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 مقدمة :

ـــــ ة ال ـــــ    و القطـــــا أثالثـــــة لمكـــــون الدولـــــة فـــــي التنميـــــة  يمثـــــل المجتمـــــع المـــــدني الركي الثال
مــــــــن القطاعــــــــات الرئيســــــــة فــــــــي التنميــــــــة بعــــــــد القطــــــــا  الحكــــــــومي والقطــــــــا  الخــــــــا  . وتنشــــــــط 
ــــــر مــــــن الــــــدول وخاصــــــة المتقدمــــــة فــــــي تقــــــديم  الخــــــدمات  منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي الكثي

 المتعددة لمختلف فئات المجتمع وفي تع ي  التنمية وتحسين الحياة المعيشية للمجتمعات. 

ــــــر  لمنظمــــــات المج ــــــد ب ــــــي أ تمــــــع المــــــدني دورا  وق ــــــاعال  ف ــــــر تف طــــــار اهتمــــــام منظمــــــات األمــــــم إكث
المتحـــــــدة علـــــــت إعطـــــــاء هـــــــذت التكوينـــــــات دورا  كبيـــــــرا  فـــــــي تنفيـــــــذ األهـــــــداف التنمويـــــــة علـــــــت كافـــــــة 
ـــــة بالشـــــراكة مـــــع  ـــــرام  واألنشـــــطة التنمي ـــــذ الب ـــــة وأصـــــبحت مل مـــــة بتنفي ـــــة والوطني المســـــتويات الدولي

ــــدان الناميــــة واألالقطاعــــات الثالثــــة المعنيــــة بالتنميــــة  فســــام المجــــال لمنظمــــات ا  و  ،قــــل نمــــوا  فــــي البل
المجتمــــع المــــدني للمشـــــاركة القويــــة  والمســــاهمة فـــــي عمليــــات التخطــــيط والتنفيـــــذ للبــــرام  التنمويـــــة 

ـــــات  ـــــذات  لي ـــــقوبال ـــــة المســـــ تحقي ـــــذ تدامة التنمي ـــــي تعـــــرف وتنفي ـــــدةأهـــــدافها والت و اســـــتراتيجية أ بأجن
1202 . 

الدوليــــــة نهجــــــا  فــــــي تنفيــــــذ برامجهــــــا وانشــــــطتها  فــــــي منــــــاطق الصــــــرا  وقــــــد اعتمــــــدت المنظمــــــات 
ــــــذ بــــــرام   ــــــي تنفي ــــــة ف ــــــت منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني المحلي والحــــــروال مــــــن خــــــالل اعتمادهــــــا عل

ـــــة المســـــ ـــــة بكاف ـــــأاعدات اإلنســـــانية واإلباث ـــــاشـــــكالها وت ـــــي بالدن وبمـــــا  ،دخالتها  كمـــــا هـــــو الحـــــال ف
هـــــداف المكملـــــة واأل ،2111لعـــــام  والتنميـــــة نللســـــكا الـــــدوليهـــــداف المـــــ تمر أيتوافـــــق مـــــع تحقيـــــق 
. وقـــــــد انتشـــــــرت هـــــــذت المنظمـــــــات المحليـــــــة وا داد هـــــــداف التنميـــــــة المســـــــتدامةألهـــــــا المتمثلـــــــة فـــــــي 

ـــــــرة الحـــــــرال وا داد تعاملهـــــــا وتع ـــــــبالد خـــــــالل فت اونهـــــــا مـــــــع المنظمـــــــات عـــــــددها وانشـــــــطتها فـــــــي ال
ت المعنيـــــة وخاصـــــة ثنـــــاء التنســـــيق والتشـــــاور مـــــع الجهـــــاو بـــــاال فـــــي هـــــذت األأالدوليـــــة و ـــــعف 

 2111لعــــــــام  والتنميــــــــة هــــــــداف المــــــــ تمر الــــــــدولي للســــــــكانأيمــــــــا يتعلــــــــق بالق ــــــــايا الســــــــكانية و ف
 هداف التنمية المستدامة.أو 

ـــــت أنشـــــطة هـــــذت المنظمـــــات الوطنيـــــة وانواعهـــــا وخ ـــــدورها وبهـــــدف التعـــــرف عل اصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق ب
لــــــوطني للســــــكان بــــــ جراء هــــــدف التنميــــــة المســــــتدامة قامــــــت األمانــــــة العامــــــة للمجلــــــس اأفــــــي تنفيــــــذ 
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مانـــة العاصـــمة ومحافظـــة عـــدن علـــت عينـــة محـــدودة بغيـــة فهـــم هـــذت أدراســـة ميدانيـــة فـــي كـــل مـــن 
 المنظمات وطبيعة عملها. 

عامـــــة عـــــن الدراســـــة  نبـــــذة، تـــــم فــــي الفصـــــل األول إعطـــــاء حتــــوي الدراســـــة علـــــت خمســـــة فصـــــولتو 
 . المتبعة لتنفيذهامنهجية الو 

ـــــاني فقـــــد اســـــتعر  أ ـــــا  مـــــن أدني ونشـــــمـــــمفهـــــوم المجتمـــــع المـــــا الفصـــــل الث ته وخاصـــــة فـــــي بالدن
ـــــت إباإل ـــــافة  ،طـــــار النظـــــري للدراســـــةمنظـــــور اإل ـــــة إل أهـــــداف التنميـــــة عـــــن عطـــــاء لمحـــــة تعريفي

ـــــائ  الدراســـــة الميدانيـــــة الم ـــــم تنـــــاول نت ـــــ  ت ـــــة المســـــتدامة ومجاالتهـــــا. وفـــــي الفصـــــل الثال نفـــــذة بأمان
الخــــــامس واألخيــــــر االســــــتنتاجات  ســــــتخل  فــــــي الفصــــــلأ   . فــــــي حــــــينالعاصــــــمة ومحافظــــــة عــــــدن
 والتوصيات لهذت الدراسة.

ن تكـــــون هـــــذت الدراســـــة قـــــد أســـــهمت فـــــي تـــــوفير بيانـــــات مفيـــــدة للمهتمـــــين بشـــــئون منظمـــــات أمـــــل أن
 التنمية المستدامة في بالدنا . أهداف المجتمع المدني ودورهم في تنفيذ 

ســـــهم ألـــــت كـــــل مـــــن إتقـــــدير شـــــكر واللن تقـــــدم اأنـــــة العامـــــة للمجلـــــس الـــــوطني للســـــكان ويســـــر األما
خــــــرا  هــــــذت الدراســــــة وكــــــل إفــــــي  لــــــف تعــــــاون فــــــي تــــــوفير البيانــــــات مــــــن مخت مــــــنعــــــداد وتنفيــــــذ وا 

، كمـــــا نشــــكر صـــــندوق األمـــــم مانــــة العاصـــــمة ومحافظــــة وعـــــدنأالمنظمــــات التـــــي تــــم  يارتهـــــا فـــــي 
ـــــت دعمـــــ ـــــل  هالمتحـــــدة عل المســـــتمر وشـــــراكته الدائمـــــة للق ـــــايا الســـــكانية فـــــي بالدنـــــا واهتمامـــــه بمث

 ذت الق ايا في ظل األو ا  الصعبة التي تمر بها بالدنا .ه

 واهلل من وراء القصد ،،،،

 األمانة العامة            

 للمجلس الوطني للسكان    

 

 

  



5 
 

 :ملخص الدراسة

ــــر  ــــي العمــــل الســــكاني يعتب ــــه السياســــة الوطنيــــة إهــــم مــــا تســــعت أحــــد أتوســــيع الشــــراكة ف لي

ــــت المســــتو  ا للســــكان، ســــواء   الق ــــية الســــكانية ق ــــية و االقليمــــي والــــدولي، باعتبــــار ألــــوطني عل

ــــا  ابعــــأشــــاملة ذات  ــــذل  تحت ــــت معالجــــات شــــاملة وتعــــاون كــــل الجهــــات ذاتإد متعــــددة، وهــــي ب  ل

مانـــــة العامــــة للمجلــــس الـــــوطني للســــكان بمتابعــــة مـــــا تقــــوم بـــــه العالقــــة، مــــن هنـــــا يــــأتي اهتمــــام األ

ـــــي مجـــــال العمـــــل ا ـــــر هـــــذت الدراســـــة منظمـــــات وم سســـــات المجتمـــــع المـــــدني ف ـــــي تعتب لســـــكاني والت

ي فـــــي مجـــــال الســـــكان، حـــــد  وســـــائل المتابعـــــة والتقيـــــيم لمـــــا تقـــــوم بـــــه م سســـــات المجتمـــــع المـــــدنإ

ــــة  ــــات و المنظمــــات و الطــــار هــــذت الدراســــة حيــــ  ت ــــم بعــــ  إوربــــم محدودي ــــي الجمعي م سســــات ف

قــــدم نهــــا تأال إهــــذت الم سســــات فــــي كــــل المحافظــــات،  كــــل مــــن صــــنعاء وعــــدن فقــــط ربــــم انتشــــار

ســــهام المجتمــــع المـــــدني فــــي مجـــــال الســــكان وفــــي تحقيـــــق اهــــداف التنميـــــة       ا  نشـــــطة و أصــــورة حــــول 

 لدراسة في اآلتي:المستدامة، والتي يمكن تلخي  ما ورد في نتائ  هذت ا

ــــة معظمهــــا  02شــــملت هــــذت الدراســــة عــــدد -2 ــــة واتحــــاد وم سســــة ... بيــــر حكومي منظمــــة وجمعي

ـــــــة العاصـــــــمة صـــــــنعاء   فـــــــي محافظـــــــة عـــــــدن ،  كمـــــــا تنوعـــــــت  %01.0و %11.1فـــــــي أمان

نشـــــــطتها لتغطـــــــي منطقـــــــة واســـــــعة مـــــــن مجـــــــال عمـــــــل السياســـــــة الوطنيـــــــة للســـــــكان واهـــــــداف أ

التنميــــــــة المســــــــتدامة باال ــــــــافة اال  االعمــــــــال االنســــــــانية، نظــــــــرا للظــــــــروف العــــــــدوان وعــــــــدم 

االســــتقرار التــــي تعيشــــه الــــبالد مثــــل: التخفيــــف مــــن الفقــــر، ودعــــم الجوانــــال الصــــحية وحقــــوق 

ـــــة واالعمـــــال الخيريـــــة ....وبيرهـــــا. وقـــــد اال ـــــل والجوانـــــال التعليمي نســـــان، وق ـــــايا المـــــرأة والطف

تـــــم البيانـــــات مـــــن تلـــــ  الم سســـــات مـــــن خـــــالل اســـــتبيان تـــــم اعـــــدادت مـــــن قبـــــل االمانـــــة العامـــــة 



6 
 

ـــــوطني ل ـــــداني مكـــــللمجلـــــس ال ـــــ ول فريـــــق عمـــــل مي ـــــاحث أربعـــــةون مـــــن لســـــكان وبن ـــــة  ينب وباحث

 .في أمانة العاصمة وعدن  أسبوعينواستغرق جمع هذت البيانات 

ولقــــــد بينــــــت تنــــــائ  الدراســــــة الميدانيــــــة ان المعنيــــــين فــــــي هــــــذت الم سســــــات التــــــي تــــــم اجــــــراء    -1

المقابلـــــة معهـــــم لـــــديهم معرفـــــة باهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة وان معظـــــم م سســـــاتهم ترجـــــع الـــــت 

مـــــــن المعنيـــــــين   %11و %11اهـــــــداف التنميـــــــة المســـــــتدامة لو ـــــــع خططهـــــــا الســـــــنوية، وان 

امانـــــة العاصـــــمة ومحافظـــــة عـــــدن علـــــت التـــــوالي، قـــــد ح ـــــروا نـــــدوات أ بهـــــذت الم سســـــات فـــــي

 او ورش عمل او دورات تدريبية حول اهداف االلفية. 

وممـــــــا تبينـــــــه نتـــــــائ  الدراســـــــة ان انشـــــــطة تلـــــــ  الم سســـــــات بيـــــــر الحكوميـــــــة تغطـــــــي شـــــــرائ   -0

ومهمشـــــين .... الـــــ . وهـــــذا  ســـــكانية عديـــــدة مـــــن نســـــاء واطفـــــال وكبـــــار ســـــن ونـــــا حين وفقـــــراء

م شــــــر ايجـــــــابي لمســـــــاهمة المجتمـــــــع المـــــــدني، خاصـــــــة فـــــــي ظـــــــل  ـــــــعف او بيـــــــاال اجهـــــــ ة 

مـــــن هــــــذت الم سســــــات  %11الدولـــــة المعنيــــــة نظـــــرا للظــــــروف التــــــي تعيشـــــها الــــــبالد. كمــــــا ان 

 التي تم مقابلة المعنيين فيها في امانة العاصمة تعمل علت المستو  الوطني.

ن لهـــــذت الم سســـــات انشـــــطة نوعيـــــة تشـــــمل مجـــــاالت مثـــــل االنشـــــطة وتبـــــين النتـــــائ  اي ـــــا ا   -1

مـــــــــن تلـــــــــ   %12و %12المـــــــــدرة للـــــــــدخل واالعانـــــــــات النقديـــــــــة وفـــــــــي مجـــــــــال ال راعـــــــــة وان 

الم سســــــات فــــــي امانــــــة العاصــــــمة ومحافظــــــة عــــــدن علــــــت التــــــوالي تعمــــــل فــــــي مجــــــال التعلــــــيم 

ـــــــ  النســـــــاء ومحـــــــو االميـــــــة والمعـــــــاقين وتقـــــــدم دورات تدريبيـــــــة  لمختـــــــف االفئـــــــات بمـــــــا فـــــــي ذل

ـــــة للطـــــالال.  كمـــــا ان  ـــــدعم المـــــن  الجامعي ـــــ   %11للمعلمـــــين والحـــــد مـــــن التســـــرال وت مـــــن تل

ـــــــة  ـــــــي مجـــــــال الصـــــــحة االنجابي ـــــــدم خـــــــدمات ف ـــــــة العاصـــــــمة تق ـــــــي امان ـــــــة ف الم سســـــــات العامل

والتثقيــــف حــــول صــــحة االم والطفــــل وتقــــديم الرعايــــة مــــا قبــــل واثنــــت وبعــــد الــــوالدة والوقايــــة مــــن 
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لـــــد  المنظمـــــات  %11ة االيـــــد  هـــــذت النســـــبة تـــــنخف  الـــــت مـــــر  نقـــــ  المناعـــــة المكتســـــب

 التي اجري معها البح  في محافظة عدن. 

وممـــــا تبينـــــه نتـــــائ  الدراســـــة ان م سســـــات المجتمـــــع المـــــدني التـــــي تـــــم اســـــتيفاء البيانـــــات منهـــــا  -1

تعمــــل فــــي مجــــال النــــو  االجتمــــاعي والمســــاهمة للحــــد مــــن العنــــف القــــائم علــــت الجــــنس حيــــ  

ــــي هــــذا المجــــال و  %10اشــــارت الدراســــة ان  لهــــا  %12مــــن هــــذت الم سسســــات لهــــا بــــرام  ف

لهـــــا بـــــرام  للحـــــد مـــــن العنـــــف  ـــــد  %11بـــــرام  فـــــي مجـــــال الحـــــد مـــــن الـــــ وا  المبكـــــر وان 

ـــــال  و ـــــ   ـــــد المهمشـــــين و %11االطف لهـــــا بـــــرام   ـــــد  %20لهـــــا بـــــرام  للحـــــد مـــــن التميي

 االتجار بالبشر.  

القــــــــة شــــــــراكة وتعـــــــاون وتنســــــــيق مــــــــع كمـــــــا تبــــــــين تنـــــــائ   الدراســــــــة ان لهــــــــذت الم سســـــــات ع  -1

ـــــــة، وان  ـــــــة وبع ـــــــها تشـــــــرف وتســـــــهم فـــــــي تمويلهـــــــا بعـــــــ  جهـــــــات حكومي الجهـــــــات الحكومي

مـــــــن  %11هنـــــــا  قبـــــــول اجتمـــــــاعي واســـــــع لعمـــــــل هـــــــذت المنمـــــــات والم سســـــــات حيـــــــ  افـــــــاد 

ـــــل المجتمـــــع وبمـــــا تقـــــوم بـــــه مـــــن  ـــــول وترحيـــــال ودعـــــم لعملهـــــم مـــــن قب المبحـــــوثين ان هنـــــا  قب

 انشطة.

ــــائ -1 ــــين نت ــــد مــــن العوامــــل المشــــجعة ونقــــاط القــــوة التــــي لهــــذت وأخيــــرا تب ــــا  العدي   الدراســــة أن هن

الم سســـــــات حســـــــال مـــــــا ادلـــــــت بـــــــه المعنيـــــــين فيهـــــــا ومـــــــن هـــــــذ العوامـــــــل القبـــــــول االجتمـــــــاعي 

النشـــــــطة هـــــــذت الم سســـــــات كمـــــــا بينـــــــات ســـــــابقا ووجـــــــود شـــــــراكة مـــــــع الجهـــــــات الحكوميـــــــة ذات 

ـــــــــة ووجـــــــــود المتطـــــــــوعين وااليمـــــــــان بالعمـــــــــل التطـــــــــوعي و  ـــــــــانون لعمـــــــــل هـــــــــذت العالق وجـــــــــود ق

الم سســـــــات. ومـــــــن جانـــــــال  خـــــــر بينـــــــت نتـــــــائ  الدراســـــــة اي ـــــــا ان هـــــــذت الم سســـــــات تواجـــــــه 

الــــــت  ــــــعف  %11منهــــــا الــــــت  ــــــعف التمويــــــل،  %11بعــــــ  الصــــــعوبات حيــــــ  اشــــــارت 
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ــــدعم الحكــــومي، كمــــا ان هنــــا  عــــادات وتقاليــــد اجتماعيــــة تحــــد مــــن نجــــام بعــــ  اعمالهــــا  ال

 الم هل.   وكذل   عف التجهي ات وقلة الكادر 

ــــيمن ال تــــ ال ناشــــئة او     ــــال م سســــات المجتمــــع المــــدني فــــي ال ــــه ان ابل ــــ م االشــــارة الي ان مــــا يل

ــــــــة النشــــــــة اليتجــــــــاو  عمرهــــــــا العشــــــــرين عــــــــام، اي تأسســــــــت بعــــــــد عــــــــام  ــــــــ ال 1222حديث م وال ت

ـــــي المجـــــال الفنـــــي  ـــــدعم والمســـــاندة ف تجاربهـــــا وامكاناتهـــــا  ـــــعيفة. وبالتـــــالي فهـــــي بحاجـــــة الـــــت ال

والمـــــــالي، حتـــــــت تـــــــتمكن فعـــــــال القـــــــام بأنشـــــــطة واســـــــعة ومـــــــ ثرة فـــــــي نطـــــــاق انســـــــاني  واللوجســـــــتي

 وجغرافي اوسع. 
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 الفصل الاول 

  مدخل عام لدلراسة
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  SDGs 9101 التمنية املس تدامةدور منظامت اجملمتع املدين يف تنفيذ أ هداف 

 )الامانة، عدن (  حمافظيتيف دراسة ميدانية 
تـــم تقيـــيم مـــا تـــم تنفيـــذت علـــت المســـتو  المحلـــي واالقليمـــي  1221و  1220خـــالل عـــامي  

ـــــق بأهـــــداف المـــــ تمر الـــــدولي للســـــكان والتنميـــــة المنعقـــــد بالقـــــاهرة عـــــام  ، 2111والـــــدولي فيمـــــا يتعل
وذلــ  مــن  ،1221والصـعوبات التــي واجهــت برنــام  العمــل الســكان والتنميــة الــذي خــر  بــه المــ تمر 

و  1220قـــدمت فـــي المـــ تمرات االقليميـــة والدوليـــة عـــامي  خـــالل التقـــارير القطريـــة واالقليميـــة التـــي
والمـ تمر الـدولي المنعقـد فـي نيويـور   1220ها الم تمر االقليمي المنعقد في القاهرة عـام نم 1221
الـيمن وبنـاء علـت نتـائ  تلـ  الحـوارات  كل دول العالم ومـن  ـمنها والتي شاركت فيهما 1221عام 

 وء مستجدات االو ا  السكانية من خـالل البيانـات والمعلومـات وكذل  في  والم تمرات السكانية،
والمعروفــة كــذل    1202المســتدامة حتــت عـام  التنميـةالمتـوفرة وتوقعــات المســتقبل تـم و ــع أهــداف 

هي دعوة عالمية للعمل من أجل الق اء علت الفقر وحماية كوكال األر  و باسم األهداف العالمية، 
االبعـاد خطـة أهـداف التنميـة المسـتدامة معت وقد ت ـالم واال دهار، و مان تمتع جميع الناس بالس

االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة والسياســية والثقافيــة فــي ســياق متكامــل وشــامل وأسســت لــه مبــاد  
راسـخة واسـتندات الـت مرجعيـات تلتــ م بحمايـة حقـوق االنسـان واالحتــرام التـام للقـانون الـدولي لتحقيــق 

، عشـر هـدفا   21بشكل مستدام علت نحو اليستثني أحد . واعتمدت االمـم المتحـدة  لتنمويةااألهداف 
هـدفا    21تـم اختيـار علـت مسـتو  العـالم م شـر  211وو عت لها م شرات وبايات لتحقيقهـا بلغـت 

م شــر كأولويــة للعمــل فــي مجــال الســكان اعتمــدها صــندوق األمــم المتحــدة للســكان والمجــالس  01و
ـــرة والهيئـــات الســـكانية  ـــد بعمـــان خـــالل الفت ـــ  الجهـــات المنعق ـــامن لر ســـاء تل -11فـــي االجتمـــا  الث

علــت  ــوء هــذت الم شــرات يــتم إعــداد التقــارير الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة و م 11/1221
المســـتدامة، وتغطـــي تلـــ  الم شـــرات: الق ـــاء علـــت الفقـــر، االنفـــاق علـــت الخـــدمات وبالـــذات التعلـــيم 

جتماعيــة، معــدالت الــوالدات والوفيــات، مشــاركة المــرأة، ق ــايا الشــباال، متابعــة والصــحة والحمايــة اال
التغيــر فــي التركيــال العمــري للســكان، التطــور الح ــري .... وبيرهــا والتــي مــن المفتــر  ان تلتــ م 

 . بالدنا كبقية دول العالم بالعمل علت تحقيق تل  االهداف ومتابعة م شراتها
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 في احتيا  فعلي لها من نشأتها تنبع أن ، خاصةالتنميةلمجتمع في ا ونظرا للدور الفاعل لمنظمات
وجـ ء مكمـل لمسـاعدة الجهـات الرسـمية  الحكوميـة  فـي تقـديم الخـدمات  فيهـا تعمـل التـي المجتمعـات

 الوسـائل التطـوعي مـن أهـم التنمـوي االجتمـاعي العمـل ، كمـا يعـدلتغطية كل المناطق ح ر وريـف 
الهــوة بــين  التســا  الحــالي نظــرا  عصــرنا  فــي بمكانــة المجتمعــات النهــو للمشــاركة فــي  المســتخدمة

هـذا الـدور  بـرو  احتياجـات السـكان، وهـو مـا أد  بال ـرورة إلـت وا ديـاد الحكوماتوامكانيات  موارد
األمـر الـذي ،  تـوفير احتياجـات النـاس فـي الفجـوة مـن أجـل سـد تلـ  المجتمعـي التطـوعي فـي العمـل

 لتلبيـة هـذت االحتياجـات دورهـا الحكوميـة الرسـمية وتكمـل الجهـات تسـاند أخـر  جهـة أستوجال وجـود
وهذا ما تقوم به منظمات المجتمع المدني ، وفي هذت الدراسة الميدانية سـيتم تنـاول الـدور الـذي تقـوم 

 .SDGs 1202منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 :الدراسة إشكالية
 مـن بـات أنـه و لوحـدها، أ ماتهـا و مشـاكلها كـل تحـل أن تسـتطيع ال حكومـاتال مـن الم كـد أن

 كـذا و المشاكل هذت حل في...جمعيات و نقابات من بم سساته المجتمع المدني يسهم أن ال رورة
 الـذرا  هـو المـدني الـدول المتقدمـة فـالمجتمع بركال للحاق والمستدامة االقتصادية التنمية تحقيق في

 وطاقـات مـوارد تعبئـة إلـت السـعي فـي أي ـا ولكـن التنميـة عمليـة فـي فقـط لـيس للحكومـات األيمـن
شـرا  بشـرية، أم سـواء اقتصـادية معطلـة  أحـد تـر  وعـدم العمليـة هـذت فـي المجتمـع فئـات مختلـف وا 
 تحقيـق ميـادين مختلـف فـي بـالمجتمع فاعـل مـن دور بـه يسـهم بمـا وذلـ  لحرمـان،ل عر ـة خارجهـا
ومحـو  والتعليمـي واالجتمـاعي والبيئـي والثقـافي الخيـري والعمـل الفقـر، ومكافحـة االجتماعيـة العدالـة

األمية ،ومـن االهميـة بمكـان العمـل علـت متابعـة مسـتو  التنفيـذ خطـة أهـداف التنميـة المسـتدامة بعـد 
المجتمـع م  وابرا  الـدور الـذي تسـاهم بـه منظمـات 1221سنوات منذ بدء تنفيذ الخطة عام  0مرور 

 المستدامة التنمية هداف أالمدني من أنشطة تتعلق ب
 أسئلة الدراسة:

تبر  العديد من التسا الت المنطقية حول هذا المو و  تهم كل الجهـات والمهتمـين بالشـأن السـكاني 
فـــي الـــيمن، خاصـــة تلـــ  الجهـــات المهتمـــة بجوانـــال التخطـــيط والتمويـــل والتنســـيق والمتابعـــة والتنمـــوي 
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دور منظمات المجتمـع المـدني فـي مجـال التنميـة بشـكل عـام والعمـل السـكاني بشـكل خـا  والتقييم ل
 من هذت األسئلة: 

  والت أي  1202ما هو دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة
 مد  أسهمت في تحقيق تل  األهداف؟ 

   خدمية، توعية، تخطيطية، دراسات  ماتالمنظماهي طبيعة االنشطة التي قامت وتقوم  بها تل 
 وأبحا .....ال   ؟

   ؟ المنظماتما هي المناطق والفئات السكانية التي تغطيها تل 
  وهل هنا  تكامل فيما بينها وبين الجانال الحكومي وهل تغطي أنشطة منظمات المجتمع المدني

مـا تقـوم بـه م سسـات ما عجـ ت عـن تقديمـه الم سسـات الرسـمية كمـا هـو متوقـع منهـا؟ أم تكـرر 
 الدولة ؟

  مــا هــي جوانــال القــوة وال ــعف فــي دور م سســات المجتمــع المــدني فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
المسـتدامة ؟ وكيـف يمكـن تطـوير ودعـم هـذا الــدور مسـتقبال بمـا يخـدم عمليـة التنميـة بشـكل عــام 

 والعمل السكاني بشكل خا ؟  
رهــا يتطلــال األمــر القيــام بدراســة ميدانيــة نــتمكن مــن للوصــول الــت اجابــة لهــذت األســئلة الرئيســية وبي

االطــال  علــت الواقــع والوصــول الــت نتــائ  حقيقيــة نســتطيع مــن خاللهــا الحكــم بمــا هــو عليــه الحــال 
 والتطلع الت ما هو أف ل. وهو ما يسعت الت طرحه وتو ي  أهم جوانبه هذا المقترم .

 
 الدراسة أهداف
التنموي ذات الصلة بالعمل  المدني المجتمع دور منظمات عن شاملة لمحة تقديم إلت الدراسة هدفت

وحجم هذا الدور الذي  السبعة عشر، التنمية المستدامة هدافأ السكاني في اليمن في تنفيذ م شراتو 
 المشاركة في تنفيذ االهداف . قدرتها علت تحد من والمعوقات  التي به هذت المنظمات قامت

الدراسة بالتحديد إلت تحليل دور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالبرام  السكانية  تكما سع
 :من خالل 1202المستدامة  أهداف التنمية في تنفيذ
 والتنموي. التعرف علت منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمل السكانية .2
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التنمية هداف أم شرات و تنفيذ أهداف  في مساهمة هذت المنظمات مد  علت التعرف .1
 .1202المستدامة 

التعــــــــــــرف علــــــــــــت طبيعــــــــــــة االنشــــــــــــطة الســــــــــــكانية التــــــــــــي تنفــــــــــــذها منظمــــــــــــات المجتمــــــــــــع  .0
 المدني.

 التعرف علت نقاط القوة وال عف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. .1
  .في مجال العمل السكاني هذت المنظماتمساهمة تطوير  في التي تساعد التوصيات و ع .1
 في المستدامة التنمية أهداف إدما علت تطوير الحصول علت بيانات ومعلومات تساعد  .1

 .المدني المجتمع خطط
 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 Snowبطريقـة  ، تالبيانـا جمـع فـي الكمـي المـنه  فـي إعـداد الدراسـة علـت تـم االعتمـاد

Ball كــون مجتمــع الدراســة بيــر معـــروف يمكــن مــن اختيــار عينــة الدراســة خاصــة تلـــ     كــرة الــثل
مــن أول  الجمعيـات التـي تعمـل فــي مجـال السـكان وهــذت الطريقـة تمكـن مـن الحصــول علـت معلومـات

" عن الجمعيات مماثلة تعمل في نفس المجـال حتـت يـتم اسـتيفاء العينـة المطلوبـة حقيقية" وحدة بح 
 .المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  المجتمع تور منظمادراسة د بهدف، للدراسة

 
 أدوات الدراسة :

جمــع المعلومــات مــن خــالل االســتبيان الــذي تــم تصــميمه بحيــ  يغطــي المعلومــات المطلوبــة بحســال 
 أهداف الدراسة وكان هذا االستبيان يحتوي علت أج اء:

 البيانات التعريفية بالمنظمةاالول:  
 المعرفة بأهداف التنمية المستدامةالثاني: 

 الثال : التخطيط السنوي
 مكافحة الفقر: الرابع

 وتنظيم األسرة الصحة اإلنجابيةالخامس: 
   التعــــــــــــــــــــــليم السادس:
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 حقوق االنسان السابع:
 الثامن: العالقات مع الجهات الرسمية

 التاسع: العوامل المشجعة والمعيقة لعمل المنظمة
وقـــد تـــم جمـــع البيانـــات مـــن خـــالل تشـــكيل فريـــق ميـــداني يقـــوم باســـتيفاء البيانـــات مـــن المعنيـــين فـــي 

 الجمعيات والهيئات ذات العالقة بالعمل السكاني.
 الدراسة عينة

تم اختيار منظمات المجتمع المدني التي لها عالقة بالعمل السكاني واالهداف التنمية المستدامة من 
خالل مراجعة أحد  التصاري  الصادرة مـن و ارة الشـئون االجتماعيـة للجمعيـات والمنظمـات الفاعلـة 

  في هذا المجال. 
 

 الجغرافي النطاق
 .عدنلمسجلة في كل من أمانة العاصمة و اتم تنفيذ الدراسة للمنظمات المجتمع المدني 
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 الفصل الثاين :

 :الاطار النظري لدلراسة

 المين يف ونشأ ته املدين اجملمتع مفهوم -

 9101التمنية املس تدامة  ل هدافنبذة تعريفية  -
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 : المين يف ونشأ ته املدين اجملمتع مفهوم:  الثاين الفصل

 مفهوم المجتمع المدني :

مصــــــطل  يشــــــير الــــــت التكوينــــــات المجتمعيــــــة بيــــــر الحكوميــــــة التــــــي تنشــــــاء للقيــــــام بأنشــــــطة هــــــو 
طوعيــــة بيـــــر ربحيـــــة    او اعمـــــال تنفيذيـــــة طوعيـــــة او ربحيـــــة   ويقـــــوم بهـــــا مجموعـــــة األشـــــخا  

مـــــي معتــــرف بـــــه مـــــن يهـــــداف وبــــرام  واطـــــر تنظأ  و و و الجماعــــات ويكـــــون لهــــا سياســـــات  أو ر ا
انون او تشــــريع معــــين ، وتتميــــ  باســــتقالليتها عــــن القطــــاعين الجهــــات الرســــمية ويــــنظم عملهــــا  قــــ

 العام والخا . 

 أنواع التنظيمات ومجاالتها:

ــــــــل  ــــــــع أي تكت ــــــــة وال تخ ــــــــع للحكومــــــــات وال تتب ــــــــر حكومي ــــــــة بي ــــــــة ومحلي يوجــــــــد تنظيمــــــــات دولي
ة االنســـــان مهمـــــا كـــــان دينـــــه او لونـــــه او  انتمائـــــه حسياســـــي او دينـــــي وانمـــــا تســـــعي لتحقيـــــق مصـــــل

 علت تمويل من الحكومات او االفراد المهتمين بنشاط هذت المنظمات.وقد تحصل 

وهنـــــا  تنظيمــــــات سياســــــية أو ثقافيــــــة أو اجتماعيــــــة أو دينيـــــة  او نقابيــــــة  أو خيريــــــة وهــــــي تعمــــــل 
 في اطار توجهات الجهات التي تتبع لها  او توجهات تخصصها.  

وانـــــال التنمويـــــة وخاصـــــة تلـــــ  ومـــــا يهمنـــــا هنـــــا هـــــو التكوينـــــات او المنظمـــــات التـــــي تعمـــــل فـــــي الج
 التي مرتبطة بالق ايا السكانية واهداف التنمية المستدامة.

 منظمات المجتمع المدني ونشأتها في اليمن :

ـــــت   ـــــبع  ال ـــــرج  ال ـــــيمن وي ـــــة تكـــــوين منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي ال ـــــاين حـــــول بداي هنـــــا  تب
طنيــــة فــــي شــــمال الــــبالد انهــــا ظهــــرت فــــي بدايــــة ثالثينــــات القــــرن الما ــــي وارتبطــــت بالحركــــة الو 

ــــــأمين الخــــــدمات  ــــــاء المــــــدراس وت ــــــي بن ــــــوطن فكــــــان ارتباطهــــــا ف ــــــوال ال ــــــي جن ــــــورة ، امــــــا ف ــــــل الث قب
االجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة وامتـــــــدت فـــــــي االربعينـــــــات   اربعينـــــــات القـــــــرن الما ـــــــي   لتشـــــــمل رعايـــــــة 
االحـــــــدا  ورعايـــــــة الشـــــــباال والتنميـــــــة المحليـــــــة. وفـــــــي الخمســـــــينات امتـــــــد هـــــــذا النشـــــــاط ليغطـــــــي 
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 فـــــي مدينـــــة 2112وق النقابيـــــة والسياســـــية . وتأسســـــت اول جمعيـــــة تعنـــــي بـــــالمرأة قبـــــل عـــــام الحقـــــ
 عدن وسميت حينها بـ   جمعية المرأة العربية  .

ــــورة حيــــ  تأسســــت بعــــد  ــــي الشــــطرين بعــــد الث ــــي اطــــار يحكمــــه النظــــام ف ــــت هــــذت التكوينــــات ف وظل
 22ن المـــــــنظم لـــــــذل  رقـــــــم قـــــــانو  تالنقابـــــــات والجمعيـــــــات واالتحـــــــادات الثقافيـــــــة والخدميـــــــة بمقت ـــــــ

ــــــوال بســــــبال  2110لعــــــام  ــــــي الجن ــــــي النجــــــام ف ــــــي ح ــــــها ف ــــــم تلق ــــــي حــــــين  ل ــــــي الشــــــمال  ف   ف
 المعار  حينها.  واتجاهاتهسياسة النظام 

ــــيمن هــــو تجربــــة التعاونيــــات التــــي كانــــت حا ــــرة ونشــــطة  ومــــن ابــــر  مــــا عــــرف بــــه فــــي تــــاري  ال
ـــــــي جســـــــدت دور المجتمـــــــع  ـــــــي الشـــــــمال والت ـــــــرة الســـــــبعينات ف ـــــــي فت ـــــــي البنـــــــاء ف ـــــــي المشـــــــاركة ف ف

واالعمـــــــار والتطـــــــوير وخاصـــــــة فـــــــي قطـــــــا  الخـــــــدمات وفـــــــي مقـــــــدمتها الطـــــــرق والتعلـــــــيم والصـــــــحة 
 وال راعة والري وبناء الحواج  المائية.

عيـــــات حيـــــ  اصـــــب  الجموبعـــــد تحقيـــــق الوحـــــدة ، كفـــــل الدســـــتور حـــــق النشـــــاط السياســـــي وتأســـــيس 
واالســــتقالل ونــــت  عــــن ذلــــ  نمــــوا  ســـــريعا   لمنظمــــات المجتمــــع المــــدني هامشــــا  واســــعا  مــــن الحريــــة 

ــــــــدأت بتأســــــــيس االتحــــــــادات  ــــــــي صــــــــنعاء وعــــــــدن وتعــــــــ  وب ــــــــر الحكوميــــــــة ف ــــــــات بي لهــــــــذا التكوين
االكاديميــــــــة وتبعهــــــــا منظمــــــــات حقــــــــوق االنســــــــان وجمعيــــــــات مثــــــــل حمايــــــــة البيئــــــــة وبيرهــــــــا وا داد 

 منظمة او جمعية . هيئة او تكوين او 1122عددها ليصل الت اكثر من 

 تمع المدني الحدي  ودورت في اليمن :مفهوم المج

لـــــم يبـــــر  المفهـــــوم الحـــــدي  لـــــدور منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي الـــــيمن اال بعـــــد صـــــدور قـــــانون 
ــــات مــــن التنــــو   1222عــــام  ــــة والــــذي ســــم  لهــــذت التكوين الخــــا  بالمنظمــــات والم سســــات االهلي

شـــــباال والمـــــرأة فـــــي االعمـــــال وخاصـــــة فـــــي الجوانـــــال التنمويـــــة كتلـــــ  التـــــي اتجهـــــت نحـــــو تمكـــــين ال
واخـــــــري فـــــــي المجـــــــاالت الصـــــــحية  والخدميـــــــة واالقتصـــــــادية وأصـــــــبحت فعـــــــال  مكملـــــــة لم سســـــــات 

 الدولة ، ومما ع   هذا الدور دعم وتشجيع وتمويل المنظمات الدولية لها.

وأصـــــبحت هـــــذت التنظيمـــــات او المنظمـــــات المدنيـــــة او منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني تمثـــــل وتشـــــار  
فـــــــي أي تجمـــــــع  او تكتـــــــل  اقتصـــــــادي او تنمـــــــوي حكـــــــومي او خـــــــا   او مجـــــــالس مثـــــــال ذلـــــــ  
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والطفولــــــة  لألمومــــــةللشــــــباال  ، والمجلــــــس األعلــــــت  األعلــــــتالمجلــــــس الــــــوطني للســــــكان والمجلــــــس 
 وبيرها.

 االزمة وحتى اليوم : دور المجتمع المدني منذ

ــــــي  ــــــذ اال مــــــة الت ــــــار ا  فــــــي العمــــــل التنمــــــوي من اصــــــب  لمنظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني دورا  هامــــــا وب
حيــــــ  اعتمــــــدت عليهــــــا وال تــــــ ال المنظمــــــات الدوليــــــة بتنفيــــــذ  1222عصــــــفت بــــــالبالد مــــــن العــــــام 

فــــــل بـــــرام  ومشــــــاريع وانشــــــطة فـــــي مجــــــاالت الصــــــحة والتعلــــــيم والرعايـــــة االجتماعيــــــة والمــــــرأة والط
 ونحوها. 

لــــم تعــــد منظمــــات المجتمــــع حاليــــا محصــــورا  فــــي منــــاطق معينــــة بــــل امتــــدت جغرافيــــا  وتوســــعت فــــي 
ــــة عــــن  ــــات كافي ــــداد الســــاحة الوطنيــــة بكاملهــــا . ولكــــن ال تتــــوفر بيان ــــت امت أنشــــطتها ومجاالتهــــا عل
اعــــدادها ونطــــاق عملهــــا ، اال بع ــــها كبــــرت فــــي الحجــــم والنشــــاط لتغطــــي عــــدد مــــن المحافظــــات 

 ذل  اتحاد نساء اليمن ، وجمعية رعاية االسرة وبيرهما. مثال

  ملحوظـــــة: بعـــــد التعـــــرف علـــــت نتـــــائ  الدراســـــة يمكـــــن إ ـــــافة المجـــــاالت التـــــي تعمـــــل فيهـــــا هـــــذت 
 المنظمات  .

 : 2131نبذة تعريفية الهداف التنمية المستدامة 

ة المســـــتدامة ومـــــا قبـــــل الولـــــو  الـــــت اهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة البـــــد مـــــن التعريـــــف بمفهـــــوم التنميـــــ
 . وابعداهايقصد بها وخصائصها 

ـــــــة  تعـــــــرف التنميـــــــة المســـــــتدامة بمفهومهـــــــا الشـــــــامل والعـــــــام بانهـــــــا عبـــــــارة عـــــــن نشـــــــاط كامـــــــل لكاف
أومنظمـــــــات   والخاصـــــــةالجوانـــــــال الحياتيـــــــة  والقطاعـــــــات التنمويـــــــة فـــــــي الم سســـــــات الحكوميـــــــة ، 

ين ظــــروف الواقــــع المعــــاش المجتمــــع المــــدني أو لــــدي االفــــراد. فهــــي تشــــكل عمليــــة تطــــوير وتحســــ
والتخطــــــــيط المالئــــــــم للمســــــــتقبل مــــــــع االســــــــتغالل األمثــــــــل للمــــــــوارد الطبيعيــــــــة والطاقــــــــات البشــــــــرية 
والماديـــــــة الال مــــــــة لعمليــــــــات التنميــــــــة ، وبمــــــــا يحقــــــــق رفــــــــع وتحســــــــين مســــــــتوي المعيشــــــــة لالفــــــــراد 
 و ـــــمان حيـــــاة اف ـــــل لألجيـــــال القادمـــــة. ومـــــن اهـــــم خصـــــائ  التنميـــــة المســـــتدامة كونهـــــا طويلـــــة



19 
 

األمـــــد حيـــــ  تلبــــــت احتياجـــــات االفــــــراد فـــــي الحا ـــــر وتســــــعي للحفـــــاظ  حقــــــوق األجيـــــال القادمــــــة 
 من الموارد علت األر .

 وتكمن أهمية التنمية المستدامة كونها :

لســـــــكان هـــــــم المرتكـــــــ  األساســـــــي ا تـــــــوفر االحتياجـــــــات اإلنســـــــانية الرئيســـــــة للســـــــكان ، وان •
 الذي يدفع  بعجلة التنمية الت االمام .

 تسعي منهجية التنمية المستدامة الت إدارة تقلال المناخ والحفاظ علت البيئة . •

والتقليــــــل مــــــن اســــــتن اف المــــــوارد الطبيعيــــــة   دون اال ــــــرار بالبيئــــــة   مــــــن خــــــالل ادخــــــار  •
 في مشاريع صديقة للبيئة .  واستثمارهاأساليال التطوير الحديثة والمعاصرة ، 

وتبــــذل الجهــــود مــــن اجــــل  ــــمان تحقيــــق اهــــداف التنميــــة لــــذا فــــأن منظمــــات األمــــم المتحــــدة بــــذلت 
 المستدامة في مختلف مناحي الحياة.

 اهداف التنمية المستدامة:

هـــــــي مجموعــــــــة مـــــــن التوجهــــــــات العالميـــــــة الجديــــــــدة التـــــــي أعــــــــدتها األمـــــــم المتحــــــــدة بغيـــــــة تلبيــــــــة 
انهـــــا  ، كمـــــا 1202المتطلبـــــات اإلنســـــانية التنمويـــــة للســـــكان وهـــــي تعـــــرف باســـــم االجنـــــدة العالميـــــة 

تعتبــــــر ر يــــــة  بعيــــــدة المــــــدي ودعــــــوة عالميــــــة للعمــــــل مــــــن اجــــــل الق ــــــاء علــــــت التحــــــديات التــــــي 
.  2111يواجههـــــا الســـــكان وتبنـــــي معالجتهـــــا المـــــ تمر الـــــدولي للســـــكان المنعقـــــد فـــــي القـــــاهرة عـــــام 

ولكـــن األهــــداف التــــي طمــــ  لتحقيقهــــا فــــي ذلــــ  المـــ تمر لــــم  يــــتم تحقيقعــــا فــــي الكثيــــر مــــن البلــــدان 
ألمم المتحـــــدة الـــــت اجـــــراء مراجعـــــة شـــــاملة لهـــــا والتوصـــــل الـــــت هـــــذت األهـــــداف التـــــي ممـــــا حـــــدي بـــــا

 يسعي من خاللها تحسين الحياة بطريقة مستدامة للسكان حا رأ ولالجيال القادمة . 

ــــق هــــدف  ــــد الســــعي لتحقي وتتميــــ  هــــذت األهــــداف بشــــمولية المعالجــــة والمســــ لية فهــــي مترابطــــة وعن
ــــ ت تحقيــــق معالجــــة لهــــدف او اهــــداف اخــــري . وتقت ــــي معــــين لمعالجــــة مو ــــو  محــــدد يــــ دي ال

ـــــع الشـــــركاء مـــــن اجـــــل  ـــــمان تحقيـــــق  ـــــت العمـــــل والتعـــــاون الجمـــــاعي مـــــع جمي هـــــذت األهـــــداف ال
 األهداف واالستدامة للعالم باسرت.
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جوانــــال القصـــــور تطـــــوير   هــــدفا  اشـــــتملت علــــت  21وقــــد بلـــــ  عــــدد هـــــذت األهــــداف الجديـــــدة ال   
ـــــي ـــــة  وال ـــــعف والتحـــــديات الســـــكانية الت ـــــدان النامي ـــــ ال دول العـــــالم تعـــــاني منهـــــا وخاصـــــة البل ال ت

 واألكثر ت ررا  الدول األقل نموا  ومنها بالدنا. 

م شــــرا  قابلــــة للتحــــدي  او التغييــــر بمــــا يســــهم فــــي الوصــــول  211كمــــا انــــه و ــــع لهــــذت األهــــداف 
ــــت  عــــدد مــــن الم شــــرات ــــد احتــــوي عل ــــت تحقيــــق االهــــداف المرجــــوة منهــــا . أي ان كــــل هــــدف ق  ال
بغــــــر  قيــــــاس اإلنجــــــا ات المحققــــــة او اإلخفاقــــــات والعمــــــل علــــــت تغيــــــر او تعــــــديل الم شــــــر بمــــــا 

 يتناسال مع ظروف كل بلد والهدف المراد تحقيقه .

وقـــــــد اشـــــــتملت هـــــــذت األهـــــــداف علـــــــت ق ـــــــايا هامـــــــة  التـــــــي ال تـــــــ ال تمثـــــــل تحـــــــديا لكـــــــل البلـــــــدان 
 وخاصة البلدان األقل نموا  ومن ابر ها :

البيئــــة وبيرهــــا مـــــن  –البنــــي التحتيــــة  –الطاقــــة  –المــــرأة  –التعلــــيم  –حة الصــــ –الجــــو   –الفقــــر 
 االهداف الرئيسة والفرعية . 

 األهداف التي تم اعتمادها عربيا    بما فيها بالدنا :

ـــــــي  ـــــــة وبالتنســـــــيق مـــــــع صـــــــندوق األمـــــــم المتحـــــــدة للســـــــكان ف اعتمـــــــدت المجـــــــالس الســـــــكانية العربي
اثنـــــي عشـــــر هـــــدفا  و  1221ر مـــــن العـــــام بفـــــي نـــــوفماألردن  –ي عقـــــد فـــــي عمـــــا ن المـــــ تمر الـــــذ

 للعمل السكاني في المنطقة العربية. كأولوية  م شرا  01 

ـــــة  ـــــار األهـــــداف التالي ـــــا اختي ـــــوطني للســـــكان فـــــي بالدن ـــــس ال ـــــة العامـــــة للمجل ـــــأت األمان ـــــةارت  كأولوي
ـــــــ  تـــــــأتي الجوانـــــــال اإلنســـــــانية  ـــــــي تمـــــــر بهـــــــا الـــــــبالد ، حي ـــــــا نظـــــــرا  للظـــــــروف الصـــــــعبة الت لبالدن

 االجتماعية الملحة علت رأس التحديات التي تواجه بالدنا في المرحلة الراهنة . و 

 :  واالهداف هي

 الهدف األول : انهاء كل اشكال الفقر. ويتبعه م شرين.
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ـــــاني الهـــــدف  ـــــة. ويتبعـــــه   الث   1:  ـــــما ن حيـــــاة صـــــحية ورفـــــاة للجميـــــع فـــــي كـــــل الفئـــــات العمري
 م شرات

المنصــــف والنــــوعي وتع يــــ  فــــر  الــــتعلم مــــدي الحيــــاة و :  ــــمان التعلــــيم الشــــامل ثالــــ الهــــدف ال
   م شرات. 0للجميع . ويتبعه   

 1قيـــــق مســـــاواة النـــــو  االجتمـــــاعي وتمكـــــين كـــــل النســـــاء والفتيـــــات . ويتبعـــــه   ح: ترابـــــع الهـــــدف ال
   م شرات. 

ها .قة بالسكان وم شرات  تو   أهداف التنمية المستدامة المتعل2المصفوفة التالية جدول رقم    
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 م2131مصفوفة المؤشرات السكانية الخاصة باألهداف األلفية للتنمية المستدامة (1جدول رقم )

 المؤشر الفرعي م2131اهداف االلفية الرئيسية حتى عام 

قم 
ر

ا
شر

مؤ
ال

 

 المؤشر الرقم لتنمية المستدامةاأهداف 

1 

 

1- End poverty in all its forms 
everywhere  

 إنهاء كل اشكال الفقر  -2

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطط الفقطر  1-2-1
 الوطني بحسب الجنس والعمر 

2 
1 -  a-2  نسططططبة االنفططططاق الحكططططومي علططططى  الخططططدمات

االساسطططططية )التعلطططططيم و الصطططططحة و الحمايطططططة 
 االجتماعية (من إجمالي االنفاق العام 

3 3-Ensure healthy lives and 
promote well-being for all at all 
ages 

 مان حياة صحية ورفاة للجميع في -0
 كل  الفئات العمرية

 معدل الوفيات النفاسية  3-1-1

نسبة الوالدات التي يشرف عليهطا أخصطائيون  3-1-2 4
 صحيون مهرة 

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 3-2-1 5

 معدل وفيات الرضع 3-2-2 6

-15نسطططططبة النسطططططاء فطططططي سطططططن االنجطططططاب ) 3-7-1 7
(الالتي ٌلبِّيطت حطاجتهنإ إلطى تنظطيم األسطرة 49

 بطرق حديثة 

 معدل والدات المراهقات  2-7-2 8

9 3- c- 1  معطططططططدل كثافطططططططة األخصطططططططائيين الصطططططططحيين و
 توزيعهم 
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11 4-Ensure inclusive and 
equitable quality education and 
promote lifelong learning 
opportunities for all 

 مان التعليم الشامل والمنصف  -1
والنوعي  وتع ي  فر  التعلم مد  الحياة 

 للجميع

معدل مشاركة الشباب فطي التعلطيم الرسطمي و  4-3-1
غيططر الرسططمي و التططدريب خططالل األثنططى عشططر 

 شهرًا الماضية بحسب الجنس  

النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة  4-6-1 11
الططذين يحقططق علططى األقططل مسططتو  ثابططت مططن 
الكفطاءة فطي تصطنيفات وظيفيطة تتنطاول األميطة 

 و المهارات الحسابية حسب الجنس 

12 4-a- 1  نسطططبة المطططدارس التطططي تحصطططل علطططى الطاقطططة
 الكهربائية، اإلنترنت، أجهزة الكمبيوتر، الخ.

13  5-Achieve gender equality 
and empower all women and 
girls 

تحقيق مساواة النو  االجتماعي -1
 وتمكين كل النساء والفتيات

سنة فأكثر(الالتي 15نسبة النساء و الفتيات) 5-2-1
 تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من:

 زوج حالي أو من سابق

 الحد أقاربها أو أقارب الزوج 

نسطططبة النسطططاء الالتطططي تتطططراون أعمطططارهن بطططين  5-3-1 14
سنه و الالتي تزوجن قبل  أن يبلغن 24و21
 سنه 18

النسطططبة المئويطططة للفتيطططات و النسطططاء الالتططططي  5-3-2 15
الالتطي خضطعن 49و15تتراون أعمطارهن بطين 

 لعملية/ بتر األعضاء التناسلية بحسب العمر 

مقاعططططد فططططي عططططدد النسططططاء الالئططططي يشططططغلن  5-5-1 16
 البرلمانات الوطنية)إجمالي العدد الكلي (
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17 5-c-1  نسطططططبة البلطططططدان العربيطططططة التطططططي لطططططديها نظطططططم
لتخصططططططيص و تتبططططططع المخصصططططططات العامططططططة 
المرصططودة للمسططاواة بططين الجنسططين و تمكططين 

 المرأة

-15نسبة النساء)الذين تتراون أعمطارهم بطين 5-6-1 18
عامًا(الططذين يتخططذون القططرارات الجنسططية و 19

 اإلنجابية الخاصة 

 واللططوائ عططدد البلططدان التططي لططديها القططوانين و  5-6-2 19
التططي تضططمن ل نططاث الالتططي تتططراون أعمططارهن  

الحصول علطى الرعايطة الصطحية 49-15بين 
و الجنسططططططية و اإلنجابيططططططة و المعلومططططططات و 

 التعليم 

21 6-Ensure availability and 
sustainable management of 
water and sanitation for all 

 مان التوفير واالستدامة إلدارة الميات -1
 والصرف الصحي للجميع 

نسططبة السططكان الططذين يسططتفيدون مططن خططدمات  6-1-1
 مياه الشرب 

 نسبة توفر خدمات الصرف الصحي  6-2-1 21

22 7-Ensure access to affordable, 
reliable, sustainable and 
modern energy for all 

 مان الحصول علت الطاقة  الحديثة -1
بصفة يمكن تحمل تكلفتها ودائمة و يعتمد 

نسطططططبة السطططططكان المسطططططتفيدين مطططططن خطططططدمات  7-1-1
 الكهرباء 
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 عليها 

23 8-Promote sustained, inclusive 
and sustainable economic 
growth, full and productive 
employment and decent work 
for all 

تع ي / دعم  نمو اقتصادي شامل -1
ومستمر وتشعيل كامل ومنت  والئق 

 للجميع 

 معدالت البطالة بحسب الجنس و العمر  8-5-2

-5نسبة الشباب)الذين تتراون أعمارهم بين ) 8-6-1 24
سطططططنة(خارج دائطططططرة التعلطططططيم و العمالطططططة و 17

 التدريب 

أعمارهم النسبة المئوية لألطفال الذين تتراون  8-7-1 25
سطططنة و المنخطططرطين فطططي سطططوق 17-5بطططين 

العمططل األطفططال و عططددهم، بحسططب الجططنس و 
 العمر

26 9-Build resilient infrastructure, 
promote inclusive and 
sustainable industrialization and 
foster innovation 

بناء بنية تحتية قوية،  وتع ي /دعم -1
اإلبدا  تصنيع شامل ومستمر ورعاية 

 واالبتكار

نسبة اإلنفاق علطى البحطث و التططوير كنسطبة  9-5-1
 من الناتج المحلي اإلجمالي 

27 9-c-1  نسطططبة السطططكان المشطططمولين بشطططبكة الهطططاتف
 المحمول ، بحسب التكنولوجيا 

28 10-Reduce inequality within 
and among countries 

خف  عدم المساواة داخل وبين -22
 الدول

 

نسطططبة السطططكان الطططذين أبلغطططوا عطططن تعرضطططهم  11-3-1
شخصيًا لممارسطات تمييزيطة أو تحطرال خطالل 
اإلثنى عشر شهرًا السابقة بناًء على خلفيطات 
تمييزيطططة محظطططورة بموجطططب القطططانون الطططدولي 

 لحقوق األنسان  
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29 11-Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable 

جعل المدن والمستوطنات البشرية -22
  منة ومناسبة  قوية  ومستمرة 

نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في  11-1-1
أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو 

 مساكن غير الئقة 

نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل  11-2-1 31
العام المريحة، بحسب العمر و الجنس و 

 األشخاص ذوي اإلعاقة 

نسبة إستهالك  األراضي إلى معدل النمو  11-3-1 31
 السكاني 

نسبة المدن التي لديها هيكل يتي  مشاركة  11-3-2 32
المجتمع المدني على نحو مباشر في تخطيط 

الحضرية، و يعمل بانتظام ويدار المناطق 
 بطريقة ديمقراطية

33 16-Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable development, 
provide access to justice for all 
and build effective, accountable 
and inclusive institutions at all 
levels 

تع ي  السلم الشامل في كل -21
المجتمعات  والتنمية المستدامة ودعم 

الوصول الت العدالة للجميع وبناء 
م سسات شاملة وفاعلة وخا عة 

16-11-
1 

نسمة،  111,111عدد ضحايا القتل لكل  
 )بحسب العمر و الجنس(

 111,111الوفيات المتصلة بالنزاع لكل  11-5-1 34
 نسمة، )بحسب العمر و الجنس و السبب(

 111111عدد ضحايا االتجار بالبشر لكل  11-7-3 35
نسمة، بحسب الجنس و العمل و شكل 

 اإلستغالل 

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين  16-9-1 36
سجلت والداتهم في قيد السجل المدني ، 
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 بحسب العمر  للمحاسبة علت كل المستويات 

37 17-Strengthen the means of 
implementation and revitalize 
the Global Partnership for 
Sustainable Development 

تقوية وسائل التنفيذ وتنشيط عمل - 21
 الشراكة الدولية من اجل التنمية المستدامة 

 نسبة االفراد الذين يستخدموا االنترنت  17-8-1

38 17-18-
2 

وطنية عدد البلدان التي لديها خطه إحصائية 
مموله بالكامل وقد التنفيذ، بحسب مصدر 

التمويل، عدد البلدان التي لديها تقييمًا واحدًا 
 على األقل لتعدادات سكانية

39 17-19-
2 

نسبة البلدان التي  ) أ ( أجرت تقييمًا واحدًا 
على االقل لتعداد السكان و المساكن في 
السنوات العشر الماضية  ) ب ( حققت 

في تسجيل المواليد ونسبة  %111نسبة 
 بتسجيل الوفيات  81%
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 الفصل الثالث:

 نتاجئ ادلراسة امليدانية وحتليلها
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وحتليلهانتاجئ ادلراسة امليدانية   

تـــــــم تنفيـــــــذ الدراســـــــة فـــــــي كـــــــل مـــــــن أمانـــــــة العاصـــــــمة ومحافظـــــــة عـــــــدن باعتبارهمـــــــا أكبـــــــر 

تجمعـــــــات ح ـــــــرية ي ـــــــم جمعيـــــــات وم سســـــــات المجتمـــــــع المـــــــدني، وقـــــــد شـــــــكل فريـــــــق ميـــــــداني 

جمعيــــة  02لجمــــع البيانــــات مــــن خــــالل اســــتبيان تــــم تصــــميمه مســــبقا  وقــــد تــــم جمــــع البيانــــات مــــن 

   الجمعيات التي تم  يارتها.  يو 1من المحافظتين الجدول رقم  

 بالمنظمات التي تم زيارتها( البيانات التعريفية 2) جدول رقم

 اسم المنظمة: م
المقر 
 تأسيس المنظمة  الرئيس

 عملبداية 
 الفعلي المنظمة 

هل توجد 
فروع 
 للمنظمة

 نعم 2011 2011 االمانة مؤسسة التنمية االرشاد االسري  .1

 نعم 1990 1990 االمانة الخيريةجمعية االصالح االجتماعي   .2

 نعم 2015 2015 االمانة منظمة ديم للتنمية  .3

 نعم 2017 2017 االمانة البديل للتنمية المستدامة  .4

 نعم 2011 2010 االمانة مؤسسة رنين اليمن  .5

 نعم 2015 2015 االمانة مؤسسة التنمية المستدامة  .6

 نعم 2004 2003 االمانة مؤسسة كل البنات للتنمية  .7

 ال 2009 2009 االمانة الجمعية اليمنية للصحة االنجابية  .8

 ال 2005 2004 االمانة المرصد اليمني لحقوق االنسان  .9

 ال 2004 2004 االمانة مؤسسة تنمية القيادات الشابه  .11

11.  
المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة 

 االنسانية
 االمانة

 نعم 2012 2012

 نعم 2014 2014 االمانة االجتماعيةالثبات التنموية الخيرية   .12

 نعم 2010 2010 االمانةمؤسسة يمان للتنمية الصحية   .13
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 واالجتماعية

 نعم 2019 2018 االمانة مؤسسة تنمية االنسان  .14

 نعم 1991 1991 االمانة اتحاد نساء اليمن  .15

 نعم 2013 2013 االمانة مؤسسة رواد  .16

 نعم 2019 2016 االمانة خبراء ومستشارون للتنمية  .17

 نعم 1998 1998 االمانة جمعية التحدي لرعايه وتأهيل المعاقين  .18

 نعم 1968 1968 االمانة جمعية الهالل االحمر اليمني  .19

 نعم 1997 1997 االمانة جمعية سول للتنمية  .21

 نعم 2014 2014 االمانة مؤسسة الحمدي  .21

 ال 2001 2001 عدن جمعية العيدروس التنموية النسوية  .22

 ال 2013 2013 عدن مؤسسة البيئة والقانون التنموية  .23

 نعم 1968 1968 عدن اتحاد نساء اليمن  .24

 ال 1998 1998 عدن مركز االسر المنتجة وتنمية المجتمع  .25

 ال 2015 2015 عدن مؤسسة الجلك يا عدن  .26

 ال 2010 2010 عدن مؤسسة انماء التنموية  .27

 ال 1999 1999 عدن مؤسسة ذوي االحتياجات الخاصة  .28

 ال 2012 2012 عدن مؤسسة صح لحقوق االنسان  .29

 ال 2015 2015 عدن مؤسسة جنا لتنمية االسرة  .31

 ال 2015 2015 عدن مؤسسة عطاء للتنمية  .31
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 : المجتمع المدنيمنظمات تأسيس 

 

اليمنيـــــة  بعـــــد قيــــام الوحـــــدة تأسســـــت  أن معظــــم المنظمـــــات قــــد 2  رقـــــم الشـــــكلمــــن المالحـــــظ مــــن 
ـــــــنه  الـــــــديموقراطي   والتعدديـــــــة الح بيـــــــة   وأفســـــــحت م2112عـــــــام  ، بعـــــــد أن انتهجـــــــت الدولـــــــة ال

المجــــال للعمــــل المجتمعــــي علــــت نطــــاق واســــع وبشــــكل مــــنظم قــــائم علــــت قــــوانين   وقــــرارات لتنظــــيم 
ــــــوم بــــــه الجمعيــــــات    والم سســــــات األهليــــــة فــــــي  العمــــــل األهلــــــي لترســــــي  دور الشــــــراكة الــــــذي تق

شــــــــجيعها   وتــــــــوفير ال ــــــــمانات لممارســــــــة الجمعيــــــــات أنشــــــــطتها مجــــــــال التنميــــــــة   ورعايتهــــــــا   وت
ـــــة   واســـــتقاللية   وبمـــــا  ـــــةبحري ـــــتالءم مـــــع مســـــ ولياتها االجتماعي كـــــذل  توســـــيع نطـــــاق عملهـــــا  ، ي

فــــــي أعمـــــــال البــــــر  واإلحســـــــان  وتع يــــــ  التكامـــــــل االجتمــــــاعي فـــــــي أوســــــاط المجتمـــــــع   وتبســـــــيط 
أســــــــيس الجمعيــــــــات   والم سســــــــات بــــــــالحق فــــــــي تاإلجــــــــراءات   وتســــــــهيل المعــــــــامالت المتعلقــــــــة 

 .1األهلية   وتمكينها من أداء رسالتها علت الوجه األكمل

-2112أن الجمعيــــــــات التــــــــي تأسســــــــت خــــــــالل فتــــــــرة التســــــــعينات  الشــــــــكلويت ــــــــ  مــــــــن 
، وبلغــــــــت فــــــــي المحــــــــافظتينالمدروســــــــة  إجمــــــــالي المنظمــــــــاتمــــــــن  %10بلغــــــــت نســــــــبتها  2111

                                                           
 33.،26، ص2001الجمهورية اليمنية ،وزارة التخطيط والتنمية ، تقرير التنمية البشرية  1
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مـــــن إجمـــــالي المنظمـــــات التـــــي تـــــم  %12 م1222التـــــي تأسســـــت مـــــا بعـــــد ســـــنة المنظمـــــات نســـــبة 
وهـــــــي اتحـــــــاد  2112مـــــــا قبـــــــل ســـــــنة منظمتــــــان تأسســـــــت و  ،لمحـــــــافظتي االمانـــــــة وعـــــــدن   يارتهــــــا

م فــــــي عــــــدن، وكــــــذا جمعيــــــة الهــــــالل االحمــــــر اليمنــــــي  2111نســــــاء الــــــيمن تأسســــــت فــــــي عــــــام 
 م.2111تأسس عام 

 تالتو يع النسبي للمنظمات التي لديها فرو  في المحافظا  0جدول رقم  
 المجمو  ال نعم المحافظة
 %100 %14 %86 االمانة
 %100 %90 %10 عدن

فــــــــــي أمانــــــــــة العاملــــــــــة مــــــــــن المنظمــــــــــات  %11  أن 0أت ــــــــــ  مــــــــــن خــــــــــالل الجــــــــــدول   
مـــــــن المنظمـــــــات فـــــــي  %21بالمقابـــــــل هنـــــــا  االخـــــــر  العاصـــــــمة لـــــــديها فـــــــرو  فـــــــي المحافظـــــــات 

ــــت  ــــي المحافظــــات وتعمــــل عل ــــديها فــــرو  ف ــــيس ل ــــط،أمانــــة العاصــــمة ل ــــة العاصــــمة فق  مســــتو  أمان
مــــن  %22 أمــــا المنظمــــات العاملــــة فــــي محافظــــة عــــدن بلغــــت نســــبة المنظمــــات التــــي لــــديها فــــرو 

لـــــيس لـــــديها فـــــرو   %12عـــــدن وبقيـــــة المنظمـــــات والتـــــي بلغـــــت محافظـــــة إجمـــــالي المنظمـــــات فـــــي 
 .علت مستو  محافظة عدن فقط وتعمل 
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 مجال عمل المنظمات : 

 المحافظات المجتمع المدني حسال  منظمات لمجاالت عمل  التو يع النسبي 1جدول رقم  

 مجال العمل
 االجمالي عدن االمانة
% % % 

 %42 %60 %33 خيرية
 %68 %90 %57 اجتماعية
 %52 %30 %62 صحية
 %19 %10 %24 علمية
 %16 %10 %19 ثقافية
 %97 %90 %100 تنموية

 %16 %20 %14 حقوق االنسان
 %29 %20 %33 الطفولة
 %3 %0 %5 نفسية

 متعدد االجابات الس ال يسم   

ل منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني وكثيـــــــر مـــــــن المنظمـــــــات تعمـــــــل بـــــــأكثر مـــــــن اعمـــــــأتتعـــــــدد 

ـــــه هنـــــا فـــــي الجـــــدول رقـــــم  مجـــــال،  أفـــــادت أنهـــــا    أن معظـــــم المنظمـــــات1ومـــــا يجـــــدر اإلشـــــارة الي

 %11تعمـــــل فـــــي المجـــــال التنمـــــوي حيـــــ  بلغـــــت نســـــبة المنظمـــــات التـــــي تعمـــــل فـــــي هـــــذا المجـــــال 

ــــــي المحــــــافظتين  ــــــم دراســــــتها ف ــــــي ت ــــــ  مــــــن إجمــــــالي المنظمــــــات الت ــــــه المجــــــال االجتمــــــاعي حي يلي

مـــــن إجمـــــالي المنظمـــــات العاملــــــة  %11المجـــــال هـــــذا بلغـــــت نســـــبة المنظمـــــات التـــــي تعمـــــل فـــــي 

فـــــــي العاملـــــــة نظمـــــــات المحافظـــــــات أت ـــــــ  أن الم فـــــــي محـــــــافظتي االمانـــــــة وعـــــــدن ، أمـــــــا حســـــــال

بلغـــــــت نســـــــبة بشـــــــكل أكبـــــــر حيـــــــ  االجتمـــــــاعي والتنمـــــــوي  تعمـــــــل فـــــــي المجـــــــال محافظـــــــة عـــــــدن 

العاملــــــة فــــــي محافظــــــة مــــــن اجمــــــالي المنظمــــــات  %12مــــــات العاملــــــة فــــــي هــــــذين المجــــــالين المنظ
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، وتــــــنخف  نســــــبة الجمعيــــــات العاملــــــة فــــــي المجــــــال العلمــــــي والثقــــــافي حيــــــ  بلغــــــت نســــــبة عــــــدن

مــــــن اجمــــــالي المنظمــــــات العاملــــــة فــــــي محافظــــــة  %22المنظمــــــات العاملــــــة فــــــي هــــــذين المجــــــالين 

ــــذي ممكــــن أعــــدن  ــــة الــــدعم والمــــردود ال ن تحصــــل عليــــه ، ويرجــــع ســــبال هــــذت االنخفــــا  إلــــت قل

ــــــة فــــــي المجــــــال العلمــــــي و ات المنظمــــــ وفــــــي أمانــــــة العاصــــــمة أن كــــــل المنظمــــــات الثقــــــافي ، العامل

ــــــادت أنهــــــا  222% ــــــي أف ــــــي المجــــــال  %11والتنمــــــوي  المجــــــالتعمــــــل ف فــــــي  %11والصــــــحي ف

وتـــــنخف  نســـــبة الجمعيـــــات العاملـــــة فـــــي المجـــــال  ،الطفولـــــةفـــــي مجـــــال  00االجتمـــــاعي والمجــــال 

 العلمي والثقافي وحقوق االنسان .النفسي و 

 :المستدامةالمعرفة بأهداف التنمية 

مةبأهداف التنمية المستداالتوزيع النسبي لمستو  معرفة المنظمات  (5جدول رقم )  

 المجموع ال نعم المحافظة 

 %100 %0 %100 االمانة

 %100 %0 %100 عدن

ــــــه ســــــ ال ــــــائمين بأعمــــــال م تــــــم توجي ــــــة نظمــــــات للق ــــــي محــــــافظتي أمان المجتمــــــع المــــــدني ف

ـــــائ  الدراســـــة  بأهـــــدافعـــــن مـــــد  معـــــرفتهم العاصـــــمة وعـــــدن  ـــــد أظهـــــرت نت ـــــة المســـــتدامة وق التنمي

ــــــم ــــــي  أن 1  فــــــي الجــــــدول رق ــــــة العاصــــــمة  محــــــافظتي كــــــل المنظمــــــات ف ــــــم و أمان ــــــت عل عــــــدن عل

ـــــــة المســـــــتدامة بنســـــــبة  ـــــــة بأهـــــــداف التنمي ـــــــي مـــــــن إجمـــــــالي المنظمـــــــات  %222ودراي المدروســـــــة ف

منظمــــــات  أعمــــــالفــــــي لمســــــتو  المتابعــــــة تقــــــدزم بــــــار   ، وهــــــذا الم شــــــر يبــــــين أن هنــــــا الدراســــــة 
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االقليمــــــي المحلــــــي و علــــــت مســــــتو  ومســـــتجدات جديــــــدت بمــــــا يــــــدور مــــــن أعمــــــال المجتمـــــع المــــــدني 

 . والدولي

 
 

أمانــــــــة المجتمــــــــع المــــــــدني فــــــــي منظمــــــــات مــــــــن  %11   أن2أت ــــــــ  مــــــــن خــــــــالل الشــــــــكل رقــــــــم  

ــــــي شــــــاركت العاصــــــمة  ــــــة خاصــــــة بأهــــــداف المــــــ تمرات ، الف ــــــدوات ، ورش عمــــــل ، دورات تدريبي ن

محافظـــــة عـــــدن المجتمـــــع المـــــدني فـــــي ت نســـــبة مشـــــاركة منظمـــــات غـــــبينمـــــا بل ، المســـــتدامةالتنميــــة 

ــــــي  ــــــة المســــــتدامةالمــــــ تمرات ، الف ــــــة خاصــــــة بأهــــــداف التنمي ــــــدوات ، ورش عمــــــل ، دورات تدريبي  ن

 . من أجمالي المنظمات 11%

  :التي تعمل بها المنظماتالتنمية المستدامة مجاالت أهداف 

أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة مـــــن أجـــــل معرفـــــة أهميـــــة لمجـــــاالت أعطـــــت الدراســـــة الميدانيـــــة 

، وقــــــد فــــــي محــــــافظتي االمانــــــة وعــــــدن المــــــدني نظمــــــات المجتمــــــع تعمــــــل بهــــــا مالتــــــي المجــــــاالت 

االمانة
58%

عدن
42%

ات ، التوزيع النسبي لمستو  مشاركة منظمات المجتمع المدني في المؤتمر ( 2)رقم شكل 
الندوات ، وورال عمل ، الدورات التدريبية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة
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المـــــدني فـــــي محـــــافظتي مـــــن منظمـــــات المجتمـــــع  %12  أن 3  رقـــــم  الشـــــكلأت ـــــ  مـــــن خـــــالل 

يشــــــمل تمكــــــين أفــــــراد تعمــــــل فــــــي مجــــــال المســــــاهمة فــــــي تنميــــــة المجتمــــــع والــــــذي االمانــــــة وعــــــدن 

المجتمـــــــع وت ويـــــــدهم بـــــــاألمور التـــــــي يحتاجهـــــــا أفـــــــراد المجتمـــــــع مـــــــن معـــــــارف ومهـــــــارات وخبـــــــرات 

حياتيـــــة وعلميـــــة ...الـــــ ، ويـــــأتي فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة مجـــــال المســـــاهمة فـــــي مكافحـــــة الفقـــــر بنســـــبة 

ـــــة فـــــي االمانـــــة وعـــــدن  11% ، وأقـــــل المجـــــاالت التـــــي تعمـــــل بهـــــا مـــــن اجمـــــالي المنظمـــــات العامل

 .  %11مات المجتمع المدني مجال الطفولة بنسبة منظ

 

 مـــــــن المنظمــــــــات %222أن   1أمـــــــا بحســـــــال المحافظــــــــات أت ـــــــ  مــــــــن خـــــــالل الجـــــــدول رقــــــــم  

أقـــــل المجـــــاالت و  ،المســـــاهمة فـــــي تنميـــــة المجتمـــــعمجـــــال فـــــي محافظـــــة عـــــدن تعمـــــل فـــــي العاملـــــة 

ـــــي  ـــــل ف ـــــي تعمـــــل بهـــــا منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني تتمث ـــــديم الخـــــدمات الصـــــحيةالت المســـــاهمة و  ،تق

%29

%35

%39

%48

%55

%55

%58

%90

تبني قضايا الطفولة

المساهمة في حماية حقوق اإلنسان

تبني قضايا الشباب والمراهقين

المساهمة في رفع معدالت التعليم

تقديم الخدمات الصحية

تبني قضايا المرأة وتمكينها

المساهمة في مكافحة الفقر

المساهمة في تنمية المجتمع

نظمات التي تعمل بها مالتنمية المستدامة التوزيع النسبي لمجاالت أهداف ( 3)رقم شكل 

المجتمع المدني في محافظتي االمانة وعدن  
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ـــــي رفـــــع معـــــدالت التعلـــــيم ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان بنســـــبة بلغـــــت و  ،ف علـــــت  %12المســـــاهمة فـــــي حماي

ــــــوالي ــــــة العاصــــــمة أمــــــا ، الت ــــــي أمان المجتمــــــع المــــــدني مــــــن أعمــــــال منظمــــــات  %11أت ــــــ  أن ف

، وأقــــل المجــــاالت التــــي تعمــــل بهــــا منظمــــات المجتمــــع المســــاهمة فــــي تنميــــة المجتمــــع تتركــــ  فــــي 

 .%11بنسبة  ق ايا الطفولةمجال في المدني في أمانة العاصمة 

 التي تعمل بها منظمات المجتمع المدنيالتنمية المستدامة التوزيع النسبي لمجاالت أهداف (6جدول رقم)

 االجمالي عدن االمانة مجاالت التنمية المستدامة

 %90 %100 %86 في تنمية المجتمعالمساهمة  .1

 %58 %60 %57 لمساهمة في مكافحة الفقر2.

 %55 %20 %71 تقديم الخدمات الصحية. 3

 %48 %20 %62 المساهمة في رفع معدالت التعليم. 4

 %35 %20 %43 المساهمة في حماية حقوق اإلنسان.5

 %55 %20 %71 تبني قضايا المرأة وتمكينها.6

 %39 %40 %38 الشباب والمراهقينتبني قضايا . 7

 %29 %30 %29 تبني قضايا الطفولة. 8

 السؤال يسمح بتعدد االجابات .
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 التخطيط السنوي : 

ــــــر التخطــــــيط ــــــق اهــــــداف  يعتب ــــــذي يحــــــدد مســــــبقا مــــــن اجــــــل تحقي ــــــد المســــــار ال ــــــة تحدي عملي

معينــــة تلتـــــ م االدارة بـــــه وتعمـــــل بموجبـــــه أو يمكـــــن تعريفــــه بانـــــه عمليـــــة رســـــم االهـــــداف التـــــي يـــــراد 

التوصــــل اليهــــا خــــالل فتــــرة  منيــــة معينــــة وحشــــد االمكانيــــات الال مــــة لتحقيــــق تلــــ  االهــــداف وفــــق 

 . كلف و تعظم النتائتختصر ال كف ةاساليال 

ـــــــم   ـــــــي الجـــــــدول رق ـــــــة ف ـــــــائ  الدراســـــــة الميداني مـــــــن  %222أن   أت ـــــــ  1ومـــــــن خـــــــالل نت

ت ـــــع خطـــــط ســـــنوية وتعمـــــل عـــــدن و أمانـــــة العاصـــــمة محـــــافظتي فـــــي المجتمـــــع المـــــدني  منظمـــــات

 مها.يعلت متابعة تل  الخطط وتقي

 

 

 

 

 

ات بحسال المحافظخطط سنوية ت ع التو يع النسبي للمنظمات التي   1جدول رقم    

 المجموع ال نعم المحافظة

%111 االمانة  1%  111%  

%111 عدن  1%  111%  
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ألهداف التنمية المستدامة عند  ( التوزيع النسبي لمستوى رجوع منظمات المجتمع المدني8جدول رقم )
 وضع خططهم السنوية

 المجموع ال نعم  
 %100 %14 %86 االمانة
 %100 %20 %80 عدن

العاملـــــــة فـــــــي المجتمـــــــع المـــــــدني منظمـــــــات مـــــــن  %11  أن 1رقـــــــم   الجـــــــدوليت ـــــــ  مـــــــن 

مـــــن  %21أمانــــة العاصـــــمة ترجـــــع ألهــــداف التنميـــــة المســـــتدامة عنـــــد و ــــع خططهـــــا الســـــنوية ، و

ال ترجـــــع وال تعتمـــــد علـــــت أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة عنـــــد و ـــــع خططهـــــا الســـــنوية ،  المنظمـــــات

بينمـــــا فـــــي محافظـــــة عـــــدن بلغـــــت نســـــبة المنظمـــــات التـــــي ترجـــــع ألهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة عنـــــد 

مــــــــــن  %12مــــــــــن إجمــــــــــالي المنظمــــــــــات فــــــــــي المحافظــــــــــة ، و %12خططهــــــــــا الســــــــــنوية  و ــــــــــع

 .المستدامة عند و ع خططها السنوية المنظمات ال ترجع وال تعتمد علت أهداف التنمية

 :النطاق الجغرافي لعمل المنظمات

الخطط السنوية للمنظماتتنفيذ أنشطة  لمناطقالتو يع النسبي   1جدول رقم    

 االجمالي عدن االمانة النطاق الجغرافي لعمل المنظمات

 01% 0.00% 47.62% علت المستو  الوطني .2

 11% 0.00% 42.86% علت مستو  بع  المحافظات.1

 01% 100.00% 9.52% علت مستو  هذت المحافظة .0
 100% 100% 100% المجمو 

  أن منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي محافظـــــة أمانـــــة العاصـــــمة 1تبـــــين مـــــن الجـــــدول رقـــــم  

وهنـــــا  أنشـــــطة تنفـــــذ علـــــت مســـــتو   %11.1لـــــديها أنشـــــطة تنفـــــذ علـــــت المســـــتو  الـــــوطني بنســـــبة 
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ـــــــت مســـــــتو  المحافظـــــــة نفســـــــها  وانشـــــــطة %11.1بلغـــــــت بعـــــــ  المحافظـــــــات وبنســـــــبة  تنفـــــــذ عل

ـــــــة العاصـــــــمة ، أمـــــــا  %1.1بنســـــــبة بلغـــــــت  ـــــــي أمان ـــــــة ف مـــــــن إجمـــــــالي انشـــــــطة المنظمـــــــات العامل

منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي محافظــــــة عــــــدن تنفــــــذ أنشــــــطتها كاملــــــة علــــــت مســــــتو  محافظــــــة 

 .%222عدن بنسبة 

 الفئات المستهدفة :

 للفئات السكانية التي تستهدفها منظمات المجتمع( التوزيع النسبي 01جدول رقم )

 االجمالي   عدن االمانة الفئات السكانية  
 %58 %60 %57 السن كبار .2
 %71 %50 %81 االطفال .1
 %65 %50 %71 المهمشون .0
 %87 %90 %86  ذكور، إنا  النا حون .1
 %81 %60 %90 المرأة  .1
 %48 %30 %57 الالجئون .1
 %32 %10 %43 االشباال .1

 السؤال يسم  بتعدد االجابات 

   أن اعلــــــــــت نســــــــــبة تســــــــــتهدفها 22تو ــــــــــ  البيانــــــــــات الميدانيــــــــــة فــــــــــي الجــــــــــدول رقــــــــــم  

وأقـــــل فئـــــة  %11 نســـــبتهمالمنظمـــــات فـــــي أعمالهـــــا هـــــي فئـــــة النـــــا حون ذكـــــورا  واناثـــــا  حيـــــ  بلغـــــت 

، أمــــــا حســــــال المحافظــــــات  %01بنســــــبة  الشــــــباالتســــــتهدفها المنظمــــــات فــــــي أعمالهــــــا هــــــي فئــــــة 

تتفـــــاوت نســـــال الفئـــــات المســـــتهدفة ففـــــي أمانـــــة العاصـــــمة كانـــــت أعلـــــت فئـــــة تســـــتهدفها المنظمـــــات 

وأقـــــل نســـــبة تســـــتهدفها المنظمـــــات فـــــي أعمالهـــــا هـــــي  %12فـــــي أعمالهـــــا هـــــي فئـــــة المـــــرأة بنســـــبة 
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أمــــا فــــي محافظــــة عــــدن كانــــت أعلــــت فئــــة تســــتهدفها المنظمــــات هــــي ،  %10بنســــبة فئــــة الشــــباال 

  .%22بنسبة  فئة الشباال المنظمات هي  تستهدفهاوأقل نسبة  %12ا حون بنسبة الن

 الفقر:مكافحة 

ـــــدخل والمـــــوارد يشـــــير  ـــــت ال ـــــر مـــــن مجـــــرد االفتقـــــار إل ـــــت أن الفقـــــر هـــــو أكث هـــــذا الهـــــدف إل

ــــة، و ــــ لة إمكانيــــة   ــــمانا لمصــــدر ر ق مســــتدام، حيــــ  إن مظــــاهرت تشــــمل الجــــو  وســــوء التغذي

وبيـــــرت مـــــن الخـــــدمات األساســـــية، والتمييـــــ  االجتمـــــاعي، واالســـــتبعاد مـــــن  الحصـــــول علـــــت التعلـــــيم

ـــــــت عـــــــدم ـــــــذا، يتعـــــــين أن يكـــــــون النمـــــــو  المجتمـــــــع، عـــــــالوة عل ـــــــرارات. ل المشـــــــاركة فـــــــي اتخـــــــاذ الق

، لــــــذا فقــــــد المســــــتدامة ويشــــــجع علــــــت وجــــــود التكــــــاف  االقتصــــــادي جامعــــــا بحيــــــ  يــــــوفر الوظــــــائف

 .اف التنمية المستدامة أحتل هدف مكافحة الفقر المرتبة األولت من أهد

موا ـــــــيع متعلقـــــــة فـــــــي مكافحـــــــة الفقـــــــر ، و علـــــــت أســـــــئلة احتـــــــوت اســـــــتمارة الدراســـــــة وقـــــــد 

مـــــــن المنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني فـــــــي أمانـــــــة العاصـــــــمة  %12  يبـــــــين أن 22والجـــــــدول رقـــــــم  

ـــــــديها مشـــــــاريع وبـــــــرام  فـــــــي مكافحـــــــة الفقـــــــر، مـــــــن منظمـــــــات المجتمـــــــع  %11بالمقابـــــــل هنـــــــا   ل

المــــدني فــــي االمانــــة لــــيس لــــديها أي بــــرام  ومشــــاريع متعلقــــة فــــي مكافحــــة الفقــــر، وفــــي محافظــــة 

م  ومشـــــاريع فـــــي مكافحـــــة الفقـــــر بلغـــــت نســـــبة منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني التـــــي لـــــديها بـــــراعـــــدن 

ديها أي مـــــــن منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني فـــــــي محافظـــــــة عـــــــدن لـــــــيس لـــــــ %02، يقابلهـــــــا  12%

 برام  ومشاريع متعلقة في مكافحة الفقر.

تسهم في مكافحة الفقرالتي برامج المشاريع/ التوزيع النسبي لل( 11جدول رقم )  

 المجموع ال نعم المحافظة
 %100 %29 %71 االمانة
 %100 %30 %70 عدن
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رفي مجال مكافحة الفق المنظمات(  التوزيع النسبي للبرامج والمشاريع التي تقوم 12جدول رقم )   

 االجمالي عدن  االمانة   البرامج
 45% 43% 47% مساعدات عينية

 12% 30% 40% االنشطة المدرة للدخل
 18% 20% 13% تقديم اإلعانات النقدية

 9% 0% 13% أنشطة ال راعة وتربية المواشي
 تعدد االجابات الس ال يسم  ب

التــــــي تركــــــ  عليهــــــا المنظمــــــات والمشــــــاريع البرام  خيــــــارات بــــــعنــــــد و ــــــع االســــــتبيان تــــــم و ــــــع 

 وهـــــي اربعـــــة بـــــرام لمنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني المحلـــــي اوتقـــــدم دعـــــم فيهـــــا فـــــي أعمالهـــــا الدوليـــــة 

منظمـــــات تقـــــدمها بـــــرام  الأن أعلـــــت نســـــبة مـــــن أت ـــــ  و   21 رقـــــم كمـــــا هـــــي مبـــــين فـــــي الجـــــدول 

نســــــبة المســــــاعدات التــــــي حيــــــ  بلغــــــت العينيــــــة  تتركــــــ  فــــــي تقــــــديم المســــــاعداتالمجتمــــــع المــــــدني 

، وأقـــــل البـــــرام  التـــــي تقـــــدمها المنظمـــــات هـــــي البـــــرام   %11المجتمـــــع المـــــدني  تقـــــدمها منظمـــــات

ــــــــة المواشــــــــي  ــــــــة بأنشــــــــطة ال راعــــــــة وتربي مــــــــن إجمــــــــالي البــــــــرام  والمشــــــــاريع  %1بنســــــــبة المتعلق

وتتفــــاوت النســــال حســـــال المحافظــــات فكانــــت أعلـــــت نســــبة مــــن البـــــرام   ،المتعلقــــة بمكافحــــة الفقـــــر

 %11بنســـــبة فـــــي تقـــــديم المســـــاعدات العينيـــــة تتركـــــ  ومشـــــاريع المنظمـــــات فـــــي أمانـــــة العاصـــــمة 

فـــــي تقـــــديم المســـــاعدات العينيـــــة بنســـــبة تركـــــ ت بـــــرام  ومشـــــاريع المنظمـــــات وفـــــي محافظـــــة عـــــدن 

10%. 
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 مكافحة الفقر :ومشاريع برامج تهدفها المناطق التي تس

 
ــــــم   ــــــت مســــــتو   %12  أن 1يبــــــين الشــــــكل رق ــــــذ عل ــــــرام  فــــــي مجــــــال مكافحــــــة الفقــــــر تنف مــــــن الب

ـــــت مســـــتو  الريـــــف فقـــــط وحـــــوالي  %1الح ـــــر و  ـــــرام  تنفـــــذ عل ـــــرام  فـــــي  %41مـــــن الب مـــــن الب

مجــــال مكافحـــــة الفقـــــر تنفـــــذ علـــــت مســـــتو  الريـــــف والح ـــــر معـــــا ، أمـــــا علـــــت مســـــتو  المحافظـــــات 

ة عـــــدن تنفـــــذ علـــــت مـــــن بـــــرام  مكافحـــــة الفقـــــر فـــــي محافظـــــ %222  أن 20يبـــــين الجـــــدول رقـــــم  

ـــــــف  ـــــــت مســـــــتو  الري ـــــــذ عل ـــــــرام  تنف ـــــــة العاصـــــــمة معظـــــــم الب مســـــــتو  محافظـــــــة عـــــــدن، وفـــــــي أمان

 %20وبلغـــــت نســـــبة البـــــرام  التـــــي تنفـــــذ علـــــت مســـــتو  الريـــــف فقـــــط  %12والح ـــــر معـــــا  بنســـــبة 

 .%11وبلغت نسبة البرام  التي تنفذ علت مستو  الح ر فقط 

قرتستهدفها هذه البرامج في مجال مكافحة الفلمناطق التي ( التوزيع النسبي ل01جدول رقم )  

 االجمالي عدن االمانة المنطقة

 51% 100% 27% ح ر 
 9% 0% 13% ريف 

 41% 0% 60% ح ر وريف 
 100% 100% 100% المجموع
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لفقرالتوزيع النسبي للمناطق التي تستهدفها هذه البرامج في مجال مكافحة ا( 4)جدول رقم 
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 : ليمــــــــــــــــــــــالتع

ــــة البشــــرية فــــي أي مجتمــــع مــــن  ــــيم مــــن أهــــم الم شــــرات الرئيســــية لقيــــاس التنمي يعتبــــر التعل

المجتمعــــــات، وتنفــــــق الــــــدول كثيــــــرا  مــــــن مي انيتهــــــا علــــــت الجانــــــال التعليمــــــي  مــــــن أجــــــل النهــــــو  

التعلــــــيم كمــــــا يعتبــــــر بمجتمعاتهــــــا، وتحســــــين الو ــــــع االجتمــــــاعي، واالقتصــــــادي ألفــــــراد المجتمــــــع 

اســـــــتمارة أســــــئلة و ــــــع  ــــــمن هــــــداف التنميــــــة المســــــتدامة ، ولــــــذل  م شــــــرات الرئيســــــية ألالمــــــن 

اهتمامــــــات منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني ودورهــــــم مســــــتو  لقيــــــاس أســــــئلة متعلقــــــة بــــــالتعليم  الدراســــــة

ـــــة فـــــي أوســـــاط المجتمـــــع ، وقـــــد أت ـــــ  مـــــن خـــــالل م شـــــرات  فـــــي نشـــــر التعلـــــيم والحـــــد مـــــن األمي

لعاصـــــمة لـــــديها بـــــرام  فـــــي أمانـــــة امـــــن منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني  %12  أن 21الجـــــدول رقـــــم  

ـــــين أن  ـــــي محافظـــــة عـــــدن تب ـــــيم ، وف مـــــن منظمـــــات المجتمـــــع  %12ومشـــــاريع موجهـــــة نحـــــو التعل

 برام  ومشاريع موجهة نحو التعليم.المدني لديها 

 موجهة نحو التعليمالتوزيع النسبي للمنظمات التي لديها برامج ومشاريع ( 14جدول رقم )

 المجموع ال نعم المحافظة  

 %100 %29 %71 االمانة

 %100 %40 %60 عدن

 

االنشــــــطة الموجهــــــة نحــــــو التعلــــــيم البــــــرام  و   أن أعلــــــت نســــــبة مــــــن 5يبــــــين الشــــــكل رقــــــم  

ـــــــيم  ـــــــة ،  %11بنســـــــبة  تعمـــــــل مـــــــن الحـــــــد مـــــــن تســـــــرال الطـــــــالال مـــــــن التعل ـــــــه أنشـــــــطة تدريبي يلي

ـــــات للحـــــد مـــــن الفجـــــوة مـــــا  ـــــيم للفتي ـــــوفير التعل ـــــة وكـــــذل   ـــــمان ت ـــــاءتهم العلمي للمدرســـــين لرفـــــع كف

ــــــا   ــــــذكور واالن ــــــوالي  %11وبنســــــبة بــــــين ال ــــــت الت ــــــرام  و مــــــن ، أمــــــا أقــــــل نســــــبة عل االنشــــــطة الب
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تصــــاد الموجهـــة نحــــو التعلــــيم تتمثـــل فــــي تقــــديم مــــن  جامعيـــة وتقــــديم بــــرام  تدريبيـــة فــــي مجــــال االق

 .%1وبنسبة للشباال وتقديم برام  تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة 

 

 السؤال يسم  بتعدد االجابات 

منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي   أن 21لمحافظـــــات يظهـــــر الجـــــدول رقـــــم  أمـــــا بحســـــال ا

ـــــة العاصـــــمة تركـــــ  اهتمامهـــــا  ـــــة للمدرســـــين بنســـــبة فـــــي  ـــــمان وبرامجهـــــا أمان تقـــــديم دورات تدريبي

وال يــــــــتم تقــــــــديم أي بــــــــرام  تعليميــــــــة لــــــــذوي  ،االنشــــــــطة الموجهــــــــة للتعلــــــــيمالبــــــــرام  و مــــــــن  11%

بة ســــــكانــــــت أعلــــــت ن %11، وفــــــي محافظــــــة عــــــدن االحتياجــــــات الخاصــــــة فــــــي أمانــــــة العاصــــــمة 

ــــــرام  و مــــــن  ــــــيمالحــــــد مــــــن نحــــــو االنشــــــطة موجهــــــة الب وال يوجــــــد أي  ، تســــــرال الطــــــالال مــــــن التعل

تقــــــديم مــــــن  جامعيــــــة  و قتصــــــادي لفئــــــة الشــــــباالاالتــــــدريال البــــــرام  أنشــــــطة تعليميــــــة فــــــي بــــــرام  و 

 للطالال.

%5%5%5

%29

%38

%52%52
%57

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

برامج 
تعليمية 
لذوي 

االحتياجات
الخاصة

برامج 
تدريب 

اقتصادي 
اب لفئة الشب

تقديم منح
جامعية 

ضمان 
يم توفير تعل

محو االمية 

دعم 
ومساعدة 

األسر 
المعرضة 
لألضرار 
واألزمات

ضمان 
توفير 
التعليم 
للفتيات

تقديم 
دورات 
تدريبية 
للمدرسين

الحد من 
التسرب 

الطالب من 
التعليم

م التوزيع النسبي لألنشطة التي تقوم بها المنظمات في مجال التعلي( 5)شكل رقم 
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ال التعليمفي مجمنظمات المجتمع المدني ألنشطة التي تقوم بها البرامج وا (التوزيع النسبي15جدول رقم )  
 االجمالي عدن االمانة المحافظة 

 %52 %50 %53  مان توفير التعليم للفتيات .2

 %52 %17 %67 تقديم دورات تدريبية للمدرسين .1

 %38 %50 %33 دعم ومساعدة األسر المعر ة لأل رار واأل مات .0

 %57 %67 %53 الحد من التسرال الطالال من التعليم .1

 %29 %33 %27   مان توفير تعليم محو االمية .1

 %5 %17 %0 برام  تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة .1

 %5 %0 %7  برام  تدريال اقتصادي لفئة الشباال .1

 %5 %0 %7  تقديم من  جامعية .1

 الس ال يسم  بتعدد االجابات 

 الفئة االكثر استهدافا ببرامج التعليم :

هـــــــي فئـــــــة الفئـــــــة االكثـــــــر اســـــــتهدافا ببـــــــرام  التعلـــــــيم   أن 21تظهـــــــر البيانـــــــات فـــــــي الجـــــــدول رقـــــــم  

، كمـــــــا تســـــــتهدف البـــــــرام  التعليميـــــــة االنـــــــا   %76كبـــــــار وصـــــــغار مـــــــن كـــــــال الجنســـــــين بنســـــــبة ال

مــــــــن  %222، أمــــــــا بحســــــــال المحافظــــــــات يظهــــــــر الجــــــــدول أن  %11 كبــــــــار وصــــــــغار  بنســــــــبة 

ـــــــة  ـــــــي أمان ـــــــار وصـــــــغار  وف ـــــــي محافظـــــــة عـــــــدن توجهـــــــه لكـــــــال الجنســـــــين  كب ـــــــة ف ـــــــرام  التعليمي الب

وبقيــــة النســــال تتــــو   كبــــار وصــــغار مــــن البــــرام  التعليمــــة توجهــــه لكــــال الجنســــين  %12العاصــــمة 

 علت بقية الفئات المذكورة في الجدول . 
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ا هي الفئة األكثر استهدافا ببرنامج التعليم( م16جدول رقم )  
 االجمالي عدن االمانة الفئات المستهدفة

 %76 %100 %67 كال الجنسين   كبار وصغار  

 %24 %0 %33 اإلنا   كبار وصغار 

 %100 %100 %100 المجموع

 

 ميللمناطق التي تستهدفها برامج التعا

ــــــيم  %11  أن حــــــوالي 1فــــــي الشــــــكل رقــــــم  الدراســــــة تو ــــــ  بيانــــــات  مــــــن بــــــرام  ومشــــــاريع التعل

ـــــــاطق الح ـــــــرية ، تنفيـــــــذها تتركـــــــ   مـــــــن البـــــــرام  والمشـــــــاريع يـــــــتم توجيههـــــــا إلـــــــت  %1فـــــــي المن

مــــــن بــــــرام  ومشــــــاريع التعلــــــيم  %01المنــــــاطق الريفيــــــة وهــــــي نســــــبة قليلــــــة مقارنــــــة بالح ــــــر ، و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف والح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو  الري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذها عل .رنفي

 

حضر 
57%

ريف 
5%

حضر وريف 
38%

ميللمناطق التي تستهدفها برامج التعالتوزيع النسبي ل( 6)رقم شكل 
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ــــــــم   يريشــــــــأمــــــــا علــــــــت مســــــــتو  المحافظــــــــات  مــــــــن بــــــــرام   %222  أن 21الجــــــــدول رق

ـــــة  ـــــرام  تعليمي ـــــذ أي ب ـــــت مســـــتو  الح ـــــر فقـــــط وال يـــــتم تنفي التعلـــــيم تنفـــــذ فـــــي محافظـــــة عـــــدن عل

علـــــت مســــــتو  الريــــــف ، وفــــــي محافظــــــة أمانــــــة العاصــــــمة تتــــــو   البــــــرام  التعليمــــــة علــــــت مســــــتو  

وفـــــــي  %12الح ــــــر والريــــــف ومعظــــــم البــــــرام  التعليميــــــة تنفــــــذ علــــــت مســــــتو  الح ــــــر بنســــــبة 

  %10بنسبة  معا   وهنا  برام  تعليمية تنفذ علت مستو  الريف والح ر %1الريف تنفذ 

( التوزيع النسبي للمناطق التي تستهدفها برامج التعليم17جدول رقم )  

 االجمالي عدن االمانة المناطق

 57% 100% 40% ح ر 

 5% 0% 7% ريف 

 38% 0% 53% ح ر وريف 

 100% 100% 100% المجموع
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 :وتنظيم األسرة الصحة اإلنجابية

 

للقـــــائمين ســـــ ال أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بمو ـــــو  ق ـــــايا الصـــــحة االنجابيـــــة وتنظـــــيم األســـــرة تـــــم توجيـــــه 

لصـــــــحة لـــــــديهم أي بـــــــرام  ومشـــــــاريع حـــــــول ق ـــــــايا اعلـــــــت منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني اذا كـــــــان 

مـــــن منظمـــــات  %11  أن 7وكانـــــت النتـــــائ  كمـــــا يظهـــــرت الشـــــكل رقـــــم   اإلنجابيـــــة وتنظـــــيم االســـــرة

ـــــرام  ومشـــــاريع حـــــول ق ـــــايا الصـــــحة االنجابيـــــة  ـــــديها ب ـــــي أمانـــــة العاصـــــمة ل المجتمـــــع المـــــدني ف

ــــديهم بــــرام   ــــأنهم ل وتنظــــيم االســــرة ، أمــــا منظمــــات المجتمــــع المــــدني فــــي محافظــــة عــــدن أشــــاروا ب

 . %11ومشاريع حول ق ايا الصحة االنجابية وتنظيم االسرة بنسبة 

  

%76

%24

رة التي ومشاريع الصحة االنجابية وتنظيم االس/ التوزيع النسبي للبرامج ( 7)رقم شكل 
تعمل بها منظمات 

االمانة عدن
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في مجال  دنيالمجتمع الم اتمنظم األنشطة التي تقوم بهلبرام  و التو يع النسبي ل   21جدول رقم  
حسال المحافظات  الصحة االنجابية وتنظيم األسرة  

  عدن  االمانة البرامج واالنشطة 
 %100 %62 والطفل التثقيف حول صحة األم .2

 %0 %54 حصول النساء علت خدمات تنظيم األسرة .1

 %0 %54 الوالدة وبعد الوالدة الوالدة واثناء تقديم الرعاية ما قبل  .0

 %100 %15 الوقاية من مر  االيد    .1

 %0 %31 الحد من وفيات االطفال    .1

 %50 %62 األسرة التثقيف حول الصحة االنجابية وتنظيم  .1
 السؤال يسمح بتعدد االجابات 

وتنظــــــــيم مــــــــن بــــــــرام  الصــــــــحة االنجابيــــــــة  %222أن   21يت ــــــــ  مــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول رقــــــــم  

التــــــي تقــــــوم بهــــــا منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي محافظــــــة عــــــدن تهــــــتم بــــــالتثقيف حــــــول االســــــرة 

مـــــــن بـــــــرام   %11، وفـــــــي أمانـــــــة العاصـــــــمة  والوقايـــــــة مـــــــن مـــــــر  االيـــــــد  صـــــــحة االم والطفـــــــل

الصـــــحة االنجابيـــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني تهـــــتم بـــــالتثقيف حـــــول صـــــحة االم 

ــــل و  ــــف حــــول الصــــوالطف ــــرام  اهتمامــــا  ق ــــايا الوقايــــة  األســــرة حة االنجابيــــة وتنظــــيمالتثقي وأقــــل الب

 .%21من مر  االيد  بنسبة 
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  ةالصحة االنجابية وتنظيم األسربرامج ا لمناطق التي تستهدفهالتوزيع النسبي ل( 01جدول رقم )

 االجمالي عدن االمانة المحافظة

 %27 %100 %15 حضر

 %20 %0 %23 ريف

 %53 %0 %62 حضر وريف

 %100 %100 %100 المجموع

 

منظمـــــــات المجتمـــــــع مـــــــن بـــــــرام  ومشـــــــاريع  %10  أن حـــــــوالي 21رقـــــــم   الجـــــــدولبيانـــــــات تبـــــــين 

فــــــي المنــــــاطق الح ــــــرية أعمالهــــــا تتركــــــ  المتعلقــــــة بالصــــــحة االنجابيــــــة وتنظــــــيم األســــــرة المــــــدني 

يــــتم تنفيــــذها علــــت الصــــحة االنجابيــــة وتنظــــيم األســــرة مــــن بــــرام  ومشــــاريع  %12، ووالريفيــــة معــــا  

الصـــــــحة ومشـــــــاريع  مـــــــن بـــــــرام   %11، كمـــــــا يت ـــــــ  مـــــــن الجـــــــدول أن  فقـــــــط مســـــــتو  الريـــــــف

ـــــرام   %222تنفـــــذ علـــــت مســـــتو  الح ـــــر، أمـــــا حســـــال المحافظـــــات أت ـــــ  أن  االنجابيـــــة مـــــن ب

، وال علـــــت مســـــتو  الح ـــــر فقـــــط ومشـــــاريع منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي محافظـــــة عـــــدن تنفـــــذ

نظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي أمانــــــة العاصــــــمة تنفــــــذ برامجهــــــا أمــــــا ميوجــــــد أي أنشــــــطة ريفيــــــة، 

والمشــــــاريع مــــــن البــــــرام   %10و %11بنســــــبة علــــــت مســــــتو  الريــــــف والح ــــــر معــــــا  ومشـــــاريعها 

 تنفذ علت مستو  الح ر .  والمشاريع من البرام   %21و فقط تنفذ علت مستو  الريف
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 حقوق االنسان

منظمات للبرام / ومشاريع حقوق االنسان التي تعمل بها ال التو يع النسبي  12جدول رقم    
 المجموع ال نعم المحافظة 
 %100 %48 %52 االمانة
 %100 %60 %40 عدن

أهــــــداف التنميــــــة المســــــتدامة والمتعلــــــق بحقــــــوق م شــــــرات مــــــن إذا مــــــا انتقلنــــــا إلــــــت مو ــــــو  أخــــــر 

ــــــم  لاالنســــــان ، يو ــــــ  ا ــــــة مــــــن إجمــــــالي المنظمــــــات  %11  أن 12جــــــدول رق ــــــي أمان ــــــة ف العامل

ــــــــا   ــــــــل هن ــــــــوق االنســــــــان بالمقاب ــــــــي مجــــــــال حق ــــــــرام  وأنشــــــــطة ف ــــــــديها ب مــــــــن  %11العاصــــــــمة ل

بــــــرام  وأنشــــــطة فــــــي مجــــــال حقــــــوق االنســــــان، وفــــــي أي يوجــــــد لــــــديها  المنظمــــــات فــــــي االمانــــــة ال

ــــوق االنســــان  %12محافظــــة عــــدن أت ــــ  أن  ــــديها بــــرام  وانشــــطة متصــــلة بحق مــــن المنظمــــات ل

رام  وانشـــــطة متصـــــلة لعاملـــــة فـــــي محافظـــــة عـــــدن لـــــيس لـــــديها أي بـــــمـــــن المنظمـــــات ا %12، و

 بحقوق االنسان.

 حقوق االنسانفي مجال  لبرامج أو األنشطةل(التوزيع النسبي 21جدول رقم )
 االجمالي عدن االمانة  البرامج واالنشطة

 93% 100% 91% المساهمة في الحد من العنف ضّد المرأة .1

 80% 75% 82% الزواج المبكرلمساهمة في الحد من 2.
 47% 47% 55% لزواج ألقسرياالقضاء على . 3
 33% 33% 36% ختان اإلناث.4
 40% 40% 18% الحد من عمالة االطفال.5
 27% 27% 9% الحد من مظاهر التمييز الذي يتعرض له المهمشون.6
 67% 75% 64% .األطفال  العنف ضدمن الحد .7
 7% 7% 9% الحد من مظاهر الثأر.8
 13% 18% 18% مظاهر االتجار بالبشر.9

 13% 11% 9% الحد من وفيات المتصلة بالنزاع المسلح.11
 تعدد االجابات السؤال يسم  ب       
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ــــــت البــــــرام  أو االنشــــــطة فــــــي مجــــــال حقــــــوق االنســــــان يت ــــــ  مــــــن الجــــــدول رقــــــم ع نــــــد النظــــــر ال

لمسااااااهمة لفـــــي مجـــــال حقـــــوق االنســـــان توجـــــه أو انشـــــطة المنظمـــــات مـــــن بـــــرام   %10أن   12 

فـــي مجـــال حقـــوق توجـــه ، واقـــل نســـبة مـــن البـــرام  واالنشـــطة  فاااي الحاااد مااان العناااف ضاااّد المااارأة

معظـــم توجـــه فـــي أمانـــة العاصـــمة أمـــا حســـال المحافظـــات ، الحاااد مااان مظااااهر الثاااأراالنســـان فـــي 

ـــــف  ـــــد المـــــرأة البـــــرام  واالنشـــــطة  ـــــه الحـــــد مـــــن  %12بنســـــبة للحـــــد مـــــن العن ـــــ وا  المبكـــــر يلي ال

لحـــــــد مـــــــن حقـــــــوق االنســـــــان توجـــــــه لأمـــــــا أقـــــــل البـــــــرام  أو االنشـــــــطة فـــــــي مجـــــــال  ،%11بنســـــــبة 

وفــــــي ،  %1بنســــــبة والحــــــد مــــــن مظــــــاهر التمييــــــ  الــــــذي يتعــــــر  لــــــه المهمشــــــون مظــــــاهر الثــــــأر 

ـــــف  ـــــد المـــــرأة  %222محافظـــــة عـــــدن  ـــــرام  أو انشـــــطة المنظمـــــات توجـــــه للحـــــد مـــــن العن مـــــن ب

الحااااد ماااان أمــــا أقــــل البــــرام  أو االنشــــطة فــــي مجــــال  %11ر بنســــبة يليــــه الحــــد مــــن الــــ وا  المبكــــ

 .  %1بنسبة  مظاهر الثأر

 المناطق التي تستهدفها برامج حقوق االنسان :

 

حضر 
33%

ريف 
7%

حضر وريف 
60%

ان التوزيع النسبي للمناطق التي تستهدفها برامج حقوق االنس( 8)شكل رقم 
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المتعلقــــــــة بحقــــــــوق مــــــــن البــــــــرام  والمشــــــــاريع  %12  أن حــــــــوالي 8بيانــــــــات الشــــــــكل رقــــــــم  تبــــــــين 

مـــــن البـــــرام  والمشـــــاريع  %00ووالريفيـــــة معـــــا  فـــــي المنـــــاطق الح ـــــرية أعمالهـــــا تتركـــــ  االنســـــان 

يــــتم تنفيــــذها  حقــــوق االنســــانمــــن بــــرام  ومشــــاريع  %1، والح ــــرية يــــتم توجيههــــا إلــــت المنــــاطق 

 .علت مستو  الريف وهي نسبة قليلة مقارنة بالح ر

 
 بحسب المحافظات   لمناطق التي تستهدفها برامج حقوق االنسانالتوزيع النسبي ل( 22جدول رقم )

 االجمالي عدن االمانة النطاق الجغرافي

 حضر 
9% 100% 33% 

 ريف 
9% 0% 7% 

 حضر وريف 
82% 0% 60% 

 %100 %100 %100 المجموع

ــــــــت مســــــــتو  المحافظــــــــات ي مــــــــن بــــــــرام   %222  أن 11هــــــــر الجــــــــدول رقــــــــم  ظأمــــــــا عل

فــــي تنفـــذ فــــي محافظـــة عــــدن علــــت مســـتو  الح ــــر فقـــط وال يــــتم تنفيـــذ أي بــــرام   حقـــوق االنســــان

بلــــ  نســــبة بــــرام  وفــــي محافظــــة أمانــــة العاصــــمة علــــت مســــتو  الريــــف ،  االنســــانمجــــال حقــــوق 

وبلــــ  نســــبة البــــرام  التــــي  %11 معــــا   مســــتو  الح ــــر والريــــفتنفــــذ علــــت  حقــــوق االنســــان التــــي 

 . %1لريف فقط ي تنفذ علت مستو  اونسبة البرام  الت %1تنفذ علت مستو  الح ر 

 العالقات مع الجهات الرسمية 

فـــــي تقـــــديم الخـــــدمات الحكوميـــــة الرســـــمية  لجهـــــاتلمكمـــــال  يعتبـــــر العمـــــل التطـــــوعي رافـــــد 

ـــــــوفير االحتياجـــــــات ـــــــي مختلـــــــف المجـــــــاالت  وت  جميـــــــعللمجتمـــــــع فـــــــي االنســـــــانية ورفـــــــع الـــــــوعي ف

ومــــن أجــــل انجــــام العمــــل البــــد مــــن وجــــود تنســــيق وشــــراكة قائمــــة علــــت مبــــاد  منــــاطق الجمهوريــــة 

واســــس وقواعــــد تــــنظم العمــــل بــــين الشـــــركاء الحكومي ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني  والمتمثــــل فـــــي 
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توجيـــــه االنشـــــطة بحســـــال االولويـــــة فـــــي و تنظـــــيم الجهـــــود فـــــي مختلـــــف االنشـــــطة ومنـــــاطق تنفيـــــذها 

 الخطط والسياسات، والبرام .لمشاركة في صيابة او  ،المجتمعات المحلية

ــــــت مســــــتو  التنســــــيق والشــــــراكة ــــــين  القائمــــــة ومــــــن خــــــالل هــــــذا الجــــــ ء ســــــنتعرف عل مــــــا ب

  أت ـــــــ  أن هنـــــــا  10، ومـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم  الجهـــــــات الحكوميـــــــة ومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني

بـــــــين منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني والم سســـــــات الحكوميـــــــة فـــــــي  %222تنســـــــيق وتكامـــــــل بنســـــــبة 

 .%11مة بل  نسبة التنسيق والتكاملفي امانة العاصمحافظة عدن، اما 

طة بين منظمتكم تكامل في تنفيذ االنشالتنسيق و التو يع النسبي لمستو  ال  10جدول رقم  
 والجهات الحكومية

 المجمو  ال نعم  المحافظة
 %100 %5 %95 االمانة
 %100 %0 %100 عدن

 

 ومنظمات المجتمع المدني بين الجهات الحكومية العالقة( التوزيع النسبي لطبيعة 24جدول رقم )

 االجمالي عدن االمانة  العالقةطبيعة 

 %35 %40 %35 عالقة شراكة1.

 %42 %50 %40 عالقات تنسيق2.

 %42 %50 %40 عالقة إشرافية0.

 %10 %10 %10 . تمويل برام  وأنشطة1

 الس ال يسم  بتعدد االجابات 
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بــــــــين الجهــــــــات الحكوميــــــــة ومنظمــــــــات المجتمــــــــع  العالقــــــــةوعنــــــــد اتعمــــــــق أكثــــــــر لطبيعــــــــة 

ــــــم  خــــــالل أت ــــــ  مــــــن المــــــدني  ــــــين الجهــــــات مــــــن  %11 أن  11الجــــــدول رق ــــــة ب طبيعــــــة العالق

ــــــــة ومنظمــــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني  ــــــــي  تتمثــــــــلالحكومي ــــــــات أشــــــــرافية ، ف ــــــــات تنســــــــيق وعالق عالق

 علت مستو  المحافظتين. بينهماتعلق بعالقات شراكة ت %01و

ـــــــي محافظـــــــة عـــــــدن   ـــــــل  %12أمـــــــا حســـــــال المحافظـــــــات فف ـــــــة تتمث ـــــــين الجهـــــــات العالق ب

ــــــنخف   ــــــات إشــــــراقية ، وت ــــــي عالقــــــات التنســــــيق وعالق الحكوميــــــة ومنظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني ف

تتركــــــــ  طبيعــــــــة  %12، وفــــــــي أمانــــــــة العاصــــــــمة %22نســــــــبة تمويــــــــل البــــــــرام  واالنشــــــــطة الــــــــت 

دني فـــــي عالقـــــات التنســـــيق والعالقـــــات العالقـــــة بـــــين الجهـــــات الحكوميـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــ

 .%22إشراقية ، وتنخف  نسبة تمويل البرام  واالنشطة الت 

 اتالعوامل المشجعة لعمل المنظم

 

( التوزيع النسبي لمستو  الرضى عن أداء المنظمات وما تقوم به حتى اآلن25جدول رقم )  

 المجموع غير مبين  ال نعم المحافظة  
 %100 5% 0% 95% االمانة
 %100 10% 10% 80% عدن

القــــــائمين  تمــــــن األهميــــــة بمكــــــان التعــــــرف مــــــن خــــــالل هــــــذت الدراســــــة عــــــن مســــــتو  ر ــــــ

ــــد أت ــــ  مــــن الجــــدول رقــــم   ــــت المنظمــــات عــــن أداء عمــــل المنظمــــات وق مــــن  %11  أن 11عل

ـــــة الع ـــــائمين بأعمـــــال المنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي أمان اصـــــمة را ـــــين عـــــن مســـــتو  أداء الق

مــــــنهم بيــــــر مبــــــين ، أمــــــا منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي محافظــــــة  %1، ول منظمــــــاتهم اعمــــــا
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 را ـــــــــين عـــــــــن أداء اعمـــــــــالبـــــــــانهم مـــــــــن القـــــــــائمين بأعمـــــــــال المنظمـــــــــات  %12وا عـــــــــدن اشـــــــــار 

 .بير مبين %22منهم أنهم بير را ين عن أعمال منظماتهم و %22منظماتهم واشار 

 

 الس ال يسم  بتعدد االجابات 

ــــــين الشــــــكل رقــــــم  ي القــــــائمين عــــــن أداء عمــــــل  تلمســــــتو  القــــــوة التــــــي تــــــ دي ر ــــــ %11  أن 9ب

وجـــــود الشـــــراكة منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني يليـــــه  ألعمـــــالالمنظمـــــات يرجـــــع لعامـــــل تقبـــــل المجتمـــــع 

ــــــة ــــــة وبيــــــر الحكومي ــــــوة تعــــــود العامــــــل  %11بنســــــبة  مــــــع األطــــــراف الحكومي أمــــــا أقــــــل عوامــــــل الق

  .%21لدعم المالي للمنظمات بنسبة ا
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اتعمل منظم أداء الرضالعوامل القوة التي تؤدي إلى ( التوزيع النسبي 22رقم )جدول   

 االجمالي عدن االمانة عوامل القوة
 %65 %80 %57 االستقاللية الذاتية .2
 %45 %80 %29 قانون الجمعيات ال يشكل عائق .1
 %84 %80 %86 تقبل المجتمع .0
 %74 %70 %76 وجود متطوعين .1
 %77 %60 %86 األطراف الحكومية وبير الحكوميةوجود الشراكة مع  .1
 %19 %30 %14 وجود دعم مالي كافي .1
 %58 %60 %57 إيماننا بالعمل التطوعي .1
 %39 %40 %38  تعدد المنظمات العاملة في نفس المجال الذي نعمل فيه .1

 الس ال يسم  بتعدد االجابات 

عمـــــل المنظمـــــات قـــــوة ترجـــــع  %12  أن 11أمـــــا حســـــال المحافظـــــات يت ـــــ  مـــــن الجـــــدول رقـــــم  

فــــــي محافظــــــة عــــــدن لعامــــــل االســــــتقاللية الذاتيــــــة فــــــي أداء اعمــــــال المنظمــــــات وعامــــــل القــــــوانيين 

باال ـــــافة الخـــــا  بالجمعيـــــات الـــــذي ال يشـــــكل عـــــائق أمـــــام اعمـــــال منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني 

مــــــن  %02نســـــبة والتــــــي بلغـــــت الـــــت تقبـــــل المجتمــــــع العمـــــال منظمــــــات المجتمـــــع المـــــدني  اقــــــل 

ــــرات المبحوثــــون فــــي منظمــــات المجتمــــع المــــدني  وجــــود الــــدعم  هــــو عــــدمالعوامــــل المشــــجعة كمــــا ي

الكــــــافي مــــــن المــــــال للمنظمــــــات ، أمــــــا عوامــــــل القــــــوة المشــــــجعة لمنظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي 

ــــــة العاصــــــمة  ــــــي بلغــــــت أمان ــــــات تعــــــود لعــــــاملي  %11والت ــــــانون الجمعي ــــــذي ق  ال يشــــــكل عــــــائقال

 ، و وجـــــود شـــــراكة مـــــع األطـــــراف الحكوميـــــة وبيـــــر الحكوميـــــةي أمـــــام أعمـــــال المنظمـــــات، و وتحـــــد

اقـــــــل العوامــــــــل المشــــــــجعة كمـــــــا يــــــــرات المبحوثــــــــون فـــــــي منظمــــــــات المجتمــــــــع المـــــــدني فــــــــي أمانــــــــة 

 .%21والتي بلغت  العاصمة هو عدم وجود الدعم الكافي من المال للمنظمات
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 العوامل المعيقة لعمل المنظمة

 
ـــــذ برامجهـــــا وانشـــــطتها  ـــــد تنفي ـــــا  صـــــعوبات وتحـــــديات تواجههـــــا منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني عن هن

  أبــــــر  الصــــــعوبات التــــــي تواجــــــه اعمــــــال منظمــــــات المجتمــــــع 10ويبــــــين الشــــــكل رقــــــم  المختلفــــــة 

مـــــن المنظمـــــات تعـــــاني مـــــن  ـــــعف التمويـــــل ألنشـــــطتها وبرامجهـــــا  %11المـــــدني وقـــــد أت ـــــ  أن 

ــــــي مــــــن المنظمــــــات تعــــــاني مــــــن  ــــــ %11، و ــــــل الصــــــعوبات الت ــــــدعم الحكــــــومي ، أمــــــا أق عف ال

 . %0تواجه منظمات المجتمع المدني تتمثل في  عف التخطيط واالدارة بنسبة 
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 اتمنظمالبرز الصعوبات التي تواجه ( التوزيع النسبي ال72شكل رقم  )

 الس ال يسم  بتعدد االجابات  

ابــــــر  الصــــــعوبات التـــــــي أن   11أمــــــا بحســــــال المحافظــــــات يت ـــــــ  مــــــن الجــــــدول رقـــــــم  

ــــــل  ــــــي  ــــــعف التموي ــــــل ف ــــــي أمانــــــة العاصــــــمة تتمث تواجــــــه أعمــــــال منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني ف

ـــــدعم الحكـــــومي بنســـــبة ،  %11المقـــــدم للمنظمـــــات وبنســـــبة بلغـــــت  ـــــة  ـــــعف ال ، وأقـــــل  %10يلي

الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي االمانـــــة هـــــو  ـــــعف التخطـــــيط واالدارة 

، بينمــــــــا كانـــــــت ابــــــــر  الصــــــــعوبات التـــــــي تواجــــــــه منظمــــــــات المجتمـــــــع المــــــــدني فــــــــي %2بنســـــــبة 

 %12يليـــــه  ـــــعف التمويـــــل بنســـــبة  %12الـــــدعم الحكـــــومي وبنســـــبة بلغـــــت  هـــــومحافظـــــة عـــــدن 

واقــــل الصــــعوبات التـــــي تواجــــه منظمـــــات المجتمــــع المـــــدني فــــي عـــــدن تتمثــــل فـــــي قلــــة التجهيـــــ ات 

 .%2بنسبة 

 االجمالي عدن االمانة انواع الصعوبات

 %48 %60 %43 ضعف دعم الحكومي .1

 %58 %50 %62 ضعف التمويل .1

 %16 %20 %14 قلة الكادر العامل المؤهل .2

 %6 %0 %10 الكادرضعف تأهيل  .3

 %19 %0 %29 قلة التجهيزات .4

 %3 %10 %0 ضعف التخطيط واإلدارة .6

العادات والتقاليد المحلية/ الممارسات  .7

 االجتماعية السائدة
19% 30% 23% 

 %19 %10 %24 ضعف التنسيق مع الجهات المحلية.8
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 :الرابع الفصل 

 : والتوصياتالاس تنتاجات 

  



62 
 

 التوصيات :االستنتاجات و 

ورد فــــــي فصــــــول الدراســــــة الســــــابق وبالــــــذات مــــــا ورد فــــــي نتــــــائ  الدراســــــة  مــــــن خــــــالل مــــــا

ــــــات ومعلومــــــات حــــــول مســــــاهمة المجتمــــــع المــــــدني والمتمثــــــل  ــــــت بيان ــــــوت عل ــــــي احت ــــــداني الت المي

بالجمعيـــــات والم سســـــات التـــــي شـــــملتها الدراســـــة فـــــي تحقيـــــق اهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة وبالـــــذات 

ــــــد مــــــن جوانــــــال الســــــكانية، يت ــــــ  ان لهــــــذا  باألهــــــدافمــــــا يتعلــــــق  القطــــــا  دور هــــــام فــــــي العدي

ــــت  ــــر عل ــــذي انشــــر بشــــكل كبي ــــر ال ــــالتخفيف مــــن وطــــأة الفق ــــق ب العمــــل الســــكاني وخاصــــة مــــا يتعل

ـــــي، كمـــــا تجـــــد لقطـــــا   مســـــتو  كـــــل المحافظـــــات الجمهوريـــــة ومـــــس معظـــــم شـــــرائ  المجتمـــــع اليمن

وأي ــــــا  المجتمــــــع المــــــدني انشــــــطة فــــــي الجوانــــــال التعليميــــــة وجوانــــــال االباثــــــة والعمــــــل االنســــــاني

جوانــــال الصــــحة والصــــحة االنجابيــــة وخاصــــة مــــا يتعلــــق بصــــحة االم والطفــــل حيــــ  حيــــ  تبــــين 

مــــن تلــــ  المنظمـــــات فــــي امانــــة العاصـــــمة لهــــا انشــــطة فـــــي هــــذا الجانــــال لكـــــن  %11النتــــائ  ان 

ــــت  ــــنخف  ال ــــي اجــــري معهــــا البحــــ  فــــي عــــدن، كــــم ان  %11هــــذت النســــبة ت ــــد  المنظمــــات الت ل

كــــل المعنيــــين الــــذين اجــــرت معهــــم مقابلــــة المســــ  معرفــــة بأهــــداف  مــــن االمــــور االيجابيــــة ان لــــد 

ــــــدوات او ورش او لقــــــاءات تتعلــــــق بأهــــــداف االلفيــــــة، ومــــــا  االلفيــــــة وان حــــــوالي نصــــــفهم ح ــــــر ن

ـــــــذين تـــــــم معهـــــــم البحـــــــ  أفـــــــادوا ان ان جمعيـــــــاتهم او م سســـــــاتهم  %12يفـــــــوق  مـــــــن المعنيـــــــين ال

ا الســــنوية، كمــــا ان مــــن الجوانــــال ترجــــع الــــت اهــــداف التنميــــة المســــتدامة عنــــد و ــــع خطــــط عملهــــ

االيجابيــــــة لعمـــــــل هـــــــذت الم سســـــــات انهـــــــا تغطـــــــي بأنشــــــطتها شـــــــرائ  ســـــــكانية عديـــــــدة مـــــــن نســـــــاء 

واطفـــــــال وكبـــــــار ســـــــن ومعـــــــاقين ونـــــــا حين وفقـــــــراء ومهمشـــــــين .... الـــــــ . وهـــــــذا م شـــــــر ايجـــــــابي 

ــــــا   ــــــين ان هن ــــــم جمعهــــــا تب ــــــي ت ــــــات والمعلومــــــات الت لمســــــاهمة المجتمــــــع المــــــدني، كمــــــا ان البيان

ــــــة، وان ع ــــــي تمويلهــــــا جهــــــات حكومي القــــــة شــــــراكة وتعــــــاون وتنســــــيق وبع ــــــها تشــــــرف وتســــــهم ف
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ــــــــــت قبــــــــــول المجتمــــــــــع ودعمــــــــــه لعمــــــــــل هــــــــــذت الجمعيــــــــــات  11% مــــــــــن المبحــــــــــوثين يشــــــــــيرون ال

 والم سسات، كل ذل  يعتبر جوانال ايجابية لو ع واسهام تل  الجمعيات والم سسات. 

المـــــدني ال تـــــ ال ابلبهـــــا ناشــــــئة او  أال ان مـــــا يلـــــ م االشـــــارة اليـــــه ان م سســــــات المجتمـــــع

ـــــة  م   1222نشـــــأت بعـــــد عـــــام  %12عمرهـــــا العشـــــرين عـــــام  اكثـــــر مـــــن  ال يتجـــــاو  النشـــــأةحديث

وال تـــــــ ال تجاربهـــــــا وامكاناتهـــــــا ، حيـــــــ  اكثـــــــر مـــــــن نصـــــــف هـــــــذت المنظمـــــــات والم سســـــــات لـــــــديها 

منهـــــا تشــــــكي  ـــــعف الــــــدعم الحكـــــومي لهــــــا، كمــــــا  %11  وحــــــوالي %11 ـــــعف فــــــي التميـــــل  

ق عملهــــــــا الجغرافــــــــي ال يــــــــ ال  ــــــــيق وفــــــــي الغالــــــــال فــــــــي المنــــــــاطق الح ــــــــرية اذ كــــــــل ان نطــــــــا

المنظمـــــــات والجمعيـــــــات التـــــــي اجريـــــــت عليهـــــــا الدراســـــــة  فـــــــي عـــــــدن تشـــــــير ان نطـــــــاق عملهـــــــا ال 

ـــــي امـــــس الحاجـــــة لمثـــــل هـــــذت االنشـــــطة، ويالحـــــظ مـــــن  يتجـــــاو  محافظـــــة عـــــدن، بينمـــــا الريـــــف ف

ــــــي تــــــم جمعهــــــا الــــــت ا ــــــت خــــــالل المعلومــــــات والبيانــــــات الت ــــــ  الم سســــــات ال ــــــار العديــــــد مــــــن تل فق

التخصــــ  اذ نجــــد ان ابلبهــــا تعمــــل فــــي اكثــــر مــــن مجــــال صــــحي اجتمــــاعي تعليمــــي اقتصــــادي 

... الــــ  وهــــذا قــــد يــــ ثر علــــت نوعيــــة عملهــــا او نوعيــــة الخــــدمات التــــي تقــــدمها وتكييــــف انشــــطتها 

ت حســـــال تـــــوفر التمويــــــل، ال حســـــال مـــــا يمكنهــــــا القيـــــام بــــــه بشـــــكل جيـــــد. كمــــــا ان هنـــــا  مجــــــاال

عمــــــــل لــــــــم تغطيهــــــــا هــــــــذت الم سســــــــات والجمعيــــــــات كتخفيــــــــف البطالــــــــة ورفــــــــع الــــــــوعي القــــــــانوني 

ــــة للفئــــات المعر ــــة للتهمــــيش وتــــوفير خــــدمات الميــــات والصــــرف الصــــحي والتوعيــــة حــــول  والحماي

 الحفا  علت البيئة او عالقة السكان بالمحيط البيئي .... وبيرها. 

كــــــن ان تســــــهم التوصــــــيات التــــــي يمان الصــــــورة الســــــابقة تمكننــــــا مــــــن اســــــتخال  بعــــــ  

ع عمــــــل مــــــع منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي مجــــــال الســــــكان بمــــــا فــــــي تطــــــور وتحســــــين وتوســــــي

 يحقق اهداف التنمية المستدامة في مجال السكان واهداف السياسة الوطنية للسكان: 
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ـــــي لهـــــا عالقـــــة بالعمـــــل  اوال: ـــــوا  م سســـــات المجتمـــــع المـــــدني الت ـــــام بحصـــــر لكـــــل ان  ـــــرورة القي

ـــــة الســـــكا ـــــتمكن االمان ـــــذل  لت ـــــات ب ـــــوطني للســـــكان مـــــن  العامـــــةني وتكـــــوين قاعـــــدة بيان ـــــس ال للمجل

وتقـــــديم الـــــدعم الفنـــــي الـــــال م عنـــــد الحاجـــــة، بحكـــــم مهـــــام  ألنشـــــطتهاالتعـــــاون والتنســـــيق والمتابعـــــة 

وخبــــــرة االمانــــــة العامــــــة فــــــي مجــــــال العمــــــل الســــــكاني.  ودعــــــم وتفعيــــــل دور .................... 

ـــــي تـــــم انشـــــائها  ـــــل جمعيـــــة رعـــــاة االســـــرة كاطـــــار يجمـــــع تلـــــ  الت وينســـــق بـــــين  المنظمـــــاتمـــــن قب

 انشطتها بالتعاون مع االمانة العامة.  

 ــــــــرورة القيــــــــام بدراســــــــة اشــــــــمل واعمــــــــق حــــــــول انشــــــــطة هــــــــذت المنظمــــــــات والجمعيــــــــات  :ثانيططططططططا

والم سســــــات بطريقــــــة علميــــــة تمثــــــل كــــــل اشــــــكال العمــــــل عــــــي الحكــــــومي فــــــي المجــــــال الســــــكاني 

 حافظاتعلت مستو  كل الم

ـــــا   ثالثطططططا: ـــــارت الوســـــط المحت ـــــف باعتب دعـــــم وتوســـــيع عمـــــل م سســـــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي الري

اكثــــر مــــن بيــــرت للعمــــل فــــي مجــــال الســــكان حيــــ  ان تــــدني ابلــــال الم شــــرات الســــكانية تــــات  عــــن 

الو ــــــع فــــــي الريــــــف الــــــذي يعــــــاني مشــــــكالت صــــــحية واجتماعيــــــة وا قتصــــــادية وثقافيــــــة كارتفــــــا  

   وانخفا  الوعي الصحي ..... ال . الوفيات وانتشار االمية والفقر والمر 

ــــــ  المنظمــــــات والم سســــــات بمــــــا يخــــــدم تحســــــين رابعططططططا : تشــــــجيع االتجــــــات التخصصــــــي لعمــــــل تل

والحـــــد مـــــن العمـــــل العشـــــوائي القـــــائم علـــــت عـــــدم  للمجتمـــــعنوعيـــــة العمـــــل والخـــــدمات التـــــي تقـــــدمها 

 . والم سسةو وم الر ية والهدف للجمعية 

واللوجســــــتي لهــــــذت الم سســــــات بمــــــا يســــــاعدها علــــــت تقــــــديم  يــــــادة الــــــدعم المــــــالي والنـــــي  :خامسططططططا

وتحســــين وتوســــيع انشــــطتها بمــــا فــــي ذلــــ  تقــــديم الــــدعم مــــن قبــــل اجهــــ ة الدولــــة الرســــمية والتوجــــه 

 نحو الريف والفئات والمناطق االكثر احتياجا. 
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يوصـــــت بعقـــــد نـــــدوة برعايـــــة االمانـــــة العامـــــة للمجلـــــس الـــــوطني للســـــكان لهـــــذت الجمعيـــــات  :سادسطططططا

ــــــائ  هــــــذت والم س ــــــة لعــــــر  نت ــــــر الحكومي ــــــه  الدراســــــةســــــات بي ــــــة مــــــا تقومــــــون  ب وتو ــــــي  اهمي

 م سسات المجتمع المدني من انشطة وعالقتها بأهداف السياسة الوطنية للسكان.   
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