره وبالتايل كمية الواردات 

طن. اليمنية مبقدار 1.69 
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املراجع:

الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, “ كتاب الإح�صاء  والتعاون  التخطيط  وزارة  اليمنية,  اجلمهورية   -  1
ال�صنوي” اأعداد متفرقة.

اجلمهورية اليمنية, وزارة التخطيط والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي لالإح�صاء, “ ن�صرة احل�صابات   -  2
القومية 2011-2000”.

القطاع الزراعي يف اليمن )2012-1990).  عن  واأرقام  حقائق  قا�صم,  حممد  فاروق   -  3
والتوزيع  للن�صر  املتفوق  مركز   , اجلزئي”  القت�صاد  “اأ�صا�صيات  )دكتور(,  الي�صاين  اهلل  عبد  علي   -  4

والإعالن,- جولة جامعة �صنعاء اجلديدة, 2013, الطبعة الأوىل.
اجلمهورية  يف  الزراعي  القطاع  على  القت�صادي  الإ�صالح  �صيا�صات  »اأثر  الي�صاين,  اهلل  عبد  علي   -  5
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دراسة إقتصادية ألهم شركاء التجارة الدولية اليمنية
مع بداية األلفية اجلديدة

مستخلص الدراسة :
هدفت الدرا�صة اإىل التعرف على املالمح الرئي�صية للتجارة الدولية اليمنية الكلية والزراعية, والتعرف 
على مدى تركز مكونات التجارة الدولية اليمنية من حيث الرتكيب ال�صلعي والرتكيب ال�صوقي, حتديد اأهم 
الكلية  والواردات  ال�صادرات  املوؤثرة يف  الكلية  املتغريات  درا�صة  الكلية,  اليمنية  الدولية  التجارة  �صركاء 
من  الفرد  ن�صيب  مبتو�صط  التنبوؤ  املتغريات,  لتلك  القيا�صية  النماذج  اأهم  وا�صتنباط  اليمنية,  والزراعية 
ا�صتملت  فقد  الدرا�صة  لأهداف  وحتقيقًا  والزراعي.  الكلي  التجاري  وامليزان  الكلية  والواردات  ال�صادرات 
الدرا�صة على �صبعة ف�صول بخالف املقدمة والنتائج والتو�صيات واملخل�س)باللغتني العربية والإجنليزية( 
وكذلك املالحق, فقد تناول الف�صل الأول منها ال�صتعرا�س املرجعي للدرا�صات ال�صابقة, بينما تناول الف�صل 
الثاين الإطار النظري للدرا�صة, وا�صتعر�س الف�صل الثالث واقع التجارة الدولية اليمنية اأهميتها الن�صبية. 
فيما تناول الف�صل الرابع التجارة الدولية الزراعية اليمنية واأهميتها يف القت�صاد الوطني, وقد تناول 
الف�صل اخلام�س الرتكيب ال�صوقي للتجارة الدولية اليمنية مع اأهم املنظمات والتكتالت الدولية, وتناول 
تناول  وقد  جتاريني,  �صركاء  ع�صرة  اأهم  مع  اليمنية  الدولية  للتجارة  ال�صوقي  الرتكيب  ال�صاد�س  الف�صل 

الف�صل ال�صابع التقدير الإح�صائي للنماذج القيا�صية للتجارة الدولية الكلية والزراعية اليمنية. 
الكلمات املفتاحية: التجارة الدولية – التجارة الدولية الزراعية - امليزان التجاري الكلي والزراعي– الرتكيب 
ال�صوقي مع الدول واملنظمات – الرتكيب ال�صوقي مع اأهم ال�صركاء-  النماذج القيا�صية – املعادلت الآنية – التنبوؤ .

ملخص الدراسة : 
نظم  على  وا�صحة  اأثار  اإىل  الآخرين  العقدين  خالل  العامل  �صهدها  التي  اجلذرية  التغريات  اآدت 
وعلى  عامة  اقت�صادياتها  اأداء  على  انعك�صت  النامية  الدول  اخل�صو�س  وجه  وعلى  العامل  دول  و�صيا�صات 
امليزان  يف  امل�صتمر  العجز  زيادة  يف  الدرا�صة  م�صكلة  وتبلورت  خا�صة.   اخلارجية  التجارة  قطاع  اأداء 
التجاري اليمني حيث بلغ يف املتو�صط حوايل 993 مليون دولر خالل الفرتة )2000-2012(, وانخفا�س 
ن�صبة تغطية ال�صادرات الكلية اإىل الواردات وكذا مثلتها الزراعية, وانخفا�س الن�صيب ال�صوقي للتجارة 
ب�صكل  اليمنية  لل�صادرات  ال�صوقي  الرتكيب  يف  ال�صديد  الرتكز  اخلارجية,  الأ�صواق  يف  اليمنية  الدولية 
التجارة  اأداء  توا�صع  عام  ب�صكل  للواردات,  بالن�صبة  اأو�صع  وتباين  اخل�صو�س,  وجه  على  والزراعية  عام 
اإىل  بالإ�صارة  اليمنية  الكلية  الدولية  للتجارة  الرئي�صية  املالمح  الدرا�صة  وا�صتهدفت  اليمنية.  الدولية 
على  للتعرف  التجاري  التبادل  مكونات  اأهم  تناول  اليمنية,  الزراعية  الدولية  للتجارة  الرئي�صية  املالمح 
اأهم  حتديد  ال�صوقي,  والرتكيب  ال�صلعي  الرتكيب  حيث  من  اليمنية  الدولية  التجارة  مكونات  تركز  مدى 
الكلية  والواردات  ال�صادرات  املوؤثرة يف  الكلية  املتغريات  درا�صة  الكلية,  اليمنية  الدولية  التجارة  �صركاء 
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من  الفرد  ن�صيب  مبتو�صط  التنبوؤ  املتغريات,  لتلك  القيا�صية  النماذج  اأهم  وا�صتنباط  اليمنية,  والزراعية 
ال�صادرات والواردات الكلية وامليزان التجاري الكلي والزراعي. وقد اعتمدت الدار�صة يف حتقيق اأهدافها 
على املتاح من البيانات من م�صادرها املختلفة م�صتخدمة الأدوات التحليلية والطرق والنماذج الإح�صائية 
واملرحلي, وذلك من  العام  واملتعدد, الجتاه  الب�صيط  النحدار اخلطي  اأ�صلوب  ا�صتخدام  مثل  التقدير,  يف 
خالل الربامج الإح�صائية املتخ�ص�صة, بالإ�صافة اإىل ا�صتخدام اأ�صلوب املعادلت الآنية وتقديرها بطريقة 
املربعات ال�صغرى ذات املرحلتنيTWO STAGE LEAST SQUARES )2SLS(   لبناء منوذج اقت�صادي 

قيا�صي كلي للتجارة الدولية اليمنية ومثيلتها الزراعية.

ا�صتملت الدرا�صة على �صبعة ف�صول , تناول الف�صل الأول ال�صتعرا�س املرجعي لأهم الدرا�صات ال�صابقة 
على امل�صتوى املحلي واخلارجي, وذلك يف مبحثني تناول املبحث الأول اأهم الدرا�صات ال�صابقة على حمليًا 
الإطار  الثاين  الف�صل  تناول  بينما  اخلارجي  امل�صتوى  على  ال�صابقة  الدرا�صات  اهم  الثاين  املبحث  وتناول 
الدولية,  بالتجارة  املرتبطة  والتعاريف  املفاهيم  اأهم  الأول  املبحث  تناول  مبحثني  يف  للدرا�صة  النظري 
وتناول املبحث الثاين اأهم املنظمات والتكتالت الإقت�صادية الدولية. بينما ت�صمن الف�صل الثالث اجتاهات 
الن�صبية  الأهمية  الأول  املبحث  ت�صمن  مبحثني  يف  وذلك  الكلي  امل�صتوى  على  اليمنية  الدولية  التجارة 
للتجارة الدولية اليمنية لل�صادرات والواردات يف الناجت املحلي الإجمايل, وتو�صلت اإىل اإن ن�صبة ما متثله 
ال�صادرات اإيل الناجت املحلي الإجمايل �صجل عجزا بالأ�صعار اجلارية بلغت يف املتو�صط نحو %26.6, مبعدل 
تناق�س �صنوي قدره 0.99 % �صنويا خالل تلك الفرتة, وان ن�صبة ما متثله ال�صادرات اإىل الواردات �صجلت 
عجزا بقيمتها بالأ�صعار اجلارية بلغت يف املتو�صط نحو %98.3, مبعدل تناق�س �صنوي قدرة %7.5 �صنويا, 
ارتفاعًا بقيمتها اجلارية بلغت يف  الناجت املحلي الإجمايل �صجلت  اإىل  الكلية  الواردات  ن�صبة ما متثله  اإن 
املتو�صط نحو 28.2 % وذلك مبعدل تزايد �صنوي بلغ نحو%1.02 �صنويا, ويعزى ذلك ازدياد حاجة املجتمع 
والعتماد على اخلارج يف �صد احتياجاته املختلفة. كما تو�صلت اإىل اإن امليزان التجاري اليمني �صجل عجزا 
بلغ يف املتو�صط حوايل 993 مليون دولر �صنويا بالأ�صعار اجلارية خالل الفرتة 2000– 2012, ويعزى 
ذلك اإىل انخفا�س ن�صبة ما متثله ال�صادرات اليمنية اإىل قيمة الناجت املحلي الإجمايل, حيث بلغت نحو 
قيمة الواردات. كما تو�صلت اإىل اإن الواردات اليمنية �صجلت ارتفاعا �صواًء  ارتفاع  املقابل  ويف   ,26.6%
بقيمتها اجلارية , حيث بلغ  معدل التزايد ال�صنوي  نحو871 مليون دولر, اأي نحو %12.5, من املتو�صط 
ال�صنوي البالغ نحو 6525 مليون دولر �صنويًا خالل فرتة الدرا�صة, وتناول املبحث الثاين الرتكيب ال�صلعي 
للتجارة الدولية اليمنية وتبني اأنها تعتمد يف �صادراتها على �صلعة رئي�صية واحدة هي املواد اخلام والوقود 
املعدين) النفط(, فقد بلغت قيمة املواد اخلام والوقود املعدين يف املتو�صط حوايل 4953مليون دولر, اأي 
نحو %90 من اإجمايل ال�صادرات اليمنية اإىل العامل خالل الفرتة �صالفة الذكر. ب�صفة عامه ثبت الجتاه 
العام املتزايد لإجمايل القيمة اجلارية للمجموعات ال�صلعية لل�صادرات عامة, ولكل جمموعة على حده  
فيما عدا جمموعة مواد خام غري �صاحلة لالأكل, وكذلك جمموعة م�صنوعات متنوعة, وجمموعة ال�صلع 

غري امل�صنفة اثبت الجتاه العام متزايد غري معنويا اإح�صائيا لهاتني املجموعتني بالقيمة اجلارية. 
وتناول الف�صل الرابع واقع التجارة الدولية الزراعية اليمنية يف ثالثة مباحث تناول املبحث الأول اأهمية 
القطاع الزراعي يف القت�صاد الوطني, وتبني اإن م�صاهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل بلغ يف 
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املتو�صط حوايل 2546 مليون دولر خالل الفرتة 2000–2012, وذلك نحو%12, وان م�صاهمة القطاع 
الزراعي ياأتي يف املرتبة الثالثة. وا�صتعر�س املبحث الثاين الأهمية الن�صبية للتجارة الدولية الزراعية 
لل�صادرات والواردات يف الناجت املحلي, وخل�صت اإىل اإن حجم التجارة الدولية الزراعية بلغت يف املتو�صط 
حوايل 2170 مليون دولر خالل فرتة الدرا�صة اأي نحو%10  من حجم الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار 
ن�صبته  ما  ومتثل  دولر,  مليون   295 حوايل  املتو�صط  يف  الزراعية  ال�صادرات  قيمة  بلغت  وقد  اجلارية, 
قيمة  بلغت  حني  يف  الدرا�صة,  فرتة  خالل  اجلارية  بالأ�صعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  قيمة  من  نحو1%, 
الواردات الزراعية يف املتو�صط حوايل 1875 مليون دولر, اأي نحو%9 من قيمة الناجت املحلي الإجمايل 
بالأ�صعار اجلارية خالل فرتة الدرا�صة. وتناول املبحث الثالث الرتكيب ال�صلعي لهم ال�صلع الزراعية خالل 
الفرتة 2010-2012 وخل�صت اإىل اأن الأ�صماك ومنتجاتها حتتل املرتبة الأوىل من بني اهم ال�صلع خالل 
اإجمايل  من  نحو47%  اأي  دولر  مليون   223 �صادراتها  قيمة  متو�صط  بلغ  حيث   2012–2010 الفرتة 
قيمة ال�صادرات الزراعية اأي ما يقارب %50 من ال�صادرات الزراعية, كما تبني اإن واردات اليمن من القمح 
تاأتي يف املرتبة الأوىل من بني اأهم ال�صلع امل�صتوردة خالل الفرتة 2010– 2012 حيث بلغ  متو�صط قيمة 
واردات اليمن من القمح حوايل 997 مليون دولر, اأي نحو%30 من اإجمايل قيمة واردات اليمن الزراعية, 
بذلك فان واردات القمح ت�صاهم بــ نحو%50 من العجز يف امليزان التجاري, يعزى ذلك اإىل تدين الإنتاج 

والإنتاجية حمليًا والتزايد يف اأعداد ال�صكان.  

والتكتالت  املنظمات  اأهم  مع  اليمنية  الدولية  للتجارة  ال�صوقي  الرتكيب  اخلام�س  الف�صل  تناول  فيما 
الدولية, تبني �صيق الرقعة ال�صوقية لل�صادرات اليمنية عامة وعلى وجه اخل�صو�س النفطية والتي متثل 
يف املتو�صط ما يقارب %90 من حجم ال�صادرات اليمنية خالل الفرتة2000–2012, وتبني اأن منظمة اآ�صيا 
البا�صفيك )اأبك( تاأتي على راأ�س التكتالت واملنظمات الدولية طلبًا لل�صادرات اليمنية حيث بلغ متو�صط 
قيمة ال�صادرات اليمنية اإىل منظمة اآ�صيا البا�صفيك )اأبك( حوايل 3410 مليون دولر, اأي نحو%62, من 
قيمة ال�صادرات اليمنية ايل العامل خالل تلك الفرتة, ت�صكل يف معظمها �صادرات نفطية, حيث بلغ التزايد 
%6, من متو�صط اإجمايل ال�صادرات اليمنية  191 مليون دولر ومبعدل منو �صنوي قدره  ال�صنوي حوايل 
%12 من اإجمايل  اإىل تلك املنظمة, وان ما ت�صتوعبه الأ�صواق العربية من ال�صادرات اليمنية �صوى نحو 
حجم  من   10% نحو  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ت�صتاأثر  حيث  العامل,  دول  اإىل  اليمنية  ال�صادرات 
ال�صادرات اليمنية الكلية, ونحو %82 من حجم جتارة ال�صادرات اليمنية اإىل الدول العربية خالل تلك 
الفرتة. وان ال�صوق امل�صرتكة النديز كانت اقل التكتالت طلبًا لل�صادرات اليمنية حيث بلغت حوايل0.2 
مليون دولر, كما خل�صت اإىل وجود تباين وات�صاع رقعة الرتكيب ال�صوقي للواردات اليمنية من اأهم املنظمات 
والتكتالت الدولية, حيث تاأتي منظمة املوؤمتر الإ�صالمي على راأ�س الدول ت�صديرا اإىل اليمن, حيث بلغت 
متو�صط قيمة الواردات اليمنية من اأ�صواق دول املنظمة حوايل 2707 مليون دولر ممثال نحو %42 من 
مليون   268 ال�صنوي حوايل  التزايد  بلغ معدل  الفرتة, وقد  العامل خالل تلك  اليمن من  واردات  اإجمايل 
دولر ومبعدل منو �صنوي قدره %10 من املتو�صط ال�صنوي البالغ 2707 مليون دولر خالل فرتة الدرا�صة, 
%39 من اإجمايل الواردات اليمنية ونحو%93 من واردات اليمن من  وت�صتاأثر ال�صادرات العربية بنحو 
اليمنية  الواردات  التعاون اخلليجي نحو%35 من  الإ�صالمي, وت�صتحوذ دول جمل�س  املوؤمتر  دول من�صمة 
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الكلية, ونحو%90 من حجم جتارة الواردات اليمنية من الدول العربية خالل الفرتة )2012-2000(. 
يف حني تناول الف�صل ال�صاد�س الرتكيب ال�صوقي مع اأهم �صركاء التجارة الدولية اليمنية, وذلك من حيث 
لل�صادرات  الع�صرة  ال�صركاء  اأهم  اإن  اليمنية,  والواردات  لل�صادرات  �صركاء  ع�صرة  لأهم  ال�صوقي  الرتكيب 
اأن ال�صني  اإىل العامل خالل تلك الفرتة, وتبني  اإجمايل ال�صادرات اليمنية  ا�صتحوذوا على نحو%86 من 
تاأتي على راأ�س الدول طلبا لل�صادرات اليمنية حيث بلغ متو�صط قيمة ال�صادرات اليمنية اإىل ال�صني حوايل 
بلغ  الدرا�صة, وقد  العامل خالل فرتة  اإىل  اليمن  اإجمايل �صادرات  اأي نحو%27 من  دولر  مليون   1476
معدل التزايد ال�صنوي حوايل 159مليون دولر, مبعدل منو �صنوي قدره %11 من املتو�صط ال�صنوي لقيمة 
�صوي�صرا يف  لتاأتي  ال�صني,  ال�صيا�صية مع  العالقات  اإىل حت�صن  ال�صني, ويعزى ذلك  اإىل  اليمنية  ال�صادرات 
املرتبة العا�صرة والأخرية بنحو%2 من اإجمايل ال�صادرات اليمنية اإىل العامل خالل تلك الفرتة. وحتتل 
من  التوايل  على   3%  ,5% نحو  ن�صبته  ما  ومتثل  الثامنة  املرتبة  وال�صعودية  اخلام�صة  املرتبة  الإمارات 

اإجمايل ال�صادرات اليمنية اإىل العامل. 
 ومن حيث اأهم ع�صرة �صركاء للواردات اليمنية خل�صت الدرا�صة. اإىل اإن الإمارات تاأتي على راأ�س الدول 
ت�صديرا اإىل اليمن, حيث بلغ متو�صط قيمة الواردات اليمنية من الإمارات حوايل 1192 مليون دولر, اأي 
نحو%18 من اإجمايل الواردات اليمنية من العامل خالل تلك الفرتة, وقد بلغ معدل التزايد ال�صنوي حوايل 
مليون دولر, مبعدل منو قدره نحو %13 من قيمة املتو�صط ال�صنوي للواردات اليمنية من الإمارات,   153
مليون   572 حوايل  ال�صعودية  من  اليمن  واردات  قيمة  متو�صط  ليبلغ  الثانية  املرتبة  يف  ال�صعودية  تاأتي 
دولر, ممثال نحو%9 من متو�صط واردات اليمن من دول العامل, ويعزى ذلك لتح�صن العالقات ال�صيا�صية 
اأخريا تركيا  لتاأتي  راأ�صمالية من هذه الأ�صواق,  �صلع  اليمنية هي  الواردات  والقرب اجلغرايف وان غالبية 
من بني اأهم ع�صره �صركاء للواردات اليمنية ومتثل ما ن�صبته نحو %3 من اإجمايل واردات اليمن من العامل 

خالل تلك الفرتة اأي متثل جمتمعة يف املتو�صط نحو %64 خالل فرتة الدرا�صة.

 بينما تناول الف�صل ال�صابع التقدير الإح�صائي للنموذج القت�صادي القيا�صي الكلي للتجارة الدولية 
اليمنية,  الدولية  التجارة  اأهم متغريات  والتحليل  بالدرا�صة  ا�صتعر�صت  اليمنية وذلك يف ثالثة مباحث 
التقدير الإح�صائي للنموذج القيا�صي الكلي والتنبوؤ ب�صلوك املتغريات, وحتديد مكونات دالة الطلب الكلي 
و دالة العر�س الكلي مت ذلك با�صتخدام النماذج وحيدة املعادلة والنماذج الآنية, وكان النموذج امل�صتخدم 
يف الدرا�صة زائد التمييز, لذا مت ا�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى ذات املرحلتني) 2SLS(. وبالن�صبة 
ملتغريات امليزان التجاري الكلي اليمني فقد تبني زيادة متو�صط ن�صيب الفرد من ال�صادرات والواردات الكلية 
النماذج  با�صتخدام  املتغريات,  لهذه  الإح�صائية  املعنوية  ثبتت  وقد  الكلي,  اليمني  التجاري  امليزان  وكذا 
وحيدة املعادلت والنماذج الآنية. وقد مت التنبوؤ ب�صلوك متغريات امليزان التجاري اليمني, وتبني اأنه من 
2020, يف  اإىل حوايل404 دولر/ فرد عام  الكلية  ال�صادرات  الفرد من  اأن ي�صل متو�صط ن�صيب  املتوقع 
681 دولر/ فرد لذات العام,  حني يتوقع اأن ي�صل متو�صط ن�صيب الفرد من الواردات الكلية اإىل حوايل 
 286 حوايل  اإىل  الكلي  اليمني  التجاري  امليزان  يف  العجز  من  الفرد  ن�صيب  متو�صط  ي�صل  ان  يتوقع  كما 
دولر/فرد خالل عام 2020, يف حني تناول املبحث الثالث النموذج القت�صادي القيا�صي للتجارة الدولية 
الزراعية اليمنية, وتبني زيادة يف متو�صط ن�صيب الفرد من ال�صادرات والواردات الزراعية وكذا امليزان 
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وحيدة  النماذج  با�صتخدام  املتغريات.  لهذه  الإح�صائية  املعنوية  ثبتت  وقد  اليمني,  الزراعي  التجاري 
املعادلت والنماذج الآنية. كما مت التنبوؤ ب�صلوك متغريات امليزان التجاري الزراعي, وتبني اأنه من املتوقع 
اأن ي�صل متو�صط ن�صيب الفرد من ال�صادرات الزراعية اليمنية حوايل 30 دولر/فرد عام 2020, يف حني 
205 دولر/ فرد لذات  اأن ي�صل متو�صط ن�صيب الفرد من الواردات الزراعية اليمنية اإىل حوايل  يتوقع 
العام, ويتوقع اأن ي�صل متو�صط ن�صيب الفرد من العجز يف امليزان التجاري الزراعي اليمني اإىل حوايل 179 
دولر/ فرد خالل عام 2020.  وخل�صت الدرا�صة اإىل عدد من التو�صيات اأهمها: حماولة البعد عن الإعتماد 
ال�صبه الكامل على النفط ك�صلعة او مكون رئي�صي لل�صادرات اليمنية حيث يعترب الرتكيز يف ت�صدير املواد 
واليمن ب�صورة خا�صة,  النامية ب�صورة عامة  الدول  اقت�صاديات  الكثري من  به  اخلام خلاًل هيكليًا, تتميز 
للنفاذ.  قابله  ثروة  وباعتباره  العاملية,  بالأ�صعار  لتاأثره  م�صتقرًا  وغري  متقلبًا  امل�صدر  هذا  اأن  اعتبار  على 
اإعادة النظر يف اخلارطة الت�صديرية وال�صتريادية اليمنية يف �صوء املتغريات الدولية واملحلية وتوزيع 
هذه اخلارطة توزيعا عادًل بحيث يت�صاءل تاأثري القت�صاد القومي اليمني باي هزات يف اقت�صاديات الدول 
الأخرى التي متتاز بعالقات جتاريه مع اليمن, على ان تت�صف هذه اخلارطة بالديناميكية ال�صرورية, حتى 

ميكنها من مواجهة مثل هذه التقلبات املنتظرة.

املقدمة:
مازال عامل اليوم ي�صهد حتولت وتطورات مت�صارعة يف معظم املجالت الإقت�صادية العاملية, منذ نهاية 
 )WOT( القرن الع�صرين وبداية الألفية اجلديدة, ياأتي يف مقدمة ذلك بروز منظمة التجارة العاملية
التكتالت  اأهمية  القومية, وتزايد  ال�صركات عابرة  اأن�صطة  العاملية, وتعاظم دور  التجارة  وجمال حترير 
الإقت�صادية, وتعدد اأ�صكال العالقات التجارية بني معظم دول العامل, ونتيجة لذلك برز دور قطاع التجارة 
الدولية واعتباره احد اأهم القطاعات واأكرثها حتقيقًا خلطط وبرامج التنمية املختلفة, كما يعك�س مدى 
التطور القت�صادي لدولة ما, ومن اأكرث القطاعات تاأثريا باملتغريات الإقت�صادية املعا�صرة. وتظهر اأهمية 
الدور الذي تلعبه التجارة الدولية يف التنمية الإقت�صادية, من خالل عوائد ال�صادرات يف بنية القت�صاد 
تطورات  تعك�س  كما  لال�صتقرار,  قابل  و�صع  اإىل  املدفوعات  مبيزان  والو�صول  اخلارجي  التوازن  وا�صتعادة 
القطاع اخلارجي البنية الإنتاجية لالقت�صاد الوطني وم�صتوى الت�صغيل والأ�صعار والدخل. من هنا ميكن 
وثيقا  ارتباطًا  القومي ترتبط  التجارة اخلارجية وفروع القت�صاد  العالقة بني قطاع  اأهمية  باأن  القول 
بالقدرة على ال�صترياد من جهة, ومبقدار النقد الأجنبي املتاح لتلك الغاية من ال�صادرات من جهة اأخرى. 
ممال �صك فيه بان التجارة الدولية اليمنية تعترب اإحدى الركائز الهامة للتنمية حيث ت�صاهم بنحو55% 
من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية, ومتثل ال�صادرات الكلية نحو %25, الواردات نحو%30 من 
قيمة الناجت املحلي الإجمايل خالل فرتة الدرا�صة. ونتيجة لذلك متثل التجارة الدولية الزراعية اإحدى 
املوؤ�صرات الهامة التي تعك�س مدى قدرة املجتمع على اإنتاج ما يحتاجه من ال�صلع الغذائية, فزيادة ال�صادرات 
الزراعية تعني قدرة املجتمع على اإنتاج ال�صلع الزراعية لال�صتهالك وال�صلع املخ�ص�صة للت�صدير, ويف املقابل 
فان زيادة الواردات يعني توا�صع حمدودية املجتمع يف اإنتاج ما يحتاجه من ال�صلع, مما يجعله اأكرث اعتمادا 
على العامل اخلارجي واأكرث عر�صة للتبعية وللتقلبات الإقت�صادية على كافة امل�صتويات العاملية والإقليمية. 
ويعد القطاع الزراعي من القطاعات الأ�صا�صية لالقت�صاد اليمني, اإذ ي�صاهم يف املتو�صط بنحو%12 من 
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اإجمايل الناجت املحلي خالل فرتة الدرا�صة. وتربز اأهمية هذا القطاع من كونه اإحدى الركائز الأ�صا�صية 
لتاأمني احتياجات ال�صكان من الغذاء, واإمداد القطاعات ال�صلعية الأخرى باملواد اخلام وان اأكرث من ن�صف 
كبري  تراجع  اإىل  ت�صري  الإح�صاءات  اإن  اإل  الأهمية  هذه  من  وبالرغم  القطاع.  هذا  يف  يعملون  ال�صكان 
 , مل�صاهمته, حيث متثل ال�صادرات الزراعية نحو%1 من قيمة الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية 
ومتثل الواردات الزراعية نحو%9,من اإجمايل الناجت املحلي بالأ�صعار اجلارية خالل فرتة الدرا�صة. لذا 
ن�صتطيع القول بان القت�صاد اليمني يرتكز على �صلعة رئي�صية واحدة هي النفط والتي متثل نحو %90 من 
ال�صادرات اليمنية. اجلدير ذكره اإن امليزان التجاري اليمني- وعلى وجه اخل�صو�س امليزان الزراعي- يعاين 
عجزًا مزمنًا حيث بلغ يف املتو�صط حوايل 993 مليون دولر خالل فرتة الدرا�صة. وت�صري الإح�صاءات بان 
الواردات الزراعية متثل اأكرث من ن�صف هذا العجز, وحتتل احلبوب املرتبة الأويل للواردات الزراعية حيث 
%86 من حجم التجارة  %30 من اإجمايل الواردات الزراعية ومتثل الواردات الزراعية نحو  متثل نحو 
التكتالت  راأ�س  البا�صفيك )اأبك( تاأتي على  اآ�صيا  اأن منظمة  التكتالت تبني  باأهم  الزراعية. وفيما يت�صل 
اآ�صيا  واملنظمات الدولية طلبًا لل�صادرات اليمنية حيث بلغ متو�صط قيمة ال�صادرات اليمنية اإىل منظمة 
3410 مليون دولر, اأي نحو %62, و تاأتي منظمة املوؤمتر الإ�صالمي على راأ�س  البا�صفيك )اأبك( حوايل 
الدول ت�صديرا اإىل اليمن, حيث بلغ متو�صط قيمة الواردات اليمنية من اأ�صواق تلك املنظمة حوايل 2707 
مليون دولر ممثال نحو %42 من اإجمايل الواردات اليمنية من العامل خالل نف�س الفرتة, كما تبني اأن ال�صني 
تاأتي على راأ�س الدول طلبا لل�صادرات اليمنية حيث بلغ متو�صط قيمة ال�صادرات اليمنية اإىل ال�صني حوايل 
نحو %27 من اإجمايل �صادرات اليمن اإىل العامل, وبالن�صبة لأهم الدول �صراكة  اأي  دولر  مليون   1476
الواردات  بلغ متو�صط قيمة  اليمن, حيث  اإىل  الدول ت�صديرا  راأ�س  تاأتي على  الإمارات  اأن  للواردات تبني 
اليمنية من الإمارات حوايل 1192 مليون دولر, اأي نحو %18 من اإجمايل الواردات اليمنية من العامل 
خالل فرتة الدرا�صة. مما �صبق ت�صري الإح�صاءات بالتوا�صع الكبري لأداء التجارة الدولية اليمنية وترتكز 
يف معظمها على مواد خام اأولية, بالإ�صافة اإىل الرتكز ال�صديد يف الرتكيب ال�صوقي اأو اجلغرايف لل�صادرات 

اليمنية على عدد حمدود من الدول وتباين اأو�صع بالن�صبة للرتكيب ال�صوقي للواردات . 

مشكلة الدراسة: 
ترتكز م�صكلة الدرا�صة يف ا�صتمرار وتزايد العجز يف امليزان التجاري الكلي, الزراعي اليمني, حيث بلغ 
العجز يف املتو�صط حوايل 993 مليون دولر خالل فرتة الدرا�صة , �صاهم القطاع الزراعي بنحو %80 من 
هذا العجز خالل تلك الفرتة, وما يزال هذا العجز متزايدًا, نتيجة تدين ال�صادرات الكلية والزراعية اذ 
ما  الزراعية  الواردات  الكلية, ومتثل قيمة  ال�صادرات  املتو�صط نحو%5 من  الزراعية يف  ال�صادرات  متثل 
يقارب ثلث قيمة الواردات الكلية, بالإ�صافة اإىل الرتكز ال�صوقي لل�صادرات اليمنية على عدد حمدود جدًا 
من ال�صركاء, و تباين اأو�صع فيما يت�صل بالواردات, وهذا يعني توا�صع اأداء التجارة الدولية اليمنية خا�صًة 

فيما يتعلق بجانب ال�صادرات. 
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أهداف الدراسة:
اليمنية واهم  للتجارة الدولية  اأهم املنظمات والتكتالت  التعرف على  اإىل  الدرا�صة ب�صكل عام  تهدف 
الدول والبحث عن ال�صبل الكفيلة لتفعيل دور التجارة الدولية اليمنية �صمن دوائر) دول جمل�س التعاون 

اخلليجي عربيًا واأ�صيويا واأوروبيًا وعامليًا. ويتفرع عن الهدف العام الأهداف الفرعية التالية:
للتجارة  الرئي�صية  املالمح  اإىل  بالإ�صافة  اليمنية  الكلية  الدولية  للتجارة  الرئي�صية  املالمح  درا�صة   -  1

الزراعية اليمنية 
من  اليمنية  الدولية  التجارة  مكونات  للتعرف على مدى تركز  التجاري  التبادل  مكونات  اأهم  -تناول   2

حيث الرتكيب ال�صلعي والرتكيب ال�صوقي و اأهم �صركاء التجارة الدولية اليمنية الكلية. 
الكلية والزراعية اليمنية. وا�صتنباط  والواردات  ال�صادرات  يف  املوؤثرة  الكلية  املتغريات  اأهم  درا�صة   -  3

اأهم النماذج القيا�صية لتلك املتغريات.
والتنبوؤ مبتو�صط  اليمنية  الدولية  التجارة  يف  املوؤثرة  املتغريات  لأهم  قيا�صي  اقت�صادي  منوذج  بناء   -  4

ن�صيب الفرد من متغريات امليزان التجاري الكلي والزراعي اليمني. 

أهمية الدراسة :  
تربز اأهمية الدرا�صة ملا لقطاع التجارة الدولية الكلية والزراعية ب�صفة خا�صة من دور كبري يف عملية 
التنمية. حيث يعد ذلك القطاع من ابرز القطاعات  التي توؤثر يف القت�صاد القومي اليمني, انطالقًا من  
تزايد اأهمية التجارة الدولية يف ظل ما ي�صتجد على ال�صاحة الدولية من متغريات ترتبط ارتباطا مبا�صر 

بالتبادل التجاري الدويل.

منهجية الدراسة: 
اعتمدت الدرا�صة على اأ�صلوبي التحليل الو�صفي والكمي للبيانات الإح�صائية والتعبري عن اأهم العالقات 
الإقت�صادية با�صتخدام الأدوات التحليلية والطرق والنماذج الإح�صائية يف التقدير مثل ا�صتخدام اأ�صلوب 
املعادلت  اأ�صلوب  ا�صتخدام  اإىل  بالإ�صافة  واملرحلي,  العام  والجتاه  واملتعدد,  الب�صيط  اخلطي  النحدار 
بطريقة  وتقديره  والزراعية,  الكلية  اليمنية  الدولية  للتجارة  قيا�صي  اقت�صادي  منوذج  لبناء  الآنية 
 TWO STAGE املرحلتني  ذات  ال�صغرى  املربعات  طريقة  وكذا   )  OLS( العادية  ال�صغرى  املربعات 
منوذج  اليمنية,  الدولية  للتجارة  كلي  قيا�صي  منوذج  بناء  اإىل  و�صوًل   )LEAST SQUARES )2SLS
قيا�صي زراعي, ف�صاًل عن ا�صتخدام املقايي�س لتقدير معامل هذه النماذج الإح�صائية املاألوفة لختبار كفاءة 
يحكم  الذي   )F( اختبار  بجانب  واملتعددة,  الب�صيطة  النحدار  معامالت  معنوية  كاختبارات  التقديرات, 
على معنوية النموذج ككل وكفاءته يف تناول الظاهرة مو�صع الدرا�صة .وكذلك اختبار ثايل والذي يحكم 

على مدى قدرة النموذج على التنبوؤ.

مصادر البيانات : 
اعتمدت الدرا�صة على البيانات املن�صورة وغري املن�صورة ال�صادرة عن الأجهزة واملوؤ�ص�صات احلكومية وغري 
احلكومية واملتمثلة يف البيانات الإح�صائية التي ت�صدرها وزارة التخطيط والتعاون الدويل, اجلهاز املركزي 
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الإ�صدارات  اإىل  بالإ�صافة  الزراعي,  لالإح�صاء  العامة  بالإدارة  ممثلة  والري  الزراعة  ووزارة  لالإح�صاء, 
الدورية املن�صورة وغري املن�صورة التي ت�صدرها املنظمات الإقليمية والدولية مثل البنك الدويل, �صندوق 
العربي  والتقرير القت�صادي  العربي,  النقد  الزراعية, �صندوق  للتنمية  العربية  املنظمة  الدويل,  النقد 

املوحد, بالإ�صافة اإىل �صبكة الإنرتنت.   

حمتوى الدراسة: 
حتتوى الدرا�صة على �صبعة ف�صول بالإ�صافة اإىل املقدمة وامللخ�س والنتائج والتو�صيات, بخالف املالحق 
الدرا�صات  لأهم  املرجعي  ال�صتعرا�س  الأول  الف�صل  ت�صمن  وقد  الإجنليزية,  باللغة  وملخ�صا  واملراجع, 
على  ال�صابقة  الدرا�صات  اأهم  الأول  املبحث  تناول  مبحثني,  يف  وذلك  الدولية  التجارة  جمال  يف  ال�صابقة 
الف�صل  امل�صتوى اخلارجي. بينما تناول  ال�صابقة على  الدرا�صات  باأهم  الثاين  امل�صتوي املحلي فيما اخت�س 
الثاين الإطار النظري للدرا�صة يف مبحثني, تناول الأول اأهم املفاهيم والتعاريف وامل�صطلحات ذات ال�صلة 
التجارب.  واهم  الدولية  الإقت�صادية  والتكتالت  املنظمات  الثاين  املبحث  تناول  فيما  الدولية,  بالتجارة 
بينما ت�صمن الف�صل الثالث اجتاهات التجارة الدولية اليمنية على امل�صتوى الكلي وذلك يف مبحثني تناول 
املبحث الأول: الأهمية الن�صبية للتجارة الدولية اليمنية لل�صادرات والواردات يف الناجت املحلي الإجمايل, 
ال�صلعية  املجموعات  ح�صب  اليمنية  والواردات  لل�صادرات  ال�صلعي  الرتكيب  بدرا�صة  اأهتم  الثاين  واملبحث 
وامل�صنفة دوليا. وا�صتعر�س الف�صل الرابع التجارة الدولية الزراعية اليمنية يف ثالثة مباحث ا�صتعر�س 
املبحث الأول اأهمية القطاع الزراعي يف القت�صاد الوطني, وتناول املبحث الثاين الأهمية الن�صبية للتجارة 
الدولية الزراعية ب�صقيها ال�صادرات والواردات يف الناجت املحلي, وا�صتعر�س املبحث الثالث الرتكيب ال�صلعي 
الف�صل اخلام�س  – 2012(. يف حني تناول  لأهم �صادرات وواردات ال�صلع الزراعية خالل الفرتة) 2010 
الرتكيب ال�صوقي للتجارة الدولية اليمنية مع اأهم املنظمات والتكتالت الدولية, يف مبحثني, تناول املبحث 
الأول الرتكيب ال�صوقي لل�صادرات اليمنية مع اأهم املنظمات والتكتالت الدولية, واملبحث الثاين الرتكيب 
ال�صوقي للواردات اليمنية مع اأهم املنظمات والتكتالت الدولية. واهتم الف�صل ال�صاد�س بالرتكيب ال�صوقي 
لل�صادرات  ال�صوقي  الرتكيب  الأول  املبحث  ا�صتعر�س  مبحثني,  يف  اليمنية,  الدولية  التجارة  �صركاء  لأهم 
اليمنية مع اأهم ع�صرة �صركاء. واملبحث الثاين الرتكيب ال�صوقي للواردات اليمنية مع اأهم ع�صرة �صركاء. 
وتناول الف�صل ال�صابع التقدير الإح�صائي للنموذج القت�صادي القيا�صي الكلي للتجارة الدولية اليمنية 
يف ثالثة مباحث, اخت�س املبحث الأول بالدرا�صة والتحليل اأهم متغريات التجارة الدولية اليمنية, بينما 
النموذج  متغريات  ب�صلوك  والتنبوؤ  الكلي  القيا�صي  للنموذج  الإح�صائي  التقدير  الثاين  املبحث  ا�صتعر�س 
  . اليمنية  الزراعية  الدولية  للتجارة  القيا�صي  القت�صادي  النموذج  الثالث  املبحث  تناول  حني  يف  الكلي, 
اأهم نتائج وتو�صيات الدرا�صة, وملخ�صًا للدرا�صة باللغة العربية, وقائمة باملالحق,  واأخري مت ا�صتعرا�س 

وقائمة باملراجع التي اعتمدت عليها الدرا�صة, ثم ملخ�صًا للدرا�صة باللغة الإجنليزية.

أهم نتائج الدراسة :
اأوًل: فيما يتعلق بالتجارة الدولية اليمنية الكلية: 

يف  بلغت  اجلارية  بالأ�صعار  عجزا  �صجل  الإجمايل  املحلي  الناجت  ايل  ال�صادرات  متثله  ما  ن�صبة  اأن  •	



155

المجلة العلمية المحكمة جامعة العلوم احلديثة - العدد االول - 2015م

املتو�صط نحو %27, مبعدل تناق�س �صنوي قدره 0.99 % �صنويا خالل تلك الفرتة. 
املتو�صط  بلغت يف  بالأ�صعار اجلارية  بقيمتها  �صجلت عجزا  الواردات  اإىل  ال�صادرات  ما متثله  ن�صبة  اأن  •	

نحو%98, مبعدل تناق�س �صنوي قدرة %7.5 �صنويا. 
اأن معدل النك�صاف القت�صادي يف اليمن بلغ نحو%56 من حجم الناجت املحلي, هذا يعني اأن القت�صاد  •	
اليمني يعتمد يف منوه وتطوره على الأ�صواق اخلارجية يف اأكرث من ن�صف الناجت املحلي, وما تزال هذه 
الن�صبة مرتفعة ت�صري اإىل ارتباط عملية التنمية بالعامل اخلارجي, اذ ل تتجاوز هذه الن�صبة يف البلدان 
املتقدمة)10– %20( من ناجتها املحلي الإجمايل, اأن معدل النك�صاف القت�صادي �صجل ارتفاعا بقيمتها 
اجلارية بلغت يف املتو�صط نحو%55 ومبعدل تزايدا �صنويا غري معنويا اإح�صائيا قدره %0.03 �صنويا. 
الإجمايل �صجلت ارتفاعًا بقيمتها اجلارية بلغت  املحلي  الناجت  اإىل  الكلية  الواردات  متثله  ما  ن�صبة  اأن  •	
يف املتو�صط نحو%28 وذلك مبعدل تزايد �صنوي بلغ نحو%1 �صنويا, ويعزى ذلك ازدياد حاجة املجتمع 

اأو الإعتماد على اخلارج يف �صد احتياجاته املختلفة. 
بالأ�صعار  �صنويا  دولر  مليون   993 حوايل  املتو�صط  يف  بلغ  عجزا  �صجل  اليمني  التجاري  امليزان  اأن  •	
الناجت  قيمة  اإىل  اليمنية  ال�صادرات  ن�صبة  انخفا�س  اإىل  ذلك  ويعزى  الدرا�صة,  فرتة  خالل  اجلارية 

املحلي الإجمايل, حيث بلغت نحو%27, ويف املقابل ارتفاع قيمة الواردات. 
اأن الواردات اليمنية �صجلت ارتفاعا بقيمتها اجلارية, حيث بلغ  معدل التزايد ال�صنوي  حوايل 817  •	
مليون دولر, اأي نحو%12.5,%10.8 من املتو�صط ال�صنوي البالغ نحو6525 مليون دولر �صنويًا خالل 

فرتة الدرا�صة.
كما يت�صح من خالل الرتكيب ال�صلعي للتجارة الدولية اليمنية اأنها تعتمد يف �صادراتها على �صلعة رئي�صية  •	
واحدة هي املواد اخلام والوقود املعدين) النفط(, فقد بلغت قيمة املواد اخلام والوقود املعدين عام 
2000 حوايل 3936 مليون دولر, اأي نحو%97 من اإجمايل ال�صادرات اليمنية لذات العام, حمققة منوا 
متزايدا لت�صل اىل حوايل 6148 مليون دولر بن�صبة %86.3 من اإجمايل قيمة ال�صادرات عام 2011. 
لل�صادرات  ال�صلعية  للمجموعات  اجلارية  القيمة  لإجمايل  املتزايد  العام  الجتاه  ثبت  عامه  ب�صفة  •	
جمموعة  وكذلك  لالأكل,  �صاحلة  غري  خام  مواد  جمموعة  عدا  فيما  حده  على  جمموعة  ولكل  عامة, 
اإح�صائيا  معنويا  غري  متزايد  العام  الجتاه  اثبت  امل�صنفة  غري  ال�صلع  وجمموعة  متنوعة,  م�صنوعات 

لهاتني املجموعتني بالقيمة اجلارية.  
اأن هناك عدم تركز الواردات اليمنية على جمموعة �صلعية واحدة, كما يت�صح ازدياد قيمة كافة  تبني  •	
املجموعات ال�صلعية وعلى وجه اخل�صو�س الأغذية واحليوانات احلية, فمن املالحظ اأن قيمة الواردات 
اليمنية ازدادت خالل الفرتة 2000–2012 من حوايل 2324 مليون دولر عام 2000, اىل حوايل 
2012 وذلك بزيادة قدره نحو%486.1 ومبتو�صط �صنوي بلغ نحو 6525  11296مليون دولر عام 
مليون دولر خالل فرتة الدرا�صة, ويعزى ذلك اإىل توا�صع الإنتاج املحلي, والذي يقابله تزايد يف عدد 
احتلت  فقد  الواردات.  �صعر  يف  ارتفاع  املقابل  ويف   الوطنية,  للعملة  ال�صرف  �صعر  وانخفا�س  ال�صكان, 
بلغ متو�صط  ال�صلعية حيث  الواردات  الأول يف جمموعة  املركز  جمموعة الأغذية واحليوانات احلية 
قيمة الواردات منها حوايل 1658 مليون دولر, اأي نحو%25.4 من متو�صط قيمة الواردات اليمنية 

خالل تلك الفرتة. 
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ثانيًا: فيما يتعلق بالتجارة الدولية الزراعية: 
2546 مليون  املتو�صط حوايل  الإجمايل بلغ يف  املحلي  الناجت  يف  الزراعي  القطاع  م�صاهمة  اأن  تبني  •	
دولر, اأي نحو%12 خالل الفرتة 2000–2012, حيث بلغت اأعلى قيمة له عام 2012 حوايل 4733 
مليون دولر, اأي نحو%14.4 من اإجمايل الناجت املحلي, لتاأتي م�صاهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي 

الإجمايل يف املرتبة الثالثة.  
حوايل 2170 مليون دولر, اأي نحو%10 من  املتو�صط  يف  بلغت  الزراعية  الدولية  التجارة  حجم  •اأن  •	

حجم الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية خالل فرتة الدرا�صة. 
الزراعية يف املتو�صط حوايل 295 مليون دولر, ومتثل نحو%1 من قيمة الناجت  ال�صادرات  بلغت قيمة  •	
املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية خالل تلك الفرتة, وبلغت قيمة الواردات الزراعية يف املتو�صط حوايل 
1875 مليون دولر, اأي نحو%9 من قيمة اإجمايل الناجت املحلي بالأ�صعار اجلارية خالل فرتة الدرا�صة . 
متثل حجم التجارة الدولية الزراعية اإىل حجم التجارة الكلية نحو %18, اأي %2.4,%15.6 لكل  •	

من ال�صادرات والواردات على التوايل خالل نف�س الفرتة . 
التجاري الزراعي �صجل عجزا م�صتمرا ومتزايد حيث بلغ يف املتو�صط حوايل 1580  امليزان  حجم  •اأن  •	
اأ�صا�صية اإىل انخفا�س ن�صبة ما متثله ال�صادرات  مليون دولر خالل نف�س الفرتة, ويعزى ذلك بدرجة 
الزراعية اليمنية اإىل قيمة الناجت املحلي الإجمايل واىل قيمة الواردات الكلية واىل قيمة الواردات 

الزراعية حيث بلغت يف املتو�صط نحو %1, %5, %16 �صنويا على الرتتيب خالل فرتة الدرا�صة . 
•اأن ن�صبة تغطية ال�صادرات الزراعية اإىل الواردات الزراعية, اأخذت اجتاها عاما متناق�صا غري معنوي  •	

اإح�صائيا, حيث بلغت ن�صبة التناق�س %0.2 �صنويًا.  
ال�صادرات  %5 من  املتو�صط نحو  الكلية بلغت يف  ال�صادرات  اإىل  الزراعية  ال�صادرات  ن�صبة قيمة  اأن  • •	
حيث  اإح�صائيا,  وموؤكدا  معنويا  متزايدا  عاما  اجتاها  اأخذت  اأنها  وتبني  الدرا�صة,  فرتة  خالل  الكلية 

بلغت ن�صبة التزايد ال�صنوي 0.3%. 
اليمنية اأخذت اجتاها عاما متزايدا  بقيمتها اجلارية, فقد بلغ متو�صط  الزراعية  الواردات  قيمة  •اأن  •	
لقيمة  ال�صنوي  املتو�صط  من  نحو14%  قدره  منو  مبعدل  دولر,  مليون   258 حوايل  ال�صنوي  التزايد 

الواردات الزراعية البالغ حوايل 1875مليون دولر خالل فرتة الدرا�صة. 
نحو9%  املتو�صط  يف  بلغت  الإجمايل  املحلي  الناجت  قيمة  اإىل  الزراعية  الواردات  قيمة  ن�صبة  اأن  • •	
موؤكدا  معنويا  متزايدا  عاما  اجتاها  اأخذت  القيمة  تلك  اأن  وتبني  الإجمايل,  املحلي  الناجت  قيمة  من 

اإح�صائيا, حيث بلغت ن�صبة التزايد ال�صنوي نحو0.33% . 
الكلية, بلغت باملتو�صط نحو%29 �صنويا من  الواردات  قيمة  اإىل  الزراعية  الواردات  قيمة  ن�صبة  •اأن  •	
الزراعية  الواردات  لن�صبة  الزمني  العام  الجتاه  ويبني  الدرا�صة,  فرتة  خالل  الكلية  الواردات  قيمة 
اإىل الواردات الكلية, اأنها اأخذت اجتاها عاما متزايدا غري معنويا اإح�صائيا, حيث بلغت ن�صبة التزايد 

ال�صنوي نحو0.06%  
اأن الأ�صماك ومنتجاتها حتتل املرتبة الأوىل من بني اأهم ال�صلع خالل الفرتة 2010–2012 حيث بلغ  •	
متو�صط قيمة �صادراتها 223 مليون دولر اأي نحو%47 من اإجمايل قيمة ال�صادرات الزراعية اأي ما 

يقارب %50 من ال�صادرات الزراعية . 
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•اأن واردات اليمن من القمح تاأتي يف املرتبة الأوىل من بني اهم ال�صلع امل�صتوردة خالل الفرتة 2010– •	
اأي نحو%30 من  حيث بلغت قيمة الواردات من القمح يف املتو�صط حوايل997 مليون دولر   ,2012
يف  العجز  من   50% نحو  بــ  ت�صاهم  القمح  واردات  فان  بذلك  الزراعية,  اليمن  واردات  قيمة  اإجمايل 
امليزان التجاري, يعزى ذلك تدين الإنتاج والإنتاجية حمليًا وتقزم امل�صاحات املزروعة بالإ�صافة اإىل 

التزايد يف ال�صكان .

ثالثًا: فيما يتعلق بالرتكيب ال�صوقي مع اهم املنظمات والتكتالت الدولية :
يتعلق بال�صادرات ايل املنظمات والتكتالت الدولية.  فيما   -  1

متثل  والتي  النفطية  اخل�صو�س  وجه  وعلى  عامة  اليمنية  لل�صادرات  ال�صوقية   الرقعة  �صيق  تبني  • •	
اآ�صيا  منظمة  اأن  وتبني   ,2012–2000 الفرتة  خالل  اليمنية  ال�صادرات  حجم  من   90% يقارب  ما 
البا�صفيك )اأبك( تاأتي على را�س التكتالت واملنظمات الدولية طلبًا لل�صادرات اليمنية حيث بلغ متو�صط 
قيمة ال�صادرات اليمنية اإىل منظمة اآ�صيا البا�صفيك )اأبك( حواىل 3410 مليون دولر, اأي نحو62%, 
من قيمة ال�صادرات اليمنية اإىل العامل خالل تلك الفرتة, ت�صكل يف معظمها �صادرات نفطية, وتبني اأنها 
 191 ال�صنوي حوايل  التزايد  بلغ معدل  اإح�صائيا, حيث  اآخذت اجتاها عاما متزايدا معنويا وموؤكدا 
%6 من متو�صط اإجمايل ال�صادرات اليمنية اإىل تلك املنظمة,  مليون دولر, ومبعدل منو �صنوي قدره 
ومن ثم فان و�صع كهذا ي�صكل م�صدر تهديد لالقت�صاد اليمني, اذا ما تعر�صت اقت�صاديات تلك الدول 

لأي تقلبات اقت�صادية حمتمله.   
ما ت�صتوعبه الأ�صواق العربية من ال�صادرات اليمنية �صوى نحو%12 من اإجمايل ال�صادرات اليمنية اإىل  •	
دول العامل, حيث ت�صتاأثر دول جمل�س التعاون اخلليجي ما ن�صبته %10 من حجم ال�صادرات اليمنية 
الكلية, ونحو%82 من حجم جتارة ال�صادرات اليمنية اإىل الدول العربية خالل تلك الفرتة, ويعزى 
بني  ال�صيا�صية  العالقات  تدهور  اإىل  واأي�صا  الدول  هذه  بني  املربمة  التفاقيات  تفعيل  عدم  اإىل  ذلك 
هذه البلدان, كما تعزى تلك الزيادة مع دول املجل�س التي مثلت نحو %82 اإىل حت�صن العالقة مع دول 
املجل�س خ�صو�صا بعد تر�صيم احلدود و القرب اجلغرايف لعب دورا هامًا يف ا�صتيعاب ال�صادرات اليمنية 

والتي متثل يف معظمها �صادرات زراعية. 
اليمنية من املنظمات والتكتالت الدولية.  بالواردات  يتعلق  فيما   -  2

راأ�س  على  الإ�صالمي  املوؤمتر  منظمة  تاأتي  حيث  اليمنية,  للواردات  ال�صوقي  الرتكيب  وات�صاع  تباين  • •	
اأ�صواق تلك املنظمة حوايل  الدول ت�صديرا اإىل اليمن, حيث بلغ متو�صط قيمة الواردات اليمنية من 
اإجمايل واردات اليمن من العامل, وذلك مبعدل تزايد �صنوي  من  نحو42%  ممثال  دولر,  مليون   2707
بلغ حوايل 268 مليون دولر ومبعدل منو �صنوي قدره %10 من املتو�صط ال�صنوي البالغ 2707 مليون 

دولر خالل نف�س الفرتة. 
تبني اأن الدول العربية جاءت ثاين التكتالت واملنظمات الدولية  ت�صديرا اإىل اليمن حيث بلغ متو�صط  •	
قيمة الواردات من تلك الدول حوايل 2511 مليون دولر اأي نحو%39 من اإجمايل الواردات اليمنية 
خالل تلك الفرتة, وت�صتحوذ دول جمل�س التعاون اخلليجي ما ن�صبته نحو%35 من الواردات اليمنية 

الكلية, ونحو%90 من حجم جتارة الواردات اليمنية من الدول العربية. 
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لل�صادرات اليمنية مع اهم ع�صرة �صركاء  ال�صوقي  بالرتكيب  يتعلق  فيما    -  3
ما  ا�صتحوذوا على  الع�صرة  ال�صركاء  اأهم  اإن  وات�صح  اليمنية  لل�صادرات  ال�صوقية   الرقعة  �صيق  تبني  •	
ن�صبته نحو%86 من اإجمايل ال�صادرات اليمنية اإىل العامل خالل تلك الفرتة, وتبني اأن ال�صني تاأتي 
على راأ�س الدول طلبا لل�صادرات اليمنية حيث بلغ متو�صط قيمة ال�صادرات اليمنية اإىل ال�صني حوايل 
1476 مليون دولر اأي نحو%27 من اإجمايل �صادرات اليمن اإىل العامل, وتبني اأنها اآخذت اجتاها عاما 
متزايدا معنويا وموؤكدا اإح�صائيا, حيث بلغ معدل التزايد ال�صنوي حوايل 159مليون دولر, مبعدل منو 
�صنوي قدره %11 من املتو�صط ال�صنوي لقيمة ال�صادرات اليمنية اإىل ال�صني, ويعزى ذلك اإىل حت�صن 
العالقات ال�صيا�صية مع ال�صني ومتثل يف معظمها �صادرات نفطية, وتاأتي بعدها كال من , تايالند, والهند, 
نحو)18%,  ومتثالن  والأخرية,  العا�صرة  املرتبة  �صوي�صرا  لتحتل   .. والإمارات,  اجلنوبية,  وكوريا 
الفرتة  العامل خالل  اإىل  اليمنية  ال�صادرات  اإجمايل  من  التوايل  على   )2%,...,  5%  ,6%  ,16%

�صالفة الذكر. 
نحو  ن�صبته  ما  ومتثل  الثامنة  املرتبة  يف  وال�صعودية  اخلام�صة  املرتبة  يف  جاءت  الإمارات  اأن  تبني  •	

ال�صادرات اليمنية اإىل العامل.  اإجمايل  من  التوايل  على   3%,5%
للواردات اليمنية مع اهم ع�صرة �صركاء  ال�صوقي  بالرتكيب  يتعلق  فيما   -  4

ال�صوقي للواردات اليمنية, حيث تاأتي الإمارات على راأ�س الدول ت�صديرا اإىل  الرتكيب  وات�صاع  •تباين  •	
اليمن, حيث بلغ متو�صط قيمة الواردات اليمنية من الإمارات حوايل 1192 مليون دولر, اأي نحو%18 من 
اإجمايل الواردات اليمنية من العامل خالل متو�صط الفرتة, حيث بلغ معدل التزايد ال�صنوي حوايل 153 
مليون دولر, مبعدل منو قدره نحو%13 من قيمة املتو�صط ال�صنوي للواردات اليمنية من الإمارات. ويعزى 
ذلك اإىل القرب اجلغرايف وان غالبية الواردات اليمنية هي �صلع راأ�صمالية )�صناعية( من هذه الأ�صواق.  
الثانية ليبلغ متو�صط قيمة واردات اليمن من ال�صعودية حوايل  املرتبة  يف  جاءت  ال�صعودية  اأن  •تبني  •	
الثانية  املرتبة  لتحتل  العامل,  دول  من  اليمن  واردات  متو�صط  من  نحو9%  ممثال  دولر,  مليون   572
على  الدول  باقي  وتاأتي  اجلغرايف.  والقرب  ال�صيا�صية  العالقات  لتح�صن  ذلك  ويعزى  لليمن,  ت�صديرا 
الرتتيب ال�صني, �صوي�صرا, الكويت ,الوليات املتحدة, الهند ,هولندا, الربازيل لتاأتي اأخريا تركيا من بني 
اأهم ال�صركاء الع�صرة ومتثل هذه الدول كل على حده نحو) 7%,6%, 5%,5%,4%,4%,3%,3%( 
من اإجمايل واردات اليمن من العامل خالل تلك الفرتة, وت�صتحوذ هذه الدول يف جمموعها نحو%64 من 

اإجمايل قيمة الواردات اليمنية من العامل خالل تلك الفرتة. 

رابعًا: فيما يتعلق باملتغريات الكلية للتجارة الدولية اليمنية الكلية والزراعية: 
تبني الدرا�صة وجود زيادة معنوية ملتغريات التجارة اليمنية الكلية والزراعية التي مت درا�صتها, وتبني  •	
وجود زيادة يف متو�صط ن�صيب الفرد من تلك املتغريات الكلية فيما عدا ال�صتثمارات الكلية والزراعية 
الفرد  ن�صيب  متو�صط  تناق�س  معنوية  ثبتت  كما  املتغريات  لتلك  الإح�صائية  املعنوية  ثبتت  وقد 
من  الفرد  ن�صيب  متو�صط  من  كل  يتاأثر  مل  التناق�س  هذا  ظل  ويف  والزراعية  الكلية  ال�صتثمارات  من 
ال�صادرات الكلية والزراعية بل ظل يف تزايد, كما ظلت الزيادة يف  متو�صط ن�صيب الفرد من الواردات 

الكلية والزراعية. 
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وحيدة  النماذج  ا�صتخدام  مت  الكلي  العر�س  دالة  ومكونات  الكلي  الطلب  دالة  مكونات  حتديد  بعد  •	
املعادلة والنماذج الآنية, وكان النموذج امل�صتخدم يف الدرا�صة زائد التمييز, لذا مت ا�صتخدام طريقة 

املربعات ال�صغرى ذات املرحلتي. 
الكلي اليمني فقد تبني زيادة متو�صط ن�صيب الفرد من ال�صادرات  التجاري  امليزان  ملتغريات  بالن�صبة  •	
والواردات الكلية وكذا امليزان التجاري اليمني الكلي, وقد ثبتت املعنوية الإح�صائية لهذه املتغريات, 

با�صتخدام النماذج وحيدة املعادلت والنماذج الآنية. 
كما تبني زيادة متو�صط ن�صيب الفرد من ال�صادرات والواردات الزراعية وكذا امليزان التجاري الزراعي  •	
اليمني, وقد ثبتت املعنوية الإح�صائية لهذه املتغريات با�صتخدام النماذج وحيدة املعادلت والنماذج 

الآنية.  
404.2 دولر/ اإىل حوايل  الكلية  ال�صادرات  الفرد من  ن�صيب  اأن ي�صل متو�صط  املتوقع  من  اأنه  تبني  •	

680.8 دولر/  2020, يف حني ي�صل متو�صط ن�صيب الفرد من الواردات الكلية اإىل حوايل  فرد عام 
فرد  لذات العام, وي�صل متو�صط ن�صيب الفرد يف عجز امليزان التجاري اليمني الكلي اإىل حوايل 286.4 

دولر/فرد خالل عام 2020. 
الفرد من ال�صادرات الزراعية اليمنية اإىل حوايل30  ن�صيب  متو�صط  ي�صل  اأن  املتوقع  من  اأنه  تبني  •	
اإىل  اليمنية  الزراعية  الواردات  من  الفرد  ن�صيب  متو�صط  ي�صل  حني  يف   ,2020 عام  دولر/فرد 
حوايل204.5 دول/فرد لذات العام, وي�صل متو�صط ن�صيب الفرد يف عجز امليزان الزراعي اليمني اإىل 

حوايل 179 دولر/فرد  خالل عام 2020. 
 

أهم توصيات الدراسة :
حماولة البعد عن الإعتماد ال�صبه الكامل على النفط ك�صلعة اأو مكون رئي�صي لل�صادرات اليمنية حيث  •	
النامية  الدول  اقت�صاديات  من  الكثري  به  تتميز  هيكليًا,  خلاًل  اخلام  املواد  ت�صدير  يف  الرتكيز  يعترب 
ب�صورة عامة واليمن ب�صورة خا�صة, على اعتبار اأن هذا امل�صدر متقلبًا وغري م�صتقرًا لتاأثره بالأ�صعار 

العاملية, وباعتباره ثروة قابله للنفاذ. 
تبني  حيث  اأ�صواقها  يف  اخلام  النفط  ت�صريف  يف  حمدودة  دول  اأو  معينة  دولة  على  الإعتماد  عدم  •	

الدرا�صة اأن منظمة اآ�صيا البا�صفيك اكرب املنظمات طلبًا لل�صادرات اليمنية.
اإعادة النظر يف اخلارطة الت�صديرية وال�صتريادية اليمنية يف �صوء املتغريات الدولية واملحلية وتوزيع  •	
هذه اخلارطة توزيعا عادًل بحيث يت�صاءل تاأثري القت�صاد القومي اليمني باي هزات يف اقت�صاديات 
الدول الأخرى, على اأن تت�صف هذه اخلارطة بالديناميكية ال�صرورية, حتى ميكنها من مواجهة مثل 

هذه التقلبات املنتظرة. 
زيادة  اإىل  تهدف  ا�صرتاتيجية  و�صع  خالل  من  القمح  وخا�صة  احلبوب  حما�صيل  زراعة  يف  التو�صع  •	
الإنتاج من القمح بالكميات التي تقلل من الإعتماد على العامل اخلارجي يف تلبية حاجات املجتمع من 
التي  الأ�صناف  با�صتنباط  البحوث  ال�صكاين, وتكثيف اجلهود يف حمطات  التزايد  ال�صلعة يف ظل  هذه 
التجاري  امليزان  العبء على  اإىل تخفيف  �صيوؤدي جناح ذلك  اليمنية حيث  املناخية  تتواأم والظروف 

الكلي والزراعي على اعتبار اإن الواردات اليمنية من القمح متثل ثلث حجم الواردات اليمنية الكلية. 
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دعم وزيادة ال�صادرات الزراعية خ�صو�صًا املنتجات التي ت�صتهر بها اليمن يف الأ�صواق الدولية مثل النب  •	
اأظهرت  الزراعي والكلي والتي  التجاري  امليزان  العجز يف  والع�صل والأ�صماك وغريها لتح�صني وتقليل 

الدرا�صة تزايده وانخفا�س متو�صط ن�صيب الفرد من ال�صادرات.
من  اإل  ياأتي  ل  والذي  املحلي  لال�صتهالك  وكذلك  للت�صدير  املخ�ص�س  ال�صمكي  الإنتاج  يف  التو�صع  •	
خالل ا�صرتاتيجية, وتكثيف اجلهود يف تاأمني وحماية املياه الإقليمية اليمنية التي اأ�صبحت عر�صت 
اأن  حيث  الرب,  اأو  املياه  عرب  التهريب  ومنع  والنافذين  الأجنبية  ال�صركات  قبل  من  اجلائر  لال�صطياد 
اغلب ال�صادرات والواردات اليمنية تتم بطرق غري ر�صمية وهو ما يكبد اخلزينة العامة خ�صائر فادحة 

و�صبب رئي�صي يف زيادة عجز امليزان التجاري اليمني الكلي والزراعي. 
ومنح  والأجنبية,  املحلية  لال�صتثمارات  جاذبه  بيئة  وخلق  الأمن  حتقيق  يف  وامل�صئول  اجلاد  العمل  •	
القطاع الزراعي وزنًا اكرب يف التكوين ال�صتثماري يف اخلطط اخلم�صية وتوفري قدر اكرب من املزايا التي 
اإمداد ال�صكان باحتياجاتهم الغذائية, وتبني  يوفرها قانون ال�صتثمار, ملا لهذا القطاع يف دور بارز يف 
الدرا�صة توا�صع حجم ال�صتثمارات عامًة والزراعية على وجه اخل�صو�س, اإذ اأن تلك ال�صتثمارات لهذا 

القطاع لت مثل �صوى %3 من حجم ال�صتثمارات الكلية خالل فرتة الدرا�صة. 
ل ت�صتوعب �صوى %12 من اإجمايل ال�صادرات  والتي  العربية  الدول  مع  الثنائية  التفاقيات  تفعيل  •	
هذه  مثل  تفعيل  وان   ,82% نحو  الن�صبة  هذه  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وت�صتحوذ  اليمنية 
ال�صلبية  الآثار  مواجهة  يف  لليمن  مفيدا  يكون  �صوف  اقت�صادي  تكتل  لأي  الن�صمام  اأو  التفاقيات 

لن�صمام اليمن ملنظمة التجارة العاملية
للمعايري الدولية, وال�صعي لإيجاد  وفقا  والنوعية  اجلودة  حيث  من  للت�صدير  خم�ص�س  اإنتاج  اإيجاد  •	
الزراعية  امليكنة  تبني  خالل  من  الإنتاجية  الكفاءة  م�صتوى  رفع  على  العمل  وكذا  جديدة,  اأ�صواق 

احلديثة واإدخال الو�صائل والأ�صاليب احلديثة يف العمليات الإنتاجية. 
البيانات اخلا�صة بالتجارة الدولية الزراعية اليمنية يف كتب الإح�صاء الزراعي  توثيق  على  العمل  •	
ب�صكل �صحيح و�صليم حيث لوحظ ت�صارب يف البيانات ب�صكل كبري ومن نف�س اجلهة التي ت�صدرها, اإيجاد 
�صبكة معلومات خا�صة بالقطاع الزراعي توفر للباحثني وامل�صتثمرين خمتلف البيانات واملعلومات مثل 
الإنتاج املحلي من خمتلف املحا�صيل واأ�صعار ال�صلع الغذائية, وبيانات ال�صال�صل الزمنية لأ�صعار امل�صتهلك, 
والتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة حمليا ودوليًا يف عر�س تلك البيانات ب�صكل موحد ودقيق لإجراء 

الدرا�صات والو�صول اإىل النتائج والتو�صيات املنا�صبة ملواجهة م�صاكل امليزان التجاري اليمني. 
وطاقاتها  الدولية  والأ�صواق  الدولية  التجارة  جوانب  كافة  عن  دقيقة  علمية  بيانات  قاعدة  توفري  •	
والدول  ال�صلع  العاملية ملختلف  الأ�صعار  اليمنية وكذا  الأ�صواق  ال�صلعية من  ال�صتيعابية واحتياجاتها 

املناف�صة لل�صادرات اليمنية.
للميزان التجاري الزراعي والكلي اليمني بجانبية ملواكبة التغريات العاملية  امل�صتمر  التقييم  �صرورة  •	
امل�صتمرة والتي يجب اأن يقابلها التعديل الدائم وامل�صتمر لتحديد كمية ونوعية ال�صلع واخلدمات التي 
حتتاجها الأ�صواق املختلفة يف �صوء املحددات الكمية والنوعية لل�صلع واخلدمات والبيئة املوؤثرة عليها. 
كما تو�صي الدرا�صة بان يتم تعيني ملحقني جتاريني يف ال�صفارات اليمنية باخلارج وخا�صة الدول التي 

ترتبط بعالقات جتارية متميزة مع اليمن من اجل القيام برتويج املنتجات اليمنية.
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An Economic Study for the Most Important International 
Traders of Yemen Partners with the Beginning of the new 

Millennium

SUMMARY
The radical changes that the world witnessed in the last two decades 

resulted in clear impacts on the world countries’ policies particularly the 
developing countries which were reflected on their economies in general 
and international trade sector in particular. The study problem focuses 
on the increase of continued deficit in the Yemeni trade balance which 
reached an average of $993 million during (20002012-), and the decrease 
in the percentage of total and agricultural exports coverage to imports, and 
therefore the decrease of Yemeni market share in international markets. 
There is a high concentration in the market structure of Yemeni exports 
in general and agricultural exports in particular with broader differences 
for the imports. In General, the Yemeni international trade has a modest 
performance. The study tackles the key features of total Yemeni international 
trade with reference to the key features of Yemeni agricultural trade.  

The study considers the most important trade exchange to know about 
the focus of Yemeni international trade in terms of commodity structure 
and market structure, identify the most important partners of total 
Yemeni international trade, study the total variables affecting the total 
and agricultural Yemeni exports and imports, explore the most important 
standard models for those variables, and predict the average per capita of 
the total exports and imports and the total and agricultural trade balance. In 
achieving the desired goals, the study depends on the available data from 
different resources with using analytical tools and statistical methods for 
estimations such as the simple and multi linear regression analysis method, 
general and progress trends. Through the commodity structure of Yemeni 
international trade, it becomes clear that Yemen depends in its exports 
on one key commodity which is the raw material and mineral fuel (oil). 

The value of the raw material and mineral fuel average reached 
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$4953 million which is about 90% of the total Yemeni exports in the 
abovementioned period. Also, it turns out that the agricultural sector 
contribution in the total GDP is about $2546 million during the period 
average of 20002012- which is about 12%. Furthermore, the study indicates 
the narrowness of market geography for the Yemeni exports in general and 
oil exports in particular which constitute 90% of the Yemeni exports in the 
period average of 20002012-. It is concluded that Asia Pacific (APAC) is 
on the top of the international organizations requesting the Yemeni exports 
where the average of Yemeni exports to Asia Pacific (APAC) reached 
around $3410 million which is about 62% of Yemeni international exports 
during the same period. Most of those are oil exports. The annual increase 
in the exports reached about $191 million with an annual growth ratio of 
nearly 6% of the total Yemeni exports average to APAC. 

The Arab markets take only 12% of the total Yemeni exports to the 
world where the Gulf Cooperative Council (GCC) countries take around 
10% of the total Yemeni exports and around 82% of the Yemeni export 
trade to Arab countries during the same period. It is also concluded that 
there is an expansion in the market structure of Yemeni imports from 
important organizations. The Organization of the Islamic Conference 
(OIC) is on the top organizations exporting to Yemen where the average 
of Yemeni imports from the markets of the OIC countries is about $2707 
million which is about 42% of the total Yemeni imports during the same 
period. The annual increase average is about $268 million with an annual 
growth ratio of 10% of the annual average of $2707 million during the 
same period. The Arab exports constitute about 39% of the total Yemeni 
imports with about 93% of the Yemeni imports from the OIC countries. 
The GCC countries provide around 35% of the total Yemeni imports, and 
around 90% of the Yemeni imports trade from the Arab countries during 
20002012- .

China, however, is on the top countries requesting the Yemeni exports 
where the average of Yemeni exports to China reached around $1476 
million which is about 27% of total Yemeni exports to the world during 
the study period. The annual increase average is about $159 million with 
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an annual growth ratio of about 11% of the annual average of Yemeni 
exports to China. This is attributed to the improved political relations with 
China. For the most important ten partners of Yemeni imports, the study 
concludes that Emirates is on the top countries exporting to Yemen where 
the average of Yemeni imports from Emirates reached around $1192 
million which is about 18% of the total Yemeni imports from the world 
during the same period. The annual increase average reached around $153 
million with a growth ratio of around 13% of the annual average value 
of Yemeni imports from Emirates. Saudi Arabia ranks second where the 
Yemeni imports average value reached around $572 million which is 
about 9% of the Yemeni imports average from the world countries. This 
is attributed to the good political relations and geographical proximity 
and that most of the Yemeni imports are capital commodities from those 
markets. Statistical estimation for the standard economic and agricultural 
models is conducted with predicting the variable behavior and determining 
the components of the total demand function and the total supply function. 
Single equation model and real-time model were used. The model used in 
the study is over-identified. It is concluded that there is an increase in the  
average per capita of the total and agricultural exports and imports and in 
the total and agricultural Yemeni trade balance. The statistical significance 
of these variables is proved via the use of single equation models and 
real-time models. The behavior of the Yemeni trade balance variables is 
predicted to have an average of $404.2/capita from the total exports in 
2020, and an average of $680.8/capita from the total imports in the same 
year. It is also expected that the average per capita for the total Yemeni 
trade balance deficit may reach $286.4/capita in 2020.
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18.�صرمد علي ح�صني, حتليل اقت�صادي للتجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية والغذائية يف العراق خالل 
)1995 – 2004 (, جملة الإدارة والقت�صاد, العدد اخلام�س وال�صبعون, 2009,. 

وتنمية القت�صاد ال�صبكي العربي, جملة  الإلكرتونية  التجارة  )دكتور(,  حممود  عبداخلالق  19.�صعيد 
الوحدة الإقت�صادية العربية, العدد الرابع والع�صرون, القاهرة, يونيو 2002 ,. 

)دكتور(, م�صر والدائرة املتو�صطية)الواقع وامل�صتقبل حتى عام 2020 م(,  اهلل  فرج  بطر�س  20.�صمعان 
منتدى العامل الثالث, دار ال�صرق, القاهرة, 2002 . 

 - اهلل احلرازي )دكتور(, التوزيع اجلغرايف للتجارة الدولية اليمنية خالل الفرتة 1990  عبد  21.�صبري 
1999, اجلمعية امل�صرية لالقت�صاد الزراعي, املجلة امل�صرية لالقت�صاد الزراعي, املجلد الثاين ع�صر, 

العدد الثاين, يونيو 2002. 
درا�صات  جملة  الثالثة,  الألفية  بداية  مع  الزراعية  اخلارجية  التجارة  احلرازي,  اهلل  عبد  22.�صبري 

اقت�صادية, العدد17, اجلمهورية اليمنية, دي�صمرب 2005. 
لالقت�صاد  امل�صرية  اجلمعية  العاملية,  التجارة  ومنظمة  اليمن  احلرازي,)دكتور(,  عبداهلل  23.�صبري 
يناير   ,  481 ال�صيا�صي والإح�صاء والت�صريع, جملة م�صر املعا�صرة, ال�صنة ال�صابعة والت�صعون, العدد 

– القاهرة.  2006
التجارة الدولية, مكتبة عني �صم�س, القاهرة, 1975. )دكتور(,  نامق  الدين  24.�صالح 

املطبوعات  القت�صاد,  كلية  التجارة اخلارجية, جامعة حلب,  موؤ�ص�صات  اإدارة  )دكتور(,  رجب  25.عادل 
اجلامعية, حلب, 1993. 

للمن�صاآت الإنتاجية اليمنية, )درا�صة ميدانية(, كلية التجارة  الت�صديري  الأداء  ال�صنفي,  اهلل  26.عبد 
والقت�صاد, جامعة �صنعاء, الثاين ع�صر والثالث ع�صر, دي�صمرب, 2004 .

 , تقييميه  حتليلية  درا�صة  الكلية  الإقت�صادية  ال�صيا�صات  اإىل  املدخل   ,) )دكتور  قدي  املجيد  27.عبد 
ديوان املطبوعات اجلامعية , اجلزائر , 2003 .

اقت�صاديات التجارة الدولية, مكتبة عني �صم�س, القاهرة, 1981.   , )دكتور(  من�صور  حافظ  28.علي 
عبداهلل قائد) دكتور(, �صادرات القطاع اخلا�س الواقع والتحديات , جملة درا�صات اقت�صادية,  29.علي 

العدد 20, اجلمهورية اليمنية, 2006 .
�صاطر مثنى) دكتور(, روؤية م�صتقبلية لالقت�صاد اليمني) �صماته – حتدياته- م�صتقبله(,  حممد  30.علي 

جملة درا�صات اقت�صادية, العدد الرابع ع�صر, اجلمهورية اليمنية, مار�س 2005. 
القت�صاد  يف  وعالجها  العربية  الدول  يف  الإقت�صادية  التبعية  املرزوقي)دكتور(,  فيحان  بن  31.عمر 

الإ�صالمي, مكتبة الر�صد نا�صرون, 2005 . 
32.عمرو خري الدين ) دكتور (, الت�صويق الدويل , ق�صم اأدارة الإعمال , كلية التجارة, جامعة عني �صم�س, 

دار الن�صر )بدون (, 1996 .
33.جمدي ال�صوربجي )دكتور(, القت�صاد القيا�صي النظرية والتطبيق, القاهرة, الدار امل�صرية اللبنانية, 

جامعة حلوان, 1994.
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الزراعية  اخلارجية  للتجارة  القيا�صي  القت�صادي  النموذج  واآخرون,  ريحان)دكتور(  كامل  34.حممد 
امل�صرية  املجلة  الزراعي,  لالقت�صاد  امل�صرية  اجلمعية  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  مع  امل�صرية 

لالقت�صاد الزراعي, املجلد الثالث والع�صرون, العدد الأول, القاهرة, مار�س 2013 .
دار  الدويل,  القت�صاد  يف  مقدمة   ,) )دكاترة  حممد  الواحد  عبد  حممد  الطوخي,  منري  35.حممد 

الن�صر)بدون(, كلية التجارة واإدارة الإعمال, جامعة حلوان, 2009م.
36. حممود الطنطاوي الباز )دكتور(, اقت�صاديات التجارة اخلارجية, مكتبة عني �صم�س, القاهرة, 2013م .

توعويه, دولة الكويت, يوليو 2011, العدد الثاين ع�صر. ن�صرة  امل�صرفية,  الدرا�صات  37.معهد 
38.مريندا زغلول رزق )دكتور (, كتاب التجارة الدولية., كلية التجارة, جامعة بنها , 2010م. 

ورقة  امل�صتقبلية,  والأفاق  النفطية  غري  اليمنية  لل�صادرات  حتليلية  درا�صة  املل�صي,  حممد  39.نعمان 
عمل مقدمة للمجل�س الأعلى لتنمية ال�صادرات, ندوة متخ�ص�صة حتت �صعار)من اجل تنمية القدرات 

الت�صديرية للمنتجات غري النفطية(, مار�س 2011م. 
اآخرون )دكاترة(, اأثر ال�صراكة امل�صرية على ال�صادرات الزراعية امل�صرية اإىل  �صليمان,  يحيى  40.نرية 
اأ�صواق الحتاد الأوروبي, املجلة امل�صرية لالقت�صاد الزراعي, املجلد)15(, العدد)3(, �صبتمرب 2005 



امللف اإلحصائي





إحصائيات التعليم العام
) الثانوي(

عـــــــــــرض

أ / دينـــــــــا العبسي                                                   أ / ريـــدان املعمــــــري 
سكرتري التحـــــــــرير                                                   مــــــدير التحــــــــرير

املجالت  كافة  يف  للباحثني  عامة  ب�صفة  بالغة  اإ�صرتاتيجية  اإهمية  الإح�صائية  البيانات  متثل 
.فيمايت�صل  اخل�صو�س  وجه  على  العلمي  بالبحث  واملهتمني  واملتعددة  املختلفة  العلمية  والتخ�ص�صات 
بالبيانات الإح�صائية للتعليم الثانوي فهي تعترب املرتكز الرئي�صي للبحث العلمي والدرا�صات ذات العالقة 
بالتعليم العايل )اجلامعي( ب�صفة عامة, واملكون الرئي�صي والرافد الأ�صا�صي لر�صم الإ�صرتاتيجيات والروؤى 
للجامعات ب�صفة خا�صة. لذلك يت�صح اأن اإح�صائيات التعليم الثانوي متثل الرافد الأ�صا�س لتلك اجلامعات 
الأمر الذي جعل من املهم اأن يحتوى امللف الإح�صائي للعدد الأول على بيانات واإح�صائيات التعليم الثانوي 

للعدد الأول للمجلة العلمية املحكمة جلامعة العلوم احلديثة.

جميع البيانات الإح�صائية لهذا امللف م�صدرها املرجع العلمي الإح�صائي الآتي : 
للعام  املختلفة  اأنواعه  مراحله  اليمنية:  اجلمهورية  يف  التعليم  موؤ�صرات  • 	 – العامة  – الأمانة  التعليم  لتخطيط  الأعلى  املجل�س   - الوزراء  – رئـــــــا�صة  اليمنية  اجلــــــمهورية   

2013/2012 – اأغ�صط�س 2014 -�صنعاء

171
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جدول رقم )1( : معدل اإللتحاق يف التعليم الثانوي حبسب اجلنس
للعام الدراسي )2013/2012(

ال�صكان يف الفئة 
العمرية
17-15

امللتحقني من كل 
الأعمار

امللتحقني يف للفئة 
العمرية 17-15

معدل اللتحاق 
ال�صايف

معدل اللتحاق 
الإجمايل

فجوة النوع 
الجتماعي

كور
ذ

اث
اإن

يل
جما

اإ

كور
ذ

اث
اإن

يل
جما

اإ

كور
ذ

اث
اإن

يل
جما

اإ

كور
ذ

اث
اإن

يل
جما

اإ

كور
ذ

اث
اإن

يل
جما

اإ

ايف
ل�ص

ا

يل
جما

الإ

92
13

20

85
66

11

17
77

93
1

41
54

87

27
48

39

69
03

26

29
68

81

20
36

53

50
05

34

32
.2

0

23
.8

0

28
.2

0

45
.1

0

32
.1

0

38
.8

0

0.
74

0.
71

جدول رقم )2(: تطور أعداد امللتحقني بالتعليم الثانوي العام
خالل الفرتة)2008/2007 -  2013/2012(

احلالة 
احل�صرية

2008/2007م
الإناث

%

2013/2012م
الإناث

%

منو

اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

14748811033325782142.7917612914594432207345.3119.4232.2824.92ح�صر

2193788370830308627.6223935812889536825335.009.1153.9821.50ريف

36686619404156090734.5941548727483969032639.8113.2541.6423.07اإجمايل

جدول) 3 (: تطور أعداد امللتحقني بالتعليم الثانوي العام
 2008/2007 – 2013/2012م حسب النـوع

العام
الدرا�صي

%الإناث اللتحـاق
للمجموع 

% الإناث 
اإىل الذكور منو %اإجمايلمنو%اإناثمنو %ذكور

2008/2007366866-194041-560907-34.5952.89
2009/20083743172.032065126.435808293.5535.5555.17
2010/20093633162.94-2115832.465748991.02-36.8058.24
2011/20103827085.3423288310.076155917.0837.8360.85
2012/20113937772.892482966.626420734.3038.6763.05
2013/20124154875.5127483910.696903267.5239.8166.15

--2.577.254.29املتو�صط
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جدول )4(: معدل منو اإللتحاق بالقسمني األدبي والعلمي
 حسب احلالة احلضرية والنوع

احلالة
احل�صرية

النمو2013/2012م2008/2007م

ادبيعلميادبيعلميادبيعلمي

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

4.6-24.1-789984666313725217319818669627104202073224.349.2ح�صر

41.4-65.2-11508243869223268711138808748657776510720.670.7ريف

15.1-49.5-194080905323605130442236994144492181962583922.159.6جمموع

جدول )5(: مؤشرات الكفاءة الداخلية للتعليم الثانوي 
للعام الدراسي )2013/2012(

الإجمايلاإناثذكوراملوؤ�صر
81.086.382.3الرتفيع
9.56.98.5الإعادة
10.57.29.2الت�صرب

جدول )6(: تطور نتائج الثانوية العامة
 خالل الفرتة )2008/2007- 20013/2012(

ن�صبة النجاح %اإجنليزياأدبيعلميالعام الدرا�صي
2008/200777.2170.4794.6775.83
2009/200878.2677.4290.7078.14
2010/200969.3968.0090.6669.23
2011/201084.3283.8598.4184.30
2012/201182.9679.3192.6982.50
2013/201281.9281.7596.9781.94

79.0176.8094.0178.66املتو�صط
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جدول )7(: تطور أعداد املعلمني املساهمني يف جدول احلصص يف التعليم العام
خالل الفرتة)2013-2007(

وع
املرحلةالن

الإناث2008/2007م
%

الإناث2013/2012م
%

منو%

اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

وي
رب

ت

945102586912037921.5996393921513885428.25.451.615.3اأ�صا�صي

ثانوي 
1260946741728327.01399765402053731.811.039.918.8فقط

اأ�صا�صي/
1645621751863111.72007538142388916.022.075.428.2ثانوي

1235753271815629320.91337114956918328027.08.251.517.3اإجمايل

وي
رب

ري ت
غ

2.855.120.3-17483116542913740.016990180753506551.5اأ�صا�صي

ثانوي 
1290438172825.31524828235235.218.189.036.1فقط

اأ�صا�صي/
1211325153621.21801748254929.348.7130.266.0ثانوي

19984124173240138.320315196513996649.21.758.323.3اإجمايل

بني
ري م

غ

84.0-75.4-89.1-23013836837.525345957.6اأ�صا�صي

ثانوي 
92.8-89.5-93.8-64198322.942633.3فقط

اأ�صا�صي/
81.0-77.8-82.5-40185831.0741136.4ثانوي

85.1-77.1-89.2-33417550934.436407652.6اإجمايل

عام
يل ال

جما
الإ

1122233766114988425.11166545732417397832.93.952.216.1اأ�صا�صي

ثانوي 
1396351311909426.91552573702289532.211.243.619.9فقط

اأ�صا�صي/
1770725182022512.42188345662644917.323.681.330.8ثانوي

1438934531018920323.91540626926022332231.07.152.918.0اإجمايل
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جدول )9(: تطور توزيع املعلمني يف جدول احلصص حبسب املؤهل
)للعام 2013/2012(

املراحل 
التي 
يعمل 
فيها 
املعلم

نوع 
املعلم

موؤهالت غري تربوية 

دبلوم بعد 
البتدائي

دبلوم بعد 
الأ�صا�صي

دبلوم بعد 
اأعلى من جامعيالثانوية

املجموعجامعي اأدنى من 
ثانويثانوي

اأ�صا�صي 
فقط

721116476348317243476233917208119327ذكور
%68.447.587.784.076.355.562.767.2

333128588916042107772717112458196اإناث
%31.652.512.316.023.744.537.332.8

1054245057239377664553961088332177523املجموع
%95.895.897.295.889.558.552.077.4

ثانوي 
فقط

91963122210491411313415754ذكور
%90.061.491.279.677.067.272.067.9

11233573136893527442اإناث
%10.038.68.820.423.032.828.032.1

103193427913622100618623196املجموع
%0.91.20.50.72.720.129.110.1

اأ�صا�صي 
ثانوي

2545815111843531180438523477ذكور
%69.461.787.886.988.581.170.281.9

11284211794594207365197اإناث
%30.638.312.213.111.518.929.818.1

36742172136339902225012128674املجموع
%3.32.92.33.57.821.318.912.5

املجموع 
العام

755123016530331303934266073427158558ذكور
%68.648.187.784.177.363.366.869.1

345132659156278115493827121270835اإناث
%31.451.912.315.922.736.733.230.9

11002556674453940850891104344639229393املجموع
%0.511.13.217.222.245.50.3100.0
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جدول )12(: تطور توزيع القوى العاملة حبسب جمموعات العمل والنوع
 خالل الفرتة) 2013/2012-2008/2007(

الوظائف
اإناث2007/2008م

%
اإناث2012/2013م

%
التح�صن
% اإناث اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

1987439312380516.512496875423251023.206.69الإدارة)1(

--12.768.9711.62-11.507.4110.54التوزيع %

1455054595719146224.001585587083522939330.886.88التدري�س

--81.0384.2682.00-84.2286.6384.79التوزيع %
فنية 

34211928534936.0454713369884038.112.07م�صاعدة)2(

--2.804.013.16-1.983.632.37التوزيع %
خدمات 

39661234520023.7366762326900225.842.11م�صاعدة)3(

--3.412.773.22-2.302.332.30التوزيع %
الإجمايل 

1727665305022581623.491956738407227974530.056.56العام

--100100100-100100100التوزيع %

جدول )13(: تطور امللتحقني واملتخرجني من مؤسسات التعليم الفني واملهني 
خالل الفرتة) 2007–2013(

اجلن�سالعام
الإجمايل العامالنظام املهني )بعد الأ�صا�صي(النظام التقني )بعد الثانوية(

 3
%عدد%جمموع�صنتان3 �صنوات%جمموع�صنتان�صنوات

2م
00

8/
20

اق07
تح

اإل

358081931177384.3440962491065895.72243189.4ذكور
8561337219315.73741004744.3266710.6اإناث

443695301396655.6478363491113244.425098100جمموع

رج
تخ

5152505302081.810751568264397.4566388.4ذكور
19847267018.24526712.674111.6اإناث

7132977369057.611201594271442.46404100جمموع

2م
01

3/
20

اق12
تح

اإل

5863120081787177.931387,6821082092.82869182.9ذكور
19963078507422.15472918387.2591217.1اإناث

7859150862294566.3368579731165833.734603100جمموع

رج
تخ

8514415526674.71,6802,535421594.1948182.3ذكور
4871293178025.3185802655.9204517.7اإناث

13385708704661.118652615448038.911526100جمموع
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جدول )16(: تطور اإللتحاق مبراكز التدريب األساسية
خالل الفرتة) 2008/2007 - 2013/2012(

العام الدرا�صي
املهارة

ميكانيك 
خراطة جنارة اأثاثحديد وحلامكهرباء�صيارات

جمموعاأخرى�صباكةومعادن

2007/20082552558622912202641121
2008/200971350041152338471032335
2009/201019124372173030147856
2010/201117018550105104884652
2011/201212913010731716211586
2012/201317716016811014186644

163514736451184871759956194املجموع

جدول )17(: تطور اإللتحاق مبراكز التدريب النسوي 
خالل الفرتة) 2008/2007  – 2013/2012(

العام الدرا�صي
املهارة

خياطة 
تدبري اأ�صغال يدويةتطريزطباعةتريكووتف�صيل

جمموعاأخرىمنزيل

2007/2008375592627717291455838225411234
2008/200947054546182247165166090311238
2009/2010406961111911221547668212510261
2010/20113144368281782119660212337606
2011/2012314720898648158078817998268
2012/20133773414286875155649225389934

22593298116797403898540481085258541املجموع

37664972801234149867518099757متو�صط الأعداد
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جدول )18(: تطور األهمية النسبية لإلنفاق على قطاع التعليم والتدريب مقارنة 
بالقطاعات األخرى خالل الفرتة) 2013-2007(

العام 
املايل

اخلدمات 
العمومية 

العامة

ال�صئون 
الإقت�صادية

قطاع 
التعليم

احلماية 
الدفاعالجتماعية

النظام 
العام 

وال�صالمة
حماية ال�صحة

البيئة

 الإ�صكان 
ومرافق 
املجتمع 

الرتفيه 
والثقافة 

والدين
200729.1325.1514.370.2612.076.353.764.852.501.56
200827.2723.7915.390.2712.396.015.046.481.971.39
200913.4415.8217.6923.0312.626.515.791.231.782.08
201012.4418.1817.9722.8212.496.455.501.121.661.36
201115.6515.4619.6117.6613.967.266.000.691.861.85
201223.2914.7815.7520.3411.726.354.620.561.251.35
201321.7514.0916.0219.1213.287.455.210.641.031.42

20.4318.1816.6814.7912.656.635.132.231.721.57املتو�صط

جدول )19(: تطور حجم وإجتاهات اإلنفاق على قطاع التعليم والتدريب 
خالل الفرتة) 2013-2007(                               

)القيمة مليون ريال(

الناجت املحلي العام املايل
الإجمايل

الإنفاق العام 
للدولة

منو
%

الإنفاق على 
قطاع التعليم

منو
%

ن�صيب قطاع التعليم والتدريب من:

الإنفاق العامالناجت املحلي

20074,966,0001,754,782-253,155-5.1014.43

20085,926,8402,248,16628.12293,86316.084.9613.07

20095,926,8401,847,960-17.80303,5853.315.1216.43

20106,375,0002,115,42814.47300,188-1.124.7114.19

20116,499,0002,097,353-0.85336,38712.065.1816.04

20127,037,2632,813,83534.16376,58411.955.3513.38

*20137,391,9322,766,999-1.66422,26912.135.7115.26

9.075.1714.73-9.41--املتو�صط
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جدول )20(: تطور حجم وإجتاهات اإلنفاق على التعليم العام
خالل الفرتة ) 2013-2007(                           

)القيمة مليون ريال(

الإنفاق العامالعام املايل
الإنفاق على 
قطاع التعليم 

والتدريب

منو
%

الإنفاق على 
التعليم العام

منو
%

ن�صيب التعليم العام من:

الإنفاق على قطاع الإنفاق العام
التعليم والتدريب

20071,754,782253,155-196,130-11.1877.47

20082,248,166293,86316.08231,81818.2010.3178.89

20091,847,960303,5853.31239,7783.4312.9878.98

20102,115,428300,188-1.12236,122-1.5211.1678.66

20112,097,353336,38712.06278,18417.8113.2682.70

20122,813,835376,58411.95308,56010.9210.9781.94

*20132,766,999422,26912.13323,3024.7811.6876.56

8.9411.7379.62-9.07--املتو�صط

جدول )21(: مؤشرات تطور التعليم الفني واملهني
خالل الفرتة )2007 2013-(

العام 
الدرا�صي

هيئة التدري�سالتخرجاللتحاقعدد املعاهد

اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلخا�سحكومي

08/2007711687354606802422621000121131211431797773956

09/20087838116372238186454091069521061280130596723731

10/20098337120384659566480311147228981437030527033755

11/201089501394329010652539421164531771482233978104207

12/2011905014042411115545396512174342615600509510976192

13/201295621574643414705611391457243321890440369604996
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جدول )22(: تطور اعداد امللتحقني واملتخرجني باملعاهد املهنية 
خالل الفرتة ) 2013/2012(

املتخرجونامللتحقونالتخ�ص�س
اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

20058120867215726متديدات كهربائية 

55475611863189كهرباء لف اآلت كهربائية 

6606612012كهرباء اأجهزة منزلية

61406142570257كهرباء �صيارات

30203021100110الكرتونيات �صيانه تلفزيون وراديو

59905991940194خراطة

244024458058حلام

223022356056ميكانيكا متديد �صحيه

56405641950195ميكانيكا تكييف وتربيد

1734017345830583ميكانيكا مركبات خفيفة 

2602614014حداد هياكل )�صمكرة(

6106123023ميكانيكا اآليات زراعية 

56345671230123جناره اأثاث

16016000بناء

02424088التجميل وت�صفيف ال�صعر

017517506464اخلياطة والتف�صيل 

86086303حداد املنيوم

25025000�صياغة الذهب

768229179732535802615الإجمــايل








