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 تارخيي مدخل 
 اليونان والرومـان    تبلغت الحضارات اليمنية القديمة درجة كبيرة من الرقي واالزدهار جعل         

فـي  اليمني  اإلنسان  ت حياة   تطور وقد   ".العربية السعيدة "يطلقون على موطن تلك الحضارات      
 والمناخيـة   إطار معطيات الواقع المتمثلة في الموقع الجغرافي الهام لليمن والظروف الطبيعية          

 ة مما أبرز اليمن كأحد مراكـز الحـضار        ،المتنوعة والسيطرة على طرق تجارة العالم القديم      
  . اإلنسانية القديمة

  
التاريخ نشأة كيان سياسي كبير وحضارة راقية منذ القرن العاشر قبل الميالد في دولة              سرد  وي

 وتنفصل عنها حيناً آخر أمثال      تكوينات سياسية ترتبط بها حيناً     تدور في فلكها  ،  سبأ وحضارتها 
خر تلك الدول والتي اندمجت في سـبأ        آوتمثل حمير   . دولة معين وقتبان وحضرموت وأوسان    

وقد ذاعت شهرة سبأ في اآلفـاق        .ن دولة واحدة حمل ملوكها لقب ملوك سبأ وذي ريدان         لتكو
 سليمان عليـه   يالتوراة قصة زيارة ملكة سبأ للنب     قد قص   ف. وورد ذكرها في الكتب السماوية    
 والذي  ،وهي تحمل هداياها من الطيب واللبان والتوابل      ) .م.ق( السالم في حوالي القرن العاشر    

وأكـد   . سبأ في ذلك العصر    عكس التطور االقتصادي والثراء المادي الذي وصلت إليه مملكة        
بنبـأ  وجئتك من سـبأ     *...ن الكريم تلك الحضارة وذلك الثراء على لسان طائر الهدهد           القرآ
 22:سـورة النمـل  ( *إني وجدت إمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم  *يقين
  .)23و
  
تدل أقدم النقوش السبئية على أن التقدم الحضاري بلغ في تلك الفترة شأناً عظيماً، إذ استقرت                و

ـ . عاصمة الدولة السبئية في مأرب وبني السد الكبير سد مأرب للتحكم في ري وادي أذنه               ا كم
كشفت الحفريات في منطقة تمنع عاصمة قتبان عن شبكة كاملة من السدود تتصل بها قنـوات                

ما يؤكد تطور العلوم والفنـون       رقعة واسعة من البالد، وهو    في  وصهاريح لتوفير مياه الري     
 "كرب آل وتر بن ذمار علي     "ويستدل من نقش صرواح الكبير أن المكرب السبئي         . المعمارية

 .من إقامة دولة مركزية انطوى تحت لوائها كل اليمن تقريبـاً          ) .م.ق ( الرابع تمكن في القرن  
 معين في مملكة سبأ ومـن بعـدها قتبـان           انطوت مملكة  ،).م .ق(وقرب نهاية القرن األول     

وحتى القـرن الثـاني     ) .م.ق (450وأخيراً حضرموت التي استمرت من      ) .م. ق 400-500(
 إال وقد وحد الحميريون السبئيون جنوب الجزيـرة         ،ميالديولم يأت القرن الثالث ال    . الميالدي

 في منتصف القرن الرابـع      د اندفعوا بعد ذلك شماالً وشرقاً     وق. العربية فيِ أكبر وحدة سياسية    
           ـمان الميالدي، وبلغوا مناطق اليمامة والبحرين وشرق الجزيرة العربية ومناطق األزد في ع

  .وغسانوقبائل معد ونزار 
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 وتسابقت القبائل في    طبيعية،استجاب اليمانيون للدعوة اإلسالمية استجابة       ،مإلسالوفي صدر ا  

استمرت سياسة توحيـد الـيمن      و. إرسال وفودها لتصبح بإسالمها جزءاً من الدولة اإلسالمية       
إدارياً إلى ثالثة مخاليف هـي الجنـد وصـنعاء          ه  تقسيم وأعيد   ،خالل عهد الخلفاء الراشدين   

تحمل شيم الكرم   ويمن شعب القبائل التي تزرع األرض وتحصد الخير         اليمثل  و. وحضرموت
   .ومتطلباته وتسعى بكل جهدها ألن تتعايش مع روح العصر والرجولة،والنخوة 

 
 املوقع

 درجـة   19و 12تقع الجمهورية اليمنية في جنوب غرب الجزيرة العربية بين خطي عـرض             
وتبلغ مساحتها  .  شرق خط جرينتش    درجة 55 و 41.5 شمال خط االستواء، وبين خطي طول     

من الشمال المملكة العربية السعودية، ومـن الجنـوب البحـر           ها  يحد،  2كمألف   460حوالي  
  .العربي والمحيط الهندي، ومن الغرب البحر األحمر، ومن الشرق سلطنة عمان

  
 التضاريس والطبيعة 

السهول الساحلية سالسل مـن      حيث تطل على     والجمال،تتميز الطبيعة اليمنية بالتعدد والتنوع      
وتنتشر في ربوع اليمن الهضاب والتالل والسهول التـي         . الجبال المنخفضة والعالية المتدرجة   

األودية الخضراء التي تجري فيهـا  باإلضافة إلى تتسع في بعض المناطق وتضيق في أخرى،    
 إلـى الـشمال     وتمتد الصحاري الواسعة شرقاً وشماالً وخاصة     . المياه خالل موسمي األمطار   

هذه التضاريس الطبيعية اليمن إلى خمس مناطق طبيعية متمـايزة هـي            ، تقسم   لذلك. الشرقي
أخيـراً   و على التوالي المنطقة الساحلية، منطقة الهضاب، المنطقة الجبلية، منطقة الربع الخالي          

  .الجزر اليمنية
  

 املنطقة الساحلية

 على البحر األحمر وخليج عـدن والبحـر         السهول المنخفضة المطلة   المنطقة الساحلية تشمل  
األرض " وتتصل السهول ببعضها مكونة شريطاً ساحلياً يبدأ بـسهل تهامـة الـيمن              . العربي
كما تشمل الجبال األماميـة المتوسـطة   . باب المندبإلى من جيزان شماالً متد  الذي ي " الحارة  

 سطح البحر، ثـم الـسهل        متر عن  900 متر إلى    200يصل ارتفاعها ما بين     والتي  االرتفاع  
 -30يتراوح بين   بعرض  كم   2000حوالي  تمتد  الساحلي على خليج عدن والذي يضم سواحل        

وتضم هذه المنطقة إدارياً محافظات الحديدة، تعز، حجة ،لحج، أبين، المهرة، عـدن،             . كم 60
  .وجزء من حضرموت
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 )السهول الشرقية(منطقة اهلضبة 
تقع إلى الشرق والشمال مـن المرتفعـات        التي  الرسوبية  من الصخور   منطقة الهضبة   تتكون  

 هـذه المنطقـة     ورغم أن .  متر 1000الجبلية، وتمتد بموازاتها محققة أقصى ارتفاع لها عند         
وتتـصف الهـضبة    .  بعد ذلـك    إال أنها تأخذ باالنخفاض التدريجي     ،تجاه الربع الخالي  إتتسع ب 

يـة الداخليـة فـوادي    ود الجبليـة إلـى األ  ر المياه من المنطقة انحدمع ا  ،صحراويالطابع  بال
مـن   الهـضبة    وتتداخل أطـراف  .  كم 200  بمسافة قحضرموت الممتد من الغرب نحو الشر     

 وتضم هذه المنطقة محافظات صـعدة،   .الناحية الشمالية مع مفازة رملة السبعين فالربع الخالي       
  .الجوف، شبوة، حضرموت، والمهرة

  
 اجلبليةاملنطقة 

 نتيجة التصدع األفريقي الذي أحدث األخدود وأدى إلى تكوين البحـر            جبلية المنطقة ال  تكونت
 متر، وفيها تقـع قمـة       3,600 -1,000 ويتدرج ارتفاع جبال اليمن من       .األحمر وخليج عدن  

في تغطيها الثلوج   متراً   3,666 بارتفاع   العربيةجبل النبي شعيب أعلى نقطة في شبه الجزيرة         
لسلة الجبلية على طول امتدادها قيعان وأحواض مستوية عديـدة،          وتتخلل الس . بعض أيام السنة  

كما يتجه خط تقسيم المياه في هذه الجبال إلى كافة الجهات، حيث تنحدر المياه شرقاً وغربـاً                 
  : ما يليةوديومن أهم تلك األ. وشماالً وجنوباً عبر األودية المختلفة

 وادي سـردود، وادي     مـور، وادي  مثل وادي حرض،     التي تصب في البحر األحمر       ةودياأل
  .سهام، وادي رماع، وادي زبيد، وادي موزع، ووادي رسيان

مثل وادي تبن، وادي بنـا، وادي أحـور،          التي تصب في خليج عدن والبحر العربي         ةودياأل
  .حضرموتووادي 

مثل وادي خب، وادي الجـوف، ووادي        التي تنحدر شرقاً لتصب في رمال الصحاري         ةودياأل
  .أذنه
مثـل وادي حريـب، وادي مرخـه، وادي         التي تنحدر إلى الشمال والشمال الشرقي        ةودياأل

  .جردان، وادي عيوه الصيعر، وادي رماه، ووادي شعث
، ، صنعاء، حجـة، المحويـت، صـعدة       وتشمل المنطقة الجبلية إدارياً كل من محافظات ريمة       

  .ذمار، إب، تعز، البيضاء والضالع
 

 منطقة الربع اخلايل
 ،الصحراوية التي تتخللها بعض النباتات البريـة      اليمنية  من المناطق   طقة الربع الخالي    تعد من 

 تنـدر و. خاصة في أطرافها المتداخلة مع المنطقة الهضبية بواسطة الوديان والعروق الرملية          
كثر الكثبان الرملية المتحركـة     ، كما ت  إلى داخل الربع الخالي   مع االتجاه   الحياة النباتية والمياه    
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 وقد تعددت مسميات الربع الخالي عبر المراحل التاريخيـة مثـل            .لتي تطمس المعالم واآلثار   ا
  .البحر الرجراج، البحر السافي، الصحراء الكبرى وصحراء األحقاف

  
 جمموعة اجلزر اليمنية 

هـذه  وتتميز  . ر والبحر العربي  في المياه اإلقليمية لليمن على امتداد البحر األحم       الجزر  تنتشر  
ويستحوذ البحر األحمر على العـدد      . وتضاريسها وتكويناتها الطبيعية الخاصة   بطقسها  زر  الج

 وتعتبر جزيرة كمران أهم     . حيث تشكل ما يشبه األرخبيل بمحاذاة الشاطئ اليمني        ،األكبر منها 
. المأهولة بالسكان وبعض الحيوانات البرية النـادرة      ووأكبر الجزر اليمنية على البحر األحمر       

 شت، وإلى الجنوب جزيرة زقـر     فوالطير وال وكالن  وإلى شمال جزيرة كمران جزر ب     ويوجد  
" بـريم "جزيرة ميـون    وتسيطر   .ي يشمل حنيش الكبرى وحنيش الصغرى     حنيش الذ  وأرخبيل

المنتشرة في البحـر     الجزر اليمنية    تقارب كما ت  .على مضيق باب المندب وتقسمه إلى قسمين      
مجموعـة  التي تجاورها   رها على اإلطالق جزيرة سقطرى       وأكبرها وأشه  بينها، فيما   يالعرب

  .جزر صغيرة أهمها جزيرة عبد الكوري وجزر األخوين سمحة ودرسه
  

 املناخ
رغم أن اليمن يعتبر من البلدان ذات اإلشعاع الشمسي الكبير والطاقة الحرارية العالية بحكـم               

. دي أيضاً إلى تنـوع المنـاخ      تعامد الشمس عليه معظم أيام السنة، إال أن تنوع تضاريسه يؤ          
 وباالعتدال  ،ويتصف المناخ في المناطق الساحلية بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة صيفاً          

يسود المناخ المعتدل في المنحدرات والهضاب والمسطحات الغربية، حيـث تتـراوح            و. شتاء
وتتفـاوت  . درجة مئوية، تنخفض شتاء إلى مـا دون الـصفر          30 -10درجات الحرارة بين    

ملـم فـي     1,000 وأكثر مـن     300مع معدل أمطار بين     % 80الرطوبة والتي قد تصل إلى      
ويختلف المناخ السائد في المنطقة الشرقية كثيراً حيث يتصف بالجفاف وتجاوز درجـة             . السنة

ـ    وال .  درجة مئوية شـتاء    15-10 في حين تهبط إلى      ، درجة مئوية  40الحرارة فيها صيفاً ال
تقع المنطقة  و. ملم، خصوصاً على أطراف الربع الخالي      100-50دل األمطار الـ    معيتجاوز  

تمتد من شمال وشرق صـنعاء إلـى حـدود مـأرب          ل ،بين هذين اإلقليمين المناخين   االنتقالية  
 وتتأثر كامل مساحة أرض اليمن بالرياح الموسمية اآلتية من الشرق وبالمنخفـضات             .الغربية

  .الشتاءأتي مصحوبة باألمطار في موسم الصيف وبكمية أقل في الجوية من الغرب، والتي ت
  

 السكان

نسمة وفقا للنتائج األولية للتعداد      ألف   19,721الجمهورية اليمنية   المقيمين في   سكان  البلغ عدد   
. إناثألف   9,705 و ذكورألف   10,016هم  ، من  2004  لعام والمنشآتالعام للسكان والمساكن    
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 مقارنة بحـوالي    1994عام  خالل الفترة من    % 3.02السكان إلى   و  معدل نم ويتبين إنخفاض   
في الفترة السابقة والذي يعد نجاحاً حقيقياً في تخفيف عبء النمو السكاني على جهـود               % 3.7

، وأن   مـسكن   ألـف  2,761المـساكن   و ألف 2,882تبين النتائج أن إجمالي األسر      و. التنمية
ـ متوسط حجم األسرة الواحدة       1.04وعدد األسر في المـسكن الواحـد         شخصاً 6.84يقدر ب

  .أسرة
  

  2004  السكان والمساكن لعامنتائج تعداد

  عدد السكان  المحافظة

  2,402,569  تعـز
  2,161,379  الحديدة
  2,137,546  إب

  1,747,627  أمانة العاصمة
  1,480,897  حجة
  1,339,229  ذمار

  1,029,462  حضرموت
  918,379  صنعاء
  872,789  عمران
  838,656  أبين
  727,203  لحج
  693,217  صعدة
  590,413  عدن
  571,778  البيضاء
  495,865  المحويت
  470,460  الضالع
  466,889  شبوة
  451,426  الجوف
  395,76  ريمة
  241,690  مأرب
  89,093  المهرة
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يعتبـر الحـراك    كما  . في الريف % 73من السكان في المدن الرئيسية و     % 27يعيش حوالي و
يصل معدل نمـو    و. المختلفة اليمن   سكان بين مناطق  الكاني عامالً حاسماً في إعادة توزيع       الس

ليها كـل  ي الحضر،من سكان % 28في أمانة العاصمة لتشكل منفردة حوالي    % 9إلى  الحضر  
  .من صافي الهجرة على التوالي% 14و% 16من محافظتي الحديدة وعدن بنصيب 
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  الجزء الثاني

  اسي للجمهورية اليمنيةالنظام السي
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  ديمقراطينظام سياسي 

 نظام سياسي يقوم علـى الديمقراطيـة        إقامةفي  المباركة  الوحدة  إعادة تحقيق   نجح اليمن بعد    
 الدسـتور   إطـار والتعددية السياسية والحزبية وصيانة الحقوق والحريات العامة والمدنية في          

 في تحديد شكل الدولة ونظـام       األساسيةية  ويعتبر دستور الجمهورية اليمنية المرجع     .والقانون
 األخـرى  وواجباتهم، وغير ذلك من الجوانـب        األفرادالحكم وتحديد السلطات العامة وحقوق      

  .الخ... وثقافياً واجتماعياً وعسكرياًاقتصادياالمتعلقة ببناء الدولة 
  

   دولة عربية إسالمية

 هو  اإلسالمن  أو،   مستقلة ذات سيادة   ميةإساليؤكد الدستور بأن الجمهورية اليمنية دولة عربية        
ـ    الشريعة اإلسـالمية  كما يؤكد بأن     . واللغة العربية لغتها الرسمية    ،دين الدولة   عمـصدر جمي
  .التشريعات

  
  دولة موحدة

  . الجمهورية اليمنية وحدة ال تتجزأ وال يجوز التنازل عن أي جزء منهاأننص الدستورعلى 
  

  دولة القانون

 المواطنين متساوون في الحقـوق والواجبـات        وأن القانون فوق الجميع     أن أكد الدستور على    
  .يهنه ال سلطان علأعلى استقاللية القضاء و) 149(نصت المادة و ،العامة

  

   دولة ديمقراطية تعددية

 الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريـق            أن الدستور على    أكد
 عن طريق الهيئات التـشريعية      ةغير مباشر امة، كما يزاولها بطريقة     االستفتاء واالنتخابات الع  

يتأكد بـشكل قـاطع االلتـزام بـالنهج          و .والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية     
الديمقراطي كأساس للحكم من خالل التداول السلمي للسلطة وصـيانة الحريـات الشخـصية              

 . وحق التنظيم وحق الترشـيح واالنتخـاب       ياسية،السوحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة      
 السياسية وممارسـة    واألحزاب الخاصة بتكوين التنظيمات     واإلجراءاتوينظم القانون األحكام    

  .النشاط السياسي
  

  سلطات الدولة

  :يحدد الدستور تنظيم سلطات الدولة الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية على النحو التالي

 12



   التشريعية السلطة: أوالً
قر القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة        التي ت  يعتبر مجلس النواب السلطة التشريعية    

المجلس  سويمار.  وغيرها للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي      
ـ  ،عـضو  301ويتألف مجلس النواب من      . الهيئة التنفيذية  أعمالالرقابة على    تم انتخـابهم    ي

مجلس ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ       تمتد فترة ال  و .المباشروباالقتراع السري العام الحر     
 انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس        إلىيدعو رئيس الجمهورية    ، حيث    اجتماع له  أول

  . األقلبستين يوماً على 

لقطة عامة 
لمجلس 
 النواب 

  
 اجتمـاع لـه     أولمجلس فـي    الينتخب  حيث   ،رئاسة المجلس هيئة  وتتمثل أجهزة المجلس في     

يتـولى رئـيس    و.هيئة رئاسة المجلـس شكلون  وثالثة نواب للرئيس ي   أعضائهمن بين   رئيساً  
المجلس رئاسة جلسات المجلس وتمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات األخرى ويـتكلم باسـمه              

 الـدائم   هيئة الجهـاز  مثل ال وت. ووفقاً إلرادته، كما يشرف على أعماله وأعمال جميع أجهزته        
للمجلس وتكون مسئولة أمام المجلس عن جميع أعمالها وتمارس الـصالحيات المحـددة لهـا          

 وعلى رأسها اإلشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة         ،بمقتضى الدستور والئحة المجلس   
أما لجـان المجلس والتي يشكلها المجلـس بـصورة دائمـة           . لجان المجلس في أداء أعمالها    

 فيتم تقسيم العمـل بينهـا       ،مارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية    لمساعدته في م  
وتحظى هذه اللجان بأهمية كبيرة نتيجة تركيزها على مجاالت محددة تسمح           . حسب التخصص 

 وتعتبر توصيات اللجان أساسية ومـؤثرة فـي         .بالدراسة الفاحصة لما يدخل في نطاق عملها      
  . عضوا15ً إلى 10جنة من اللجان التسع عشرة من وتضم كل ل. اتخاذ قرار المجلس

  
تحدد الالئحة الداخلية للمجلس مواعيـد      حيث  ويعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة،        

يدعى في حاالت الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من          كما  . الدورات العادية ومددها  
 بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث         رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس       

 وال يجوز فض دورة االنعقاد خالل الربع األخير من الـسنة قبـل اعتمـاد                .أعضاء المجلس 
  . الموازنـة العامـة للدولـة

  
  مـع اسـتبعاد    أعـضائه  من نصف    أكثر المجلس حضور    لصحة اجتماعات ويشترط الدستور   

  الحاضرين لألعضاء المطلقة   باألغلبيةقرارات   وتصدر ال  . خلو مقاعدهم  أعلنوا الذين   األعضاء
 الحكومـة   أو رئيس الجمهورية    أوسرية بناء على طلب رئيسه      أو ال علنية  الجلسات  سواء في ال  
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وال يجوز لعضو مجلـس النـواب التـدخل فـي            .األقل على   أعضائه عشرين عضواً من     أو
 كما ال يجوز له الجمع بين       ،   التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية و القضائية        األعمال

الجمـع  مكن لـه     بينما ي  ، وظيفة عامة  ةأي أوعضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي       
 أي يتخذ نحو عضو مجلس النـواب  أنحق ألحد   وال ي  .بين عضوية المجلس ومجلس الوزراء    

  بـإذن مـن    إال جزئـي    إجـراء  أي أو الحبس   أوالقبض   وأ التفتيش   أو التحقيق   إجراءاتمن  
 وال تسقط عضوية عضو     .فوراًبها   المجلس   إخطار التي يجب     التلبس تما عدا حاال  فيالمجلس  

   . جسيماً بواجباتهاإخالالً اخل أو فقد احد شروط العضوية إذا إالمجلس النواب 
  

  مهام المجلس

المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات السياسية واالقتـصادية الدوليـة ذات          بالمجلس  يختص  
 والـسلم   حأو الصل  خاصة المتعلقة بالدفاع أو التحالف       ،اأو مستواه ع العام أياً كان شكلها      الطاب

 إصـدار   إلـى  التي يحتاج تنفيذها     أوو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة         أوالحدود  
ن يومـاً علـى     ييلزم الدستور رئيس مجلس الوزراء بأن يقدم خالل خمسة وعشر         كما   .قانون
 . مجلس النواب للحـصول علـى الثقـة        إلىن تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام        م األكثر

 شـأن يتعلـق     أي فـي    أوولمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة          
 وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال التنفيذ بينت ذلك         أعضائها، من   أي بأداء   أوبأدائها لمهامها   

حد نـواب رئـيس     أ سحب الثقة من     إجراءبالمبررات يحق له    المجلس  تنع   لم يق  إذافللمجلس،  
 عرض سـحب الثقـة علـى        زال يجو  غير أنه  أي من الوزراء المعنيين،      أومجلس الوزراء   

 يصدر قـراره فـي      أن للمجلس   زال يجو ، كما   األعضاءالمجلس إال بناء على اقتراح من ربع        
  . باألغلبيةر سحب الثقة الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرا

  
  استجواب الحكومة 

 رئيس مجلـس    إلىيمنح الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجواب            
  . الحق للمجلس بسحب الثقة من الحكومةحكما يمن لمحاسبتهم،الوزراء أو نوابه أو الوزراء 

  
  حل المجلس 

ويجب . الشعب وبعد استفتاء    ةالضرورند   لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إال ع       زال يجو 
 يشتمل قرار الحل على األسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين النتخاب مجلس جديد               أن

 انتخابات نيابية مبكـرة     إلىيمنح الدستور الحق لرئيس الجمهورية بالدعوة       و. خالل ستين يوماً  
   : التاليةاألحوال استفتاء في إلىدون حاجة 
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 من يـشكل الحكومـة      من تكليف  تمكن رئيس الجمهورية     أغلبية إلىض االنتخابات   إذا لم تف   •
  .ائتالفوتعذر تشكيل حكومة 

  . من مرتين متتاليتينأكثر حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة إذا •
 . من مرتين وخالل سنتين متتاليتينأكثر سحب المجلس الثقة من الحكومة إذا •
  

  إنجازات مجلس النواب

فور دمج الهيئتين التشريعيتين في شطري اليمن       نتج عن   الذي  اإلنتقالي  لس النواب   استطاع مج 
 والمهام فـي المجـاالت التـشريعية والرقابيـة          األنشطة العديد من    إنجازمن  إعالن الوحدة   

 من الدستور الـدائم المتعلـق بـشكل     37 نص المادة     تعديل ارقرإو ةناقش، أهمها م  والبرلمانية
ـ من خـالل إ    مشروع دستور الجمهورية اليمنية      ارقرك إ ، وكذل رئاسة الدولة   لالسـتفتاء   هنزال

 الدستورية المتعلقـة بـسلطات      اإلجراءاتذ عدد من    ااتخ، فضالً عن    1991 عام    في الشعبي
 أعلىاهللا صالح رئيساً للجمهورية اليمنية وقائداً         علي عبد  األخ انتخاب   أبرزها إعادة الدولة من   

 .سية جديدةللقوات المسلحة لفترة رئا

  
مجلس النواب االنتقالي الذي مارس كافة صالحياته ومهامـه المنـصوص عليهـا فـي           أقر  و

خالل الفترة  تم  كما  .  قراراً وقانوناً واتفاقية ثنائية ودولية     95مشروع دستور الجمهورية اليمنية     
مجلـس   االنتخابات العامـة ل    وإجراء مؤسسات الدولة    أوضاعترتيب  عملية  االنتقالية استيعاب   

 . السياسية ليعمق النهج الديمقراطي في اليمناألحزابصدر قانون أ أنبعد جديد نواب 
 

 األخ السري والحر    المجلس باالقتراع  انتخب،  1994صيف  الدفاع عن الوحدة في     وبعد حرب   
 مـن   158 صوتاً وفقـاً ألحكـام المـادة         253اهللا صالح رئيساً للجمهورية بأغلبية       علي عبد 
 اتفاقيات  7 قرار وقانون وصادق على      102 على   إنجازاتهوافق المجلس ضمن    كما  . الدستور

.  اتفاقية قـرض وبروتوكـوالت     18 ودولية و  وإقليمية اتفاقية ثنائية    13وبروتوكوالت نفطية و  
وكان المجلس قد شدد رقابته على السلطة التنفيذية في الكثير من القضايا التي تهـم المـواطن          

كما كـان   . 1997-94 تهلفترقر الموازنة العامة للدولة وملحقاتها      أو وناقش   ،وحياته المعيشية 
،  الـدول الـشقيقة والـصديقة     من برلمانـات   العديد   إلىللمجلس زيارات ومشاركات خارجية     

 .وأجنبيةاستضافته لوفود برلمانية عربية باإلضافة إلى 

  
الموسـوعة  مجلـس   للأصدرت األمانة العامـة     التشريعية،   إلنجازات مجلس النواب     وتتويجاً

 مـايو   22وحتـى    1990 مـايو    22التشريعية للقوانين التي أقرها المجلس خالل الفترة من         
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الموسوعة جميع القوانين الصادرة    وتشمل  .  صفحة 623شمل  ت وذلك في أربعة أجزاء      ،2004
 وضـع   استهدفزخماً تشريعياً كبيراً    ويعكس إصدارها   . عن المجلس بما فيها القوانين المعدلة     

 وإلغاء التشريعات الشطرية وسن قوانين      ،سس الدستورية والقانونية لسلطات وأجهزة الدولة     األ
 وفي مقدمتها القـضاء والحقـوق والحريـات    ،وتشريعات وحدوية بديلة في مختلف المجاالت     

  .العامة والمالية واالستثمارالعامة والتعليم والخدمة المدنية والعسكرية واالقتصادية والتجارية 
  
  2001 -1994جلس االستشاري الم

 القرار الجمهوري   درص ، والقانوني والمؤسسي للدولة اليمنية الحديثة     للبناء الدستوري استكماالً  
 115 المتعلقة بالمجلس االستشاري تنفيذاً لنص المادة        األحكامن  أ بش 1994 لعام 4 بالقانون رقم 

مـن ذوي الخبـرات      مجلس استشاري يـضم مجموعـة         إنشاء تنص على  في الدستور التي  
 ويمثـل  .تعميق الممارسة الديمقراطية  ووالكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة بالرأي       

س ي استـشارية عليـا لـرئ      ةيعتبر هيئ حيث   ،المجلس كافة القوى السياسية والشعبية والعلمية     
تمثلـة فـي     وقد حددت المادة الثانية من هذا القانون المهام المناطة بالمجلس والم           .الجمهورية

جياتها التنموية وتـسهم فـي      يتقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تنفيذ استرات        
 الـرأي فـي القـوانين       إبداءلك  وكذ،  الديمقراطيجل ترسيخ النهج    أحشد الجهود الشعبية من     

مجلس النـواب،   إلى   إحالتهاس الجمهورية عرضها على المجلس قبل       ي رئ التي يرى  األساسية
 جملة من المهـام     إلى إضافة ، المشورة بشأنها  وإبداءراسة وتقييم خطط التنمية االقتصادية      ود

وتكون المجلس االستشاري من ثالث      . المتصلة بقضايا التنمية وموازنة الدولة العامة      األخرى
استطاع المجلس أن   قد   و . الثمان المتخصصة واللجان   ة العام همانتأرئاسة المجلس و  هي  هيئات  
. عاليته من خالل تنظيم لقاءات موسعة لمناقشة مختلف المواضيع المطروحة على منبره           يثبت ف 

ونتيجة دور المجلس لتوسيع دائرة المشاركة في الـرأي واالسـتفادة مـن الخبـرات الفنيـة                 
المتخصصة، تم اقتراح تحويل المجلس االستشاري إلى مجلس نيابي أعلى يسهم فـي تعزيـز               

  .الشعبمن قبل دور مجلس النواب المنتخب 
  

   2001مجلس الشورى 

مـن  عضويته   مجلس الشورى وتوسيع     إلى بتحويل المجلس االستشاري     صدر قرار جمهوري  
 يشكلون نخبة من السياسيين والمفكرين وذوي الرأي والخبرة من        ، عضواً 111 إلى عضواً   59

فـي القـضايا    يمثل مجلس الشورى هيئة دستورية عليا تقدم الـرأي          و .كافة المناطق اليمنية  
  . للبالداإلستراتيجية
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 125( في المواد    مجلس الشورى صالحيات   تم تحديد    ،2001عام  ل للتعديالت الدستورية    ووفقاً
عدد من اللجان منها لجنة حقـوق اإلنـسان والحريـات            المجلس   لتتشكل في إطار  ) 127إلى  
   :ةالتاليصالحياته الدستورية ويمارس المجلس  .العامة
ات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسـم اسـتراتيجياتها التنمويـة            تقديم الدراس  •

جل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم االقتراحات      أوتسهم في حشد الجهود الشعبية من       
التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل االجتماعيـة وتعمـق           

  .الوحدة الوطنية
ضيع األساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضـها        إبداء الرأي والمشورة في الموا     •

   .المجلسعلى 
 الوطنية والقومية للدولـة فـي       اإلستراتيجيةتقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم         •

 ىالمجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية واألمنية لتحقيق أهدافها عل        
  .والقوميالمستويين الوطني 

ورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقـة باإلصـالح اإلداري          إبداء الرأي والمش   •
 .وتحديث أجهزة الدولة وتحسين األداء

 ،تزكية المرشـحين لمنـصب رئـيس الجمهوريـة        في  االشتراك مع مجلس النواب      •
والمصادقة على خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والمعاهدات واالتفاقيات المتعلقة         

 والتشاور فيما يرى رئـيس الجمهوريـة        ،الصلح والسلم والحدود  بالدفاع والتحالف و  
  .عرضه من قضايا على االجتماع المشترك

رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضـاعها وتطويرهـا وتعزيـز             •
  .دورها

   . وتقييم تنفيذ برامج االستثمار السنويةوالنقدية،تقييم السياسات االقتصادية والمالية  •
   . رئيس الجمهوريةىض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلاستعرا •

  
 الكبير في اتخاذ بعض القـرارات التنمويـة         األثر كثيرة كان لها     وإنجازاتوللمجلس نشاطات   

 جانب عقد ندوات بحثية لمعالجة وتشخيص العديد من القضايا المعقدة           إلىالهامة،  واالقتصادية  
 المحليـة،   اإلدارةمـشروع قـانون      ،قضية الثـأر  توصيات لمعالجتها ومنها    وتقديم الرأي وال  

في اليمن، السكان والتنمية، مـشروع قـانون        اإلدارة   المالية في الجمهورية اليمنية،      األوضاع
 الغذائي، القـوى العاملـة      األمن الوضع البيئي ومستقبل البيئة في اليمن،        السالح،تنظيم حمل   

مـشاريع قـرارات    كذلك   وناقش المجلس    . في التنمية  وأثرهااعدات  والتنمية، القروض والمس  
 لمهنة المحاسبة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات       األعلى المجلس   بإنشاءجمهورية خاصة   
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 والتجهيـز  لألثـاث سـسة العامـة     ؤ والطفولـة والم   لألمومـة  األعلـى المعدنية والمجلـس    
 وقـضايا   والمقـاييس، ة والمواصفات    كما ناقش مشروعي قانون الخصخص     .الخ...المدرسي

وغيرهـا مـن    ، التعلـيم العـالي، وسـوق العمـل،          التحوالت االجتماعية الشباب في عصر    
 .والتجاريةالموضوعات والقضايا االقتصادية والثقافية واإلعالمية 

  
  مجالس الشيوخ والشورىرابطة 

نامي في تبني قضايا أمته العربيـة        وتقديراً لدوره المت   ،تأكيداً لمكانة اليمن الريادية في المنطقة     
 وإلسهامه االيجابي الفاعـل فـي محيطـه العربـي           عموماً، واإلنسانيةخصوصاً  واإلسالمية  
 االجتماع األول لرابطـة مجـالس الـشيوخ والـشورى           اليمن والدولي، استضاف    واألفريقي

ـ     هت احتضن ذي ال العربي والوطن   أفريقياوالمجالس المماثلة في      29-28ن  العاصمة صـنعاء م
فريقيـة العديـد مـن القـضايا        أ عربيـة و    دولة 17من  لمشاركون   ا ناقشو .2004سبتمبر  

 تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمر التأسيسي األول للرابطة المنعقد في نهايـة            ،والموضوعات
البرلمانيين وأهل الرأي   مساحة لحوار بين نخبة من       وشكلت اجتماعات صنعاء     .2004بريل  أ

ذين أظهروا العزم على المضي بمسيرة الرابطة باتجاه تحقيـق أهـدافها النبيلـة،               ال والمشورة
، وأفقاً للحوار وترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية       هاباعتبارها جسراً للصداقة والتعاون بين بلدان     

لتفاعل مع  باإلضافة إلى وسيلة ل   والحرية وحماية حقوق اإلنسان وتشييد لبنات المجتمع المدني،         
  .العالمدان األخرى في البل

من إجتماع 
مؤتمر 

الرابطة 
 بصنعاء 

  
ضرورة التعاون من أجـل     على  وقد صدر عن االجتماع بيان ختامي تضمن توصيات أكدت          

نشر مظلة السالم في العالم كله وإيقاف كل أشكال الدمار للعمران وسفك الـدماء، معتبـراً أن      
 قرار السالم وإنهاء كـل    إلالشعوب في تقرير مصيرها هو عصب المسعى الدولي         حق  قضية  

في بيانه عن الشعور بتنـامي الثقـة واألمـل فـي دور     االجتماع  عبر  كما   .االحتاللمظاهر  
 وتعظـيم   ،مستقبلي متميز للرابطة في خدمة وتطوير العمل البرلمـاني اإلفريقـي والعربـي            

التوجهات نحو االلتزام بخيار الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وإشاعة الحريات           
ية الحريات الخاصة، وااللتزام بالمعايير األساسية للحكم الرشيد وبتوسيع مجاالت          العامة وحما 

  .المجاالتالتعاون واالستفادة المتبادلة من التجارب الحية في مختلف 
  

   السلطة التنفيذية: ثانياً
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 نيابـة   ةالتنفيذي السلطة   على أن يمارس  ) 105(رقم  في مادته   الجمهورية اليمنية   نص دستور   
 رئـيس   أنعلـى   ) 106(ونـصت المـادة      .عب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء    عن الش 

ويـتم   .الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور ويكون له نائب يعينه الـرئيس             
انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية، ويعتبر رئيساً من يحـصل علـى               

 من المرشحين على هـذه      أي لم يحصل    وإذا في االنتخابات،     المطلقة للذين يشاركون   األغلبية
 عدد من   أكثر السابقة للمرشحين اللذين حصال على       اإلجراءات تعاد االنتخابات بنفس     األغلبية
  . الناخبينأصوات

  
   فترة الرئاسة

يحدد الدستور مدة رئيس الجمهورية بسبع سنوات شمسية تبـدأ مـن تـاريخ أدائـه اليمـين                  
 وتـنص   .ولي منصب الرئيس ألكثر من دورتين      الدستور ألي شخص ت    زال يجي و ،الدستورية

ويحظر الدسـتور    . للقوات المسلحة  األعلى رئيس الجمهورية هو القائد      أن على   )111(المادة  
 عمـالً  أو يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنـة حـرة          أن مدته   أثناءعلى رئيس الجمهورية    

 الدولة ولـو    أموال يستأجر شيئاً من     أو يشتري   أنال يجوز له    ما  ، ك  صناعياً أو أو مالياً تجارياً  
لقطة شخصية 

امة رسمية لفخ
 الرئيس 
  . يقايضها عليهأو أمواله يبيعها شيئاً من أون يؤجرها  أوأ ،بطريقة المزاد العلني
  

   مهام رئيس الجمهورية

   :أهمها، منح الدستور رئيس الجمهورية صالحيات ومهام محددة
  .أعضائهاوري بتسمية  القرار الجمهوإصدارتكليف من يشكل الحكومة  
  .تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين 
  . البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراءإنشاء 
  .منح حق اللجوء السياسي 
   . حالة الطوارئ والتعبئة العامةإعالن 
  .اإلعدام أحكامالمصادقة على  
  .أعضائهتشكيل مجلس الشورى وتعيين  

  

   اءمجلس الوزر

الهيئة التنفيذية  ومجلس الوزراء حكومة الجمهورية اليمنية والفرع الثاني للسلطة التنفيذية          مثل  ي
 والمؤسـسات   واألجهـزة  اإلداراتبدون استثناء جميع     المجلس   ويتبع.  العليا للدولة  واإلدارية

يختـار  ، حيـث    من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء    المجلس  ويتكون  . التنفيذية التابعة للدولة  
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 وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومـة علـى            أعضاءرئيس الوزراء   
 أمـام  نيلومـسؤ ويعتبر رئيس وأعضاء المجلـس    .  مجلس النواب  إلىضوء برنامج يتقدم به     

وال يجـوز لـرئيس     .  الحكومة أعمالرئيس الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن        
 أن أو ،أخـرى  وظيفة عامة    أية يتولوا   أن توليهم الوزارة    أثناءلوزراء  الوزراء وال ألي من ا    

 كما ال يجوز    .صناعياً أومالياً   وأو عمالً تجارياً    ألوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة        ويزا
 يجمعوا بـين الـوزارة      أو أن  المؤسسات العامة،    أو يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة       أن

 أو الدولـة    أمـوال  من   أمواالً يستأجروا   أو يشتروا   أن شركة، وال    ارةإدوالعضوية في مجلس    
 أو أمـوالهم  يبيعوها شـيئاً مـن       أو يؤجروها   أو أن يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني       

  .يقايضوها عليه
  

  اختصاصات مجلس الوزراء

قتـصادية  يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولـة فـي المجـاالت الـسياسية واال             
واالجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات، ويمارس بشكل خاص االختصاصات          

  :التالية
  . الخارجية والداخليةةالعريضة للسياس الخطوط إعداداالشتراك مع رئيس الجمهورية في  
اد الحساب  إعداد مشروع الخطة االقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعد          

  .الختامي للدولة
 رئيس الجمهورية وفـق     أو مجلس النواب    إلىإعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها       

  .اختصاص كل منهما
 الالزمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحمايـة حقـوق            اإلجراءاتاتخاذ   

  .المواطنين
لقطة عامة 

إلجتماع مجلس 
 الوزراء 

  .ولة الدأموالمتابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على  
 تنميـة   إلـى  ورسم تنفيذ السياسة الهادفـة       ،تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون      

 الخطـة   إطار الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً الحتياجات البالد في          أجهزةالكوادر الفنية في    
  .االقتصادية

  . والتأمينواالئتمان على تنظيم وإدارة نظم النقد اإلشراف 
  . الدستورأحكامنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود عقد القروض وم 

  

   أجهزة السلطة المحلية
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 السلطة المحلية الفرع الثالث للـسلطة التنفيذيـة بعـد           أجهزةاعتبر دستور الجمهورية اليمنية     
من الدستور على تمتـع الوحـدات       ) 146 (وتؤكد المادة  .رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء   

يكون لها مجالس محلية منتخبة انتخابـاً حـراً مباشـراً           أن   و ،لشخصية االعتبارية  با اإلدارية
تمارس مهماتها وصالحياتها في حـدود الوحـدة         ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية    

، كما تقـوم    اإلدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات االستثمارية للوحدة         اإلدارية،
  .ة والمحاسبة ألجهزة السلطة المحلية والرقابباإلشراف

  
 ونظام عملهـا    ،ويحدد القانون وفقاً لنفس المادة طريقة الترشيح واالنتخابات للمجالس المحلية         

 ، ودورها في تنفيذ الخطط والبـرامج التنمويـة        ،أعضائهاومواردها المالية وحقوق وواجبات     
 والمالية كأسـاس لنظـام   اإلداريةة مراعاة الالمركزي مع   المتصلة بها    األخرى األحكاموجميع  
 ال يتجـزأ    اً والمجالس المحلية جزء   اإلدارية ويعتبر الدستور كل من الوحدات       . المحلية اإلدارة

 رئـيس الجمهوريـة ومجلـس       أمام ومسئولينمن سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين       
يحدد القانون طريقة الرقابة    كما   .الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم عليهم تنفيذها في كل الحاالت        

  . المجالس المحليةأعمالعلى 
  

   السلطة القضائية: ثالثاً
وال يجوز أليـة جهـة       .وإدارياًنص الدستور سلطة مستقلة قضائياً ومالياً       وفق  يعتبر القضاء   

يعتبر مثـل هـذا التـدخل       إذ   في شأن من شؤون العدالة،       أووبأية صورة التدخل في القضايا      
قابلين غير وأن القضاة    ،متكاملة ةبأن القضاء وحد  الدستور   ويؤكد   .عليها القانون جريمة يعاقب   

ال يجوز نقلهم من السلك القضائي      كما  .  في الحاالت وبالشروط التي يحددها القانون      إالللعزل  
ويـنظم القـانون    .  برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشؤونهم     إال وظائف غير قضائية     إلى
القـضاء األعلـى    مجلس  ويبين القانون دور     .مهنة المحاماة للقضاة وكذلك   ة  محاكمة التأديبي ال
علـى تطبيـق الـضمانات      المجلـس   ويعمل  . أعضائهختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين     وا

ويتولى دراسة وإقرار موازنـة     ،  الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل       
كـذلك  تـشكيلها القـانون ويبـين    يحـدد  رجة قضائية  دأعلى وتعتبر المحكمة العليا   .القضاء

  :ةالتاليالمهام تمارس على وجه الخصوص حيث  أمامها، التي تتبع واإلجراءاتاختصاصاتها 
  . والقراراتواألنظمة المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح فعوالد الدعاوىالفصل في  
  .الفصل في تنازع االختصاص بين جهات القضاء 
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 من مجلس النواب المتعلقة بـصحة       إليهاق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة        التحقي 
  .أعضائهعضوية أي من 

 الشخصية  واألحواللقضايا المدنية والتجارية والجنائية     ل النهائية   األحكامالفصل في طعون     
  . والدعاوى التأديبية وفقاً للقانوناإلداريةوالمنازعات 

  .نوابه والوزراء ونوابهموب الرئيس ورئيس الوزراء محاكمة رئيس الجمهورية ونائ 
ويكـون   إذا قررت جعلها سرية مراعاة للنظام العام واآلداب،          إال علنية   ةجلسات المحكم  

  .األحوالفي جميع النطق بالحكم في جلسة علنية 
 

   تحديث وإصالح القضاء

 فـي   اإلسراع إلىهادفة   كبيرة ترجمتها خطط وبرامج الحكومة ال      أهميةأولت القيادة السياسية    
 السلطة القضائية ورفدها بـالكوادر القـضائية        أداءخطوات إصالح وتحديث القضاء وتعزيز      

 وتأهيـل الكـوادر     بإعـداد  االهتمام   إلى إضافة ، متميزاً  قضائياً المتخصصة والمؤهلة تأهيالً  
 الحكومـة  وعملت. المساعدة للقضاة ورفع مستوى الحياة المعيشية ألعضاء السلطة القضائية        

على تشييد مباني السلطة القضائية بالطرز الهندسية التي تتناسب مع مكانة القـضاء وتعكـس               
كما عملت على تشخيص المعوقات والـصعوبات التـي         . هيبته وتجهيزها بكافة المستلزمات   

 المؤتمرات الفرعية التي توجت بانعقاد المؤتمر القضائي األول         وإقامة ،تواجه السلطة القضائية  
 جانب االهتمـام    إلى ،الذي مثل محطة تقييم للواقع القضائي وتشخيصه      و 2003ي ديسمبر   ف

 . التوثيـق والتـسجيل    بأداء العامة واالرتقاء    واألموالبالقضاء النوعي مثل المحاكم التجارية      
 الـسلطة القـضائية ورفـدها بوسـائل تكنولوجيـا           أجهزة تحديث   إلىالحكومة كذلك   سعت  و

  . األخرىتنمية عالقات التعاون مع الدولالمعلومات الحديثة و
  

  استراتيجية التحديث والتطوير

 شـاملة بتحـديث   إسـتراتيجية تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن خـالل         
 تعزيز استقاللية القضاء وتأهيل الكوادر القضائية       اإلستراتيجية حيث تتضمن    القضاء،وتطوير  

 ،موال العامة ألا حازمة خاصة في المحاكم التجارية ومحاكم     واختيارها على أسس ومواصفات     
وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية، وتشييد مباني السلطة القضائية ورفدها بكافة التجهيـزات            
والمعدات وربطها بشبكة معلوماتية متكاملة وفق برامج تنفيذية فصلية وسنوية ومصفوفة مهام            

   .محددة
 

  اإلصالح القانوني
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العمل على ايجاد نظام قـانوني واحـد         شطري اليمن في شخصية دولية جديدة     عى توحيد   استد
قد اضطلعت وزارة الشئون القانونية بدور هام في مجـال          و .يستند إلى دستور الدولة الجديدة    

يعرقل السير الطبيعي لحيـاة     الذي  تشريعي  الفراغ   لتجنب ال   التشريعات الوحدوية الجديدة   إعداد
وضـاع الجديـدة،    ألالتشريعات معرضة للتعديل والتبديل وفقاً للتطورات وا      بر  تعت و .المجتمع
خذ بنظام السلطة المحلية واتساع دائرة الحريـات وتـأطير          ألالتعديالت الدستورية وا  ها  وأهم

امج االصالح االقتصادي والمـالي     نالعمل السياسي والنقابي والتطورات االقتصادية وتنفيذ بر      
 ،طار، قامت وزارة الشئون القانونية بتبني برنـامج اصـالح قـانوني            وفي هذا اإل   .واالداري

ـ  .مة بين التشريعات وتلبية المتطلبات التي فرضتها التغيرات       ءاستطاعت من خالله الموا    م  ول
قانوني للدولة  المستشار  حسب، وإنما قامت بدور ال     الجانب التشريعي ف   دورالوزارة على يقتصر  

ة ألجهزة الحكومة وفقاً لقانون قضايا الدولة والئحتـه التنفيذيـة           توفير الحماية القانوني  كذلك  و
ضافة إلى دورها في نشر الوعي القانوني مـن خـالل           إلوكذلك الالئحة التنظيمية للوزارة، با    

قيامها باصدار الجريدة الرسمية التي تنشر فيها كافة القوانين والقرارات واللوائح الصادرة من             
قـانون الجريـدة    على وجوب نـشره     ما نص    وأجلس الوزراء   رئيس الجمهورية أو رئيس م    

  .الرسمية
  

  الديمقراطية رديف الوحدة

  منه بـصدور   األولى تتجلى الصورة    ،اًباركم دولة الوحدة دخوالً     إلىدخول الديمقراطية   شكل  
حرية المعرفـة والفكـر     الذي أكد    بشأن الصحافة والمطبوعات     1990 لسنة   25القانون رقم   

 اليمنيـة   اإلعالميةالتجربة  وقد نقل هذا الواقع     .  والحصول على المعلومات   تصالواالوالتعبير  
، ومتحرر من كل عقـد الماضـي ومواريـث عهـود            اإلقليميمتفوق على ظرفه    وضع   إلى

 طابعاً صورياً تقليدياً علـى      اليمنالديمقراطية في    ولم تتخذ    .الحرياتاالستبداد والقمع وكبت    
ول العالم النامية، لكنها في الوقت نفسه لم تطلق عنان الحريـات            أغلب د في  سائد   هو غرارما
 واألخالقيـة  عبثية تتصدع بممارستها القيم الفكرية والعقائديـة         إلى أقصاها لتتحول    إلىالعامة  
ـ    ،وسطاً بين الحالتين  وسلكت الديمقراطية اليمنية خطاً معتدالً      و .للمجتمع  اتها يجعل من ممارس
 في قيادة التحوالت الوطنية، وليس مجرد وجود فـضفاض          أساسيشكل  ساهم ب ي اً تنموي اًسلوك

 .متقوقعاً داخل قالب التعددية والصحافة الحزبيةوعلى هامش التجربة السياسية، 

  
وقد مثلت التجربة الديمقراطية في دولة الوحدة كلمة المرور التي تجاوز بها الـيمن مختلـف                

لطموحة، وكانت اإلختيار األصعب في المرحلـة       التحديات التي اعترضت مشاريعه السياسية ا     
وارتبط االنفتاح الديمقراطي بالعمل السياسي، مما سـاعد        . االنتقالية عقب إعالن دولة الوحدة    

وز  عج
ل أو  رج
رأة   إم
الل  خ
صويت الت
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على تحسين صورة اليمن في الخارج وعزز الثقة بقدرات اليمنيين وصدق توجههم نحو غـد               
 ودعمه لتتحول تجربتـه إلـى       أفضل، والذي عزز القناعة الخارجية بضرورة مساعدة اليمن       

ي والـسياسي الخـارجي     االقتصادوصار الدعم   . عامل فاعل في المنظومة اإلقايمية والدولية     
 ألن كثيراً من الدول والهيئات المانحـة تـربط          ،الديمقراطياإلنماء  رهاناً على مسيرة    لليمن  

ـ  وقد ارتفعت    .ديمقراطية المنجزة مساعداتها بالبرامج ال   تثمارات الخارجيـة   المساعدات واالس
تالها نظـرا الرتفـاع معـدالت        ات وما ي عقد التسعين  األخيرة من الموجهة لليمن في السنوات     

    .الديمقراطي من خالل ترسيخ النهج لديمقراطي في اليمناإلنماء ا
   
 األسبقيةإصرار على إعطاء    األمر   بالخيار الديمقراطي هو في حقيقة       اليمن وتشبثه  إصرار نإ

 اإلبداعيـة ، وتحريره من عقد الماضي، وإطـالق قدراتـه          اإلنسانيالفكر   ات بناء الستراتيجي
مثـل هـذه    وت. األخـرى  وتقديم إرادته الوطنية الحرة على كل االعتبارات السلطوية          الخالقة،

يمكن أن تـشق      للنهضة االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال      األساسيةالمقومات  القناعات  
 تجعل العمل الديمقراطي منطلقاً لبرامجها وغاياتها، وحصانة أكيدة         أندون  ع   الواق إلىطريقها  
 .الدولة اليمنية الحديثة تنجزه على طريق مشروع بناء لكل ما

 
قد أدركت القيادة السياسية بأن مفتاح التطور والنهضة يتركـز فـي تـصحيح األوضـاع                و 

لدولة من خـالل    لوية النظام السياسي    تقها   وأهم ،الموروثة من نظامي ما قبل الوحدة المباركة      
المجتمـع  نظمـات   تأكيد العملية الديمقراطية في جميع مناحي الحياة بما في ذلك تنمية دور م            

 وتطـوير الـنظم   اإلقلـيم،  وتحقيق سياسة خارجية متوازنة مع كافة الجيـران ودول         المدني،
المـالي واإلداري،   قتصادي و االمجال  الالقانونية والتشريعية، وإجراء اإلصالحات الشاملة في       

  . للقطاع الخاصريادي وكذلك السياسات التنموية المعتمدة على دور 
  

  والحزبية التعددية السياسية

 قلـب    هامـاً   وشهدت الساحة اليمنية حدثاً    ،بقيام الجمهورية اليمنية   الديمقراطيةبدأت المسيرة   
مـع  ف .لهـا نتاج للوحدة ومحصلة    تمثل في السماح للتعددية الحزبية ك      السياسيموازين العمل   

األجـواء  آنـذاك    السرية   دولة الوحدة إستثمرت األحزاب   إعالن  اقتراب الخطوات الجدية نحو     
صبح التعدديـة الحزبيـة     لتو،  نشاطها السياسي وتمارس  ظهر على الساحة الرسمية     لتالمنفتحة  

نيـة مختلـف ألـوان      وتمثل الخارطة الحزبية اليم   . اليمنفي  ركناً من أركان النظام السياسي      
  حزباً وتنظيماً سياسيا مصرح لها ممارسة النشاط وفق توجهاتها         22الطيف السياسي من خالل     

  .   وبما يتوافق مع الدستور وقانون األحزاب والتنظيمات السياسية،وبرامجها السياسية
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ورية يقوم   النظام السياسي للجمه   أن على   الخامسةدستور الجمهورية اليمنية في مادته      أكد  وقد  

) 58المـادة   (أعطى الدسـتور    و. على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً       
المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وفي تكوين المنظمات العلمية والثقافية             

الوسـائل   حيث تضمن الدولة هذا الحـق باتخـاذ جميـع            ،واالجتماعية واالتحادات الوطنية  
ويتبين من المادتين الـسابقتين أن الحريـات        . الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته     

العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية أصبحت حقاً وركناً             
 منـه أو    من أركان النظام السياسي واالجتماعي للجمهورية اليمنية، ال يجوز إلغاؤه أو الحـد            

ال يجوز ألي حـزب أو تنظـيم        كما  . تهطنين في ممارس  ااستخدام أية وسيلة تعيق حرية المو     
صيانة السيادة  وسياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية            

  .واألمن واالستقرار والوحدة الوطنية
  

نونية الـسليمة لنظـام التعدديـة       إرساء األسس القا  وومن أجل تنظيم ممارسة النشاط الحزبي       
األحكام واإلجراءات المتعلقة   اً  متضمن 1991لسنة  ) 66( صدر القانون رقم     ،الحزبية والسياسية 

بتكوين األحزاب والتنظيمات السياسية ونشاطها والشروط التي يجب توفرها لتأسيس أي حزب            
اب والتنظيمـات   أو لالستمرار في ممارسة نشاطه السياسي من خالل لجنـة شـئون األحـز             

 حزباً وتنظيماً سياسـياً يحـق لهـا         22 وتمخض عمل اللجنة حتى اآلن عن تسجيل         .السياسية
األحزاب والتنظيمـات   هذه  وتهدف   .ممارسة النشاط السياسي بصورة علنية في الساحة اليمنية       

  اإلسهام في تحقيق التقدم السياسي واالجتماعي واالقتـصادي والثقـافي للـوطن            ىإلالسياسية  
وترسيخ الوحدة الوطنية من خالل الممارسة الديمقراطية، وطبقاً لألسس المبينة في الدسـتور             
باعتبار األحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظـيم المـواطنين             

  .وتمثيلهم سياسياً
  

  األحزاب اليمنيةبرز أ

  التأسيستاريخ   الحزب

  1982 أغسطس  المؤتمر الشعبي العام* 
  1979مارس    الحزب االشتراكي اليمني* 
   1990 سبتمبر لإلصالحالتجمع اليمني * 
  1990 سبتمبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري* 
  1990يونيو )قطر اليمن(حزب البعث العربي االشتراكي * 
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  1996أكتوبر  حزب البعث العربي االشتراكي القومي* 
  1993 مارس حزب الحق* 
  1995 أكتوبر ب الناصري الديمقراطيالحز* 
  1995ناير ي تنظيم التصحيح الشعبي الناصري* 
  1990ديسمبر  حزب جبهة التحرير* 
  1997فبراير  الحزب القومي االجتماعي* 
  1995 سبتمبر  الجبهة الوطنية الديمقراطية* 
  1997 يناير   حزب التحرير الشعبي الوحدوي* 
  1996 فبراير )أير( اليمن أبناءحزب رابطة * 
  1996بريل إ )حوش(حزب الوحدة الشعبية * 
  1996ديسمبر  )حشد(حزب  الشعب الديمقراطي * 
  1990سبتمبر  التنظيم السبتمبري الديمقراطي* 
  1992نوفمبر  التجمع الوحدوي اليمني* 
  1997فبراير  حزب الرابطة اليمنية* 
  1992 مارس  اتحاد القوى الشعبية* 
  1999إبريل   تحاد الديمقراطي للقوى الشعبيةحزب اال *

  2000مارس   حزب الخضر االجتماعي اليمني* 
  
  

الرئيس   منهج القيادة اليمنيةالديمقراطية في 
في طابور 

قبل 
 اإلقتراع 

ة خطورة تغييب الجماهير عن     ياهللا صالح منذ تحمله المسؤوليات القياد      أدرك الرئيس علي عبد   
 إلى مزالق االرتجـال     السياسيمل  من جر الع  ى ذلك   المشاركة في صنع القرار وما يترتب عل      

لفرد دوره التاريخي وإسـهاماته الحـضارية       لمؤسسة الحكم   رأى أهمية أن تعيد     و. واالستبداد
لم يـر   و .اإلنسانيةومشاركاته الفعلية بصناعة المتغيرات والتحوالت الكبرى في مجرى الحياة          

  محاور موضوعية ناضـجة     من التحول إلى الديمقراطية على     اهللا صالح بداً   الرئيس علي عبد  
 .اليمنية لواقع الساحة الدقيقةالعتبارات والحسابات تستوعب ا

  
 وأن  ،اهللا صالح عازم على تبني الخيارات الديمقراطيـة        علي عبد   أن الرئيس  وقد بدا واضحاً  

ق بكثير رهانه على القوة في تثبيـت أركـان          ارهانه على االلتفاف الجماهيري حول قيادته ف      
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إن قناعتنا المستمرة هي أن الديمقراطية حتى تحقق غايتهـا النبيلـة فـي     ":كديؤ حيث   ،حكمه
ة مـن خـالل     يال بد أن تكون ديمقراطية حقيق      إطالق حرية الرأي والفكر والعمل والنقد البناء      

الممارسة اليومية ال من خالل الشعارات الجوفاء والعبارات الخالية من المحتوى التي ال يقصد              
 ولهذا كانت خطواتنا العملية مؤكدة نهجنا الديمقراطي الـصحيح          ،ك والمزايدة بها إال االستهال  

 ."ودليالً ملموساً على حرصنا على احترام إرادة الشعب

  
ضمانة أساسـية   التي تعتبر   اهللا صالح المساحة     تحتل الديمقراطية في فكر الرئيس علي عبد      و

 الحكم، وبين الشعب فـي إطـار        للحريات العامة ولقيام عالقات سوية متطورة بين مؤسسات       
 وتـستمد  .األخرى عن ديمقراطيات العالم      المرحلية التي تكسبها تميزاً    خصوصياتها وظروفها 

الديمقراطية فلسفتها من ثالث حقائق رئيسية مبلـورة لمحاورهـا الثقافيـة واألخالقيـة              هذه  
 :يليوالسلوكية في إطارما 

تمدة من روح الدين اإلسالمي ومثلـه األخالقيـة،         نها ديمقراطية إسالمية مس   أ :الحقيقة األولى 
 غير مطلق أو مباح لالجتهاد الفردي،       مما يجعل الحريات واألصول التي تتم ممارستها سلوكاً       

الدينية القادرة على موازنة الممارسة الديمقراطية بين سلوكياتها        وبقدر ما تحدده القيم األخالقية      
 .نية النبيلةالتحررية من جهة وبين وظائفها اإلنسا

نها ديمقراطية يمنية عربية تنفرد عن ديمقراطيات العالم بكونها منبثقة مـن            أ :الثانيةالحقيقة  
أرض الواقع االجتماعي والثقافي والسياسي واالقتصادي للدولة اليمنية من جهـة، وللمنطقـة             

  .العربية من جهة أخرى
هي السمة الغالبة علـى     اليمنية  قراطية  ن التدرج المنطقي في الممارسة الديم     أ :الثالثةالحقيقة  
 أو التـدريب    للمجتمـع،  عبور مراحل التأهيل الـديمقراطي        إذ لم يكن ممكناً    العملية،فلسفتها  

والتجريب لنماذج مصغرة وممارسات مبتدئة للعمل الديمقراطي حتى يتسنى للمجتمع التوسـع            
 .في صيغها وإنماء تجاربها، وإقامة مؤسساتها الدستورية

   
لذلك، .  للدولة السياسي السليم  شك أن تلك الرؤى تمثل قراءة واعية ومتقدمة لمحاور البناء            وال

ة ي ألدوارهـا الـسياس    تعد تجربة اإلنماء الديمقراطي في اليمن من أكثر التجـارب اسـتيعاباً           
أضحت الممارسة الديمقراطيـة     و .الوطني من اعتماد ممارساتها في العمل       هولألهداف المتوخا 

من ضرباً من الشفافية السياسية القادرة على التكيف مع حاجاتها المرحليـة ومتغيراتهـا   في الي 
ناسب ظروف المجتمـع    ما ي  البرامج السياسية ب   ابالمساحة الرحبة التي تتحرك عليه    والوطنية،  

تطورت التجربة الديمقراطية اليمنية إلـى      وقد   .ه الداخلية وتداعياته التاريخية   اتاليمني وتركيب 
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  . تصبح النموذج العربي المشار إليه بالبنانأنتمكنت من  و،ية سياسية ثم تعددية حزبيةتعدد

  
صالح مـع القـوى الـسياسية الوطنيـة         علي عبداهللا   المرونة التي يتعامل بها الرئيس      تؤكد  و

الحرص على الوحدة الوطنية، وتقديمها على كل المصالح الحزبية الضيقة حتى لـو تطلـب               
 علـى   ،التنازالت ما دامت قادرة على احتواء الخالف وحفظ اللحمة الوطنية         األمر تقديم بعض    

ن  إ .2003غرار وثيقة االصطفاف الوطني التي تم توقيعها مع أحزاب المعارضة في مارس             
 وأن يعمل   ، والمثمر ولؤالمسأساس الديمقراطية هو أن توجه من أجل البناء الوطني والطرح           

تجاوز الثوابت الوطنية التي تجتمع عنـدها  لدون السماح    اصةويتنافس الجميع كل بطريقته الخ    
  .للوطنالمصالح العليا 

  
  اليمن وقمة الدول الثمان الكبار

  الفتـرة  الثمان خالل الصناعية  قادة الدول   في قمة   اهللا صالح    مشاركة الرئيس علي عبد   جاءت  
للرؤيـة اليمنيـة    بوالية جورجيـا األمريكيـة تجـسيداً        " سي إيالند "في   2004 يونيو   8-10

اهللا  كلمة الرئيس علي عبد   وأعطت  .  واتجاهات التحوالت العالمية   المتغيراتالمستوعبة لطبيعة   
 السياسية واالقتصادية فـي     بإصالحاتهقمة صورة واضحة لريادية اليمن      الصالح أمام مؤتمر    

زبية وحريـة   المجسدة بالتحوالت الديمقراطية المرتكزة على التعددية السياسية والح       والمنطقة  
 وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار ومشاركة        اإلنسانالرأي والصحافة واحترام حقوق     

   .السياسيةالمرأة في الحياة 

لقطة لفخامة 
الرئيس 
بالزي 

الوطني في 
قمة الدول 
   الصناعية 

مـل  قمة انسجاماً مع رؤية اليمن الداعية إلى التعا       الاستجابة الرئيس لدعوة حضور     وقد جاءت   
 بـذلك مـن أن      منطلقاًو ،نطقةمع طروحات مشروع الشرق األوسط الكبير إلصالح دول الم        

 مـضى،  أكثر إلحاحاً من أي وقـت        تاالختالف ليس على ضرورة اإلصالحات التي أصبح      
وتطورها الـسياسي   اتها  وفقاً لمتطلبات واحتياجات الشعوب في مسير     ها  على كيفية تطبيق  إنما  و
 الرئيس  زيارةجاءت   كما . لخصوصياتها الحضارية التاريخية   االجتماعي ووفقاً واالقتصادي  و

 تمـسك لى  عبعداً رمزياً يؤكد    لتحمل   العام كوفي عنان     هااألمم المتحدة ومحادثاته مع أمين    إلى  
وال بد من اإلشارة إلـى     .اليمن بمواقفه إزاء أية إصالحات ال تأخذ في االعتبار الخصوصيات         

تـه  بماحققه اليمن من خطـوات متقدمـة فـي تحوال          اإلشادة الكبيرة ألمين عام األمم المتحدة     
 فـي   اً معتبـراً الـيمن رائـد      ،الديمقراطية المجسدة في االنتخابات النيابية والرئاسية والمحلية      

دعـم  ما يـستوجب     وهو   الفقر،النجاحات في مجاالت التنمية ومكافحة      باإلضافة الى    ،المنطقة
  .األمم المتحدة لمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن
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  ن ومحكمة الجنايات الدوليةمؤتمر الديمقراطية وحقوق اإلنسا

 فـي تـاريخ      بـارزاً   عالمياً  حدثاً 2004 يناير   12 -11 خالل الفترة    شهدت العاصمة صنعاء  
 مشارك يمثلون   800 أكثر من    فيهشارك  وسط حضور دولي وعربي غير مسبوق        الديمقراطية

من  الحكومات والمؤسسات الرسمية والبرلمانات ومجالس الشورى ومنظمات المجتمع المدني        
اهللا صالح أعمال    علي عبد الرئيس  افتتح   وقد. بيةوواألورالدول العربية واألفريقية واآلسيوية     

 وقال إن   .اإلنسانكلمة جدد فيها التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ الديمقراطية وحقوق          بمؤتمر  ال
ه اليمن ولن يحيد    التئام هذا العدد الكبير في صنعاء هو تجسيد لتقدير العالم للنهج الذي التزم ب             

 الديمقراطية هي خيار العصر لكل الشعوب وسفينة النجاة لألنظمـة الـسياسية             وأكد أن . عنه
 من أجل تحقيق األمن واالستقرار والتنمية وصنع المستقبل األفـضل           ،عالمنا الثالث  خاصة في 
طيـة والنظـام     ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومتالزمـاً بالديمقرا      اإلنسان حقوق   أنأكد  كما   .ألوطاننا
يـز  ي التمأشـكال يتعارض معهـا والوقـوف ضـد كـل           كل ما  إزالة ولهذا ينبغي    ،والقانون

  . وحقوقهلإلنسانواالضطهاد واالستغالل البشع 

لقطة من 
مؤتمر 

الديمقراطية 
 بصنعاء 

  
 ،على مدار ثالثة أيام محط أنظار العالم كعاصمة ليس للثقافة العربيـة فحـسب    بقيت صنعاء   و

 عصارة تجربة فريـدة باتـت       ونصفي عقد   وإنما عاصمة الديمقراطية العربية التي قدمت ف      
قـد وضـع    و .الحريـات  في التعددية الحزبية والسياسية وحرية الصحافة وإطـالق          نموذجاً

خبراتهم وأفكارهم وتحدثوا بشفافية حول هموم وقـضايا الديمقراطيـة وحقـوق            المشاركون  
 مـع   نية بالتعـاون  اليمالحكومة  ونجح المؤتمر الذي نظمته      .الدوليةاإلنسان ومحكمة الجنايات    

بي من خالل منظمة ال سالم بدون عدالة في توفير منبر موات للدول العربيـة               واإلتحاد األور 
وجيرانها للدخول في حوار جاد لتبادل اآلراء وتحديد اإلنجازات وتقييم الصعاب والمعوقـات             

علـى  في إرساء فكرة الحوار والتـشاور الـدوري         المؤتمر  كما نجح   . الخاصة بالديمقراطية 
 وخلق بيئة لتطويرعملية الحوار وتبادل الخبرات       ،مستوى المنطقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك      

  .والدينيةومساعدة دول المنطقة في تطوير نفسها في إطار بيئتها السياسية والثقافية 
  
 المشاركون بالتجربة الديمقراطية في اليمن وبمردوداتها االيجابية على مناحي الحياة           أشادقد  و
افة، بما عكسته من تطور في النظام االنتخابي، والفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية في              ك

 وأنـشطتها  أنواعهاالحكم من خالل المجالس المحلية، وما تناله منظمات المجتمع المدني بكافة           
بعث السيد كوفي عنان األمين العام لألمم المتحـدة         وقد   .من رعاية ودعم من الحكومة اليمنية     

كلمة إلى مؤتمر صنعاء ألقاها بالنيابة عنه السيد دانيلو ترك مساعد األمـين العـام للـشؤون             ب
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 مـن  هذا المؤتمر في بلد كاليمن تحققت فيه خطوات هامة            عقد أهميةعلى   أكد فيها    ،السياسية
   .اإلنسانتعزيز الديمقراطية وحقوق 

  
  إعالن صنعاء

 إليـه توصلت   الوفود المشاركة ما  قرت  أذي  ال»  صنعاء إعالن« المؤتمر   أعمالصدر في ختام    
بيان صـنعاء   «إصدار  أيضاً  وقرر المجتمعون    .اإلنسانمن مبادئ حول الديمقراطية وحقوق      

ومتابعة الجهود لوضع آليات الحقة للتنسيق والتعاون فيما        » لمؤسسات المجتمع المدني العربي   
لـك  ذلحضور والمشاركة، واعتماد    بين المنظمات الممثلة وسائر المنظمات التي لم يتسن لها ا         

   .والدوليةوسيلة للحوار الالحق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية واإلقليمية 
  

  وسام حوار الحضارات

في استفتاء دولي وإجماع سياسي من جمهورية روسيا االتحاديـة بكـل فعالياتهـا الثقافيـة                
 2004 نـوفمبر    21فـي   بصنعاء  هللا صالح   ا  تم تقليد الرئيس علي عبد     االجتماعية،ورموزها  

كبار رجال الدولـة     هذا الحفل    حضرو .القوميوسام حوار الحضارات من مركز مجد روسيا        
 ووفـاء لقائـد جـسدت       شكل الوسام تكريماً  ، حيث   وكوكبة من العلماء والسياسيين والمثقفين    

 الرئيسوسام تقديراً لدور     ويعتبر ال  .اً في سجل العطاء   متميزإنجازاته الوطنية والدولية رصيداً     
 ودوره التاريخي البـارز     ، وتعزيز العالقات اليمنية الروسية    ،في تبني الحوار بين الحضارات    

في معالجة القـضايا والمـشكالت وفـي    ه  وتقديرا لنهج،في إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني   
 باإلضـافة إلـى     ،ةطليعتها قضايا الحدود مع األشقاء والجيران بالطرق الدبلوماسية والـسلمي         

بما شأنه تعزيـز أسـس األمـن         و مع األشقاء واألصدقاء   على إقامة عالقات متوازنة      هحرص
  . والدولي وخدمة للسالم العالمياإلقليميواالستقرار 

  
اهللا صالح من    لرئيس علي عبد  ل منح   الذيويعتبر وسام حوار الحضارات الوسام الثاني عشر        

قررت لجنة منح األوسـمة فـي       "  :ي نص قرار منح الوسام     وجاء ف  .الدول الشقيقة والصديقة  
حـوار   األول   أندريهاهللا صالح وسام     مركز مجد روسيا القومي منح الرئيس اليمني علي عبد        

 تقديرا لمآثره في تعزيز الصداقة والتعاون بين شعبي روسيا والـيمن، ولتحقيقـه              الحضارات
  "..ي الجهود الدولية في مكافحة اإلرهابفكرة الحوار بين الثقافات والحضارات وإلسهامه ف

الرئيس وهو 
 تتويجه يتم

بوسام 
 الحضارات 

  
  االنتخابات تجسيد حي للحياة الديمقراطية
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 جديـدة لعهـد ديمقراطـي      ة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإعالن الجمهورية اليمنية انطالق        تعد
يعتمد على التعددية السياسية وحرية التعبير عن الرأي التي أصبحت من أبرز مالمح العهـد               

متمثلـة فـي    للممارسة الديمقراطية   بدأت الخطوات العملية    قد  و. لوحدوي الجديد الديمقراطي ا 
 تنفيذاً  16/5/1991-15إنزال دستور الجمهورية اليمنية إلى الشعب لالستفتاء عليه في يومي           

 اليمنـي   بالشعوإقراره من قبل    ى الدستور   وتم التصديق عل  . التفاق إعالن الجمهورية اليمنية   
نعم " بـمن الذين أدلوا بأصواتهم     % 98.3صوت   حيث   ،ة ودائرة انتخابية  في كل وحدة إداري   

بذلك عقداً اجتماعياً معبراً عن إرادة الشعب اليمني ومنظماً لبنـاء           ليصبح الدستور   ،  "للدستور
وممارسـته  الشعب اليمني    اختباراً حقيقياً في حياة      يوم اإلستفتاء اعتبر  و. دولة النظام والقانون  

  .ه تاريخ في ألول مرةيقتحمهاراطية التي للحياة الديمق
  

 النظام االنتخابي في اليمن

بقدر كبير  االنتخابية  ة  لعمليحظيت ا و. تمتع النظام اإلنتخابي في اليمن بمزايا متقدمة منذ قيامه        
. القوانين المنظمة للعمليات االنتخابيـة وآليـات إدارتهـا        ة  أهميبحيويتها و إدراكا  من االهتمام   

االستمرار في تشخيص جوانب القصور والمثالب القانونيـة التـي          ضرورة  ملها  كد في مج  ؤوت
لنظـام  ويمكن رصد أبرز سـمات ا     . كشفها واقع التطبيق العملي في مراحل العملية االنتخابية       

  : االنتخابي اليمني فيما يلي
 اعتماد أرقى أساليب االنتخابات الديمقراطية والمعبر عنها باالنتخابات الحرة العامـة           •

   .السريالمتساوية المباشرة وبطريقة االقتراع 
تشكيل هيئات الدولة وفقا لمبدأ المشروعية الدستورية والقانونية التزاما بإرادة الـشعب    •

 وأهمها مجلس النـواب ورئاسـة الجمهوريـة         االقتراع،التي عبر عنها في صناديق      
   .المحليةوالمجالس 

 وهو حق يتمتع به المواطنـون       والمنافسة، قيام االنتخابات العامة على قاعدتي الحرية      •
ويـشمل هـذا الحـق      .  الثامنة عشرة دون أي تفرقة     غبلوعند  اليمنيون ذكوراً وإناثاً    

   .العامةدالء بالصوت على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات إلالترشيح وحق ا
النتخابـات   أن تكون اللجنة العليـا ل      159اشترط دستور الجمهورية اليمنية في المادة        •

مستقلة ومحايدة، ونظم قانون االنتخابات العامة واالستفتاء كافة الضوابط واإلجراءات          
. التي من شأنها ضمان استقاللية وحيادية اللجنة العليا لالنتخابات في أدائها لمهامهـا            

كما يشمل النظام االنتخابي منح المغتربين في الخارج حق المشاركة في االنتخابـات             
لقطة لمراقبين   . واالستفتاءالرئاسية 

دوليين في 
 االنتخابات 
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 تدخل السلطة التنفيذية بأي شـكل فـي إدارة االنتخابـات أو اإلشـراف عليهـا               عدم •
تشترك األحزاب والتنظيمات الـسياسية     ، حيث    الدول بعض يحدث في    كماومراقبتها  

  . في عضوية لجنة االنتخاباتالكبيرة اشتراكاً كامالً
  

  )1993(االنتخابات النيابية األولى 

مثلت تظاهرة ديمقراطية شـدت إليهـا       التي   و 1993 أبريل   27 النيابية في    خاباتأجريت االنت 
األولى على مستوى المنطقة وتجري على قاعدة التعدديـة         باعتبارها التجربة   أنظار المراقبين   

اختباراً حقيقياً لألحزاب والتنظيمات السياسية لخوض التجربـة        االنتخابات  كما مثلت   . الحزبية
  مليون 2.7حوالي  بلغ عدد المسجلين في هذه االنتخابات       قد  و.  فيما بينها  الديمقراطية والتنافس 

بلـغ   كمـا    .من إجمالي المسجلين  % 84.7بنسبة    مليون 2.3ناخب وناخبة، وعدد المشاركين     
 مرشحاً مستقالً، فيما بلغ     1,940 مرشحاً حزبياً و   1,226 مرشحاً منهم    3,166عدد المرشحين   
  .   مستقلة24 مرشحة حزبية و18مالي المرشحين منهن من إجإمرأة  42عدد المرشحات 

  

  1993انتخابات في األحزاب المشاركة 

   التي فازت بهاعدد المقاعد  األحزاب المشاركة

  122  المؤتمر الشعبي العام

  56  الحزب االشتراكي اليمني

 13  التجمع اليمني لإلصالح 

 7  حزب البعث العربي االشتراكي

 2  حزب الحق

 1   الوحدوي الناصريالتنظيم

  1  التصحيح الشعبي الناصري

 1  الحزب الناصري الديمقراطي

  

 ألف شخص من مختلف األحزاب، كما شارك فـي          22وشارك في إدارة االنتخابات أكثر من       
 مراقبـاً دوليـاً     17 آالف متطوع توزعوا على مختلف المحافظات إلى جانب          4الرقابة عليها   

ممثلين عن المجموعة األوربية ودبلوماسـيين مـن        فضالً عن   ،  وآخرين من مؤسسات أجنبية   
  .السفارات المعتمدة في صنعاء
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 حكومة ائتالف ثالثية من المؤتمر      االنتخابات تشكيل وقد ترتب على النتائج التي أسفرت عنها        
الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصالح والحزب االشتراكي اليمني، جمعت ألول مـرة بـين              

  . باالشتراكي والتيار اإلسالمي ممثالً باإلصالحاليسار ممثالً
  

  )1997أبريل (ت النيابية الثانية االنتخابا

 أبريل انتصاراً جديداً ترسخت     27شكل إجراء االنتخابات النيابية الثانية في موعدها الدستوري         
 دوليين نجاحـاً  قد مثلت تلك العملية اإلنتخابية وبشهادة المراقبين ال       و. فيه الممارسة الديمقراطية  

 سواء من حيث اإلجراءات أو حجم المشاركة السياسية والشعبية أو مـن             ،للديمقراطية اليمنية 
 1997وأفرزت إنتخابـات عـام      . السياسيةمعها من قبل مختلف القوى      مل  حيث النتائج والتعا  

  فاصالً  عن أنها وضعت حداً    خارطة سياسية أكدت تنامي الوعي وتطور أداء األحزاب، فضالً        
  .لألزمات السياسية التي تولدت عن الحكم االئتالفي، وتميزت بخطوات إجرائية جديدة

  
وشـارك فـي هـذه      .  مليون من اإلنـاث    1.2 ناخب منهم  مليون   4.6بلغ عدد المسجلين    قد  و

 في مقدمتها حزبا االئتالف الحكومي المؤتمر الـشعبي العـام والتجمـع              حزباً 12اإلنتخابات  
 من أحزاب المجلس الوطني للمعارضة وأربعة أحزاب تمثـل مجلـس            اليمني لإلصالح وستة  

 منهم  2,125وبلغ عدد المرشحين    . نين مستقل يمرشحباإلضافة إلى   التنسيق األعلى للمعارضة    
أدار االنتخابـات   قد  و. ة مستقل 15 امرأة منهن    23 وعدد المرشحات    ،مرشحاً مستقالً  1,399

أكثـر  شارك  كما   الصناديق،ية واألصلية ولجان    قوام اللجان اإلشراف  يشكلون   ألف شخص    37
من  إضافة إلى مراقبين دوليين      ،في عملية الرقابة من الهيئات والمنظمات الدولية       ألف   20من  
 وممثلين لعدد من وسائل اإلعالم الخارجية والمنظمات الناشـطة فـي             وأجنبياً  عربياً  بلداً 20

 مليون شـخص بنـسبة      2.8 أدلوا بأصواتهم     وبلغ عدد الذين   .واإلنتخاباتمجال الديمقراطية   
 1996 لعـام    27واستحدث القانون الجديد لالنتخابات رقـم       . من إجمالي المسجلين   % 61.3

  .رموز انتخابية للمرشحين لتسهيل االنتخابات للناخب األميإلزام استخدام 
  

التجمـع   مقعداً و  187 حصول المؤتمر الشعبي العام على        عن 1997وأسفرت نتائج انتخابات    
 فيما حصل   ، مقاعد والبعث على مقعدين    الناصري ثالثة  مقعداً والوحدوي    53اليمني لإلصالح   
المـؤتمر  تي  إلى كتل بعد ذلك    وقد انضم عدد من المستقلين الفائزين        . مقعداً 54المستقلون على   

ـ  إلـى    10و إلى كتلة المـؤتمر      36 ، حيث انضم  التجمع اليمني لإلصالح  والشعبي العام    ة كتل
  .صالحاإل
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  1999 االنتخابات الرئاسية

  أن التداول السلمي للسلطة أصبح ركناً       مجدداً 1999 سبتمبر   23أكدت االنتخابات الرئاسية في     
المحطة األهم فـي مـسار      هذه االنتخابات   مثلت  و. أساسيا للنظام السياسي للجمهورية اليمنية    

س الدولة إلى كرسي الرئاسة عبـر       الديمقراطية باعتبارها أول انتخابات في المنطقة يصل رئي       
اداً للتعديل الدسـتوري لعـام      دعي الشعب النتخاب رئيس للدولة استن     وقد  . صناديق االقتراع 

لقطة تظهر 
الدعاية 

اإلنتخابية 
لمرشحي 
الرئاسة

سم بياني 
وضح 
طور 

شارآة 
مرأة 

األحزاب 
ي 

إلنتخابات 
مختلف 
 واعها 
 مواطناً يمثلـون مختلـف      24وتقدم للترشيح   .  والذي جعل االنتخابات الرئاسية مباشرة     1994
ا  فقط هم  مرشحانواب   حظي بتزكية مجلس الن    حيث ،المستقلينون  ييفئات المجتمع منهم الحزب   

األخ علي عبد اهللا صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصـالح والمجلـس               
عدد المـسجلين فـي   وقد بلغ  .األخ نجيب قحطان الشعبي مرشحاً مستقالًو ةالوطني للمعارض
نـسبة مـشاركة    ب مليـون    3.8أدلى بصوته حوالي    فيما   مليون،   5.6حوالي   جداول الناخبين 

خ لأل% 3.8مقابل   من األصوات % 96.2 حصل األخ علي عبد اهللا صالح على         وقد. 67.4%
  .نجيب قحطان الشعبي

   
الـيمن  جعـل    حيث   االقتراع،واتخذت خالل تلك االنتخابات جملة من التدابير لتسهيل عملية          

 ألـف   53 مركزاً انتخابياً وأدار العملية االنتخابية أكثـرمن         2,337 وتم تجهيز    .دائرة واحدة 
 مراقب محلـي يمثلـون منظمـات        707شخص، وشارك في اإلطالع والرقابة على سيرها        

، باإلضافة   يمثلون المنظمات العربية والدولية والسفارات األجنبية       مراقباً 22المجتمع المدني و  
 . وسائل اإلعالم العربية والدولية والمحليةمن  239إلى 

  
ر
ي
ت
م
ال
و
ف
ا
ب
أن

  2001انتخابات المجالس المحلية 
 حدثاً ديمقراطياً مهماً تمثل في إجراء أول انتخابات للمجـالس           2001ليمن مطلع العام     شهد ا 

 وقد تنافس على مقاعـد المجـالس        .اليمنالمحلية لتكون مكملة لحلقات البناء الديمقراطي في        
 ألف مرشـح ومرشـحة يمثلـون مختلـف          22المحلية في المحافظات والمديريات أكثر من       

 من المـسجلين فـي      %49.4وبلغت نسبة اإلقبال    . ياسية والمستقلين األحزاب والتنظيمات الس  
وأظهرت نتائج هذه االنتخابات التي تزامنت مع االستفتاء على التعـديالت           . بسجالت االنتخا 
 مرشحاً ومرشحة فـي     417 مرشحاً ومرشحة في مجالس المديريات و      6,283الدستورية فوز   

 مقعداً في مجـالس المحافظـات       274ام على   وحصل المؤتمر الشعبي الع   . مجالس المحافظات 
ـ        المديريات، مقعداً في مجالس     3,807و  مقعـداً فـي     85 يليه التجمع اليمنـي لإلصـالح بـ

ـ  مقعداً في المديريات، ثم الحزب االشتراكي اليمني         1,449المحافظات و   مقعـداً فـي     16بـ
مقعداً فـي مجـالس      32حصدوا   فقد   ، أما المستقلون  . مقعداً في المديريات   219المحافظات و 
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األخـرى   األحـزاب    حصلت بعض ، في حين     مقعداً في مجالس المديريات    765المحافظات و 
وقد خضعت تلك االنتخابات لرقابة محليـة وعربيـة         .  فقط على مقاعد في مجالس المديريات    

  . ودولية واسعة
  

  )2003أبريل (االنتخابات النيابية الثالثة 

على أساس سجل انتخابي جديد ودائم ليصبح أساساً ألي          بناء   2003 أبريل   27تمت انتخابات   
المـشرفة علـى    اللجنة العليـا    وتوزعت مشاركة األحزاب في     . عملية انتخابية في المستقبل   

 ، فضالً %44 كان نصيب المؤتمر الشعبي العام       فيماألحزاب المعارضة   % 48 بـ   النتخاباتا
اللجنة العليا لالنتخابات بإنجـاز التقـسيم        ذلك قيام  وقد سبق    .لالنتخاباتللجنة العليا   % 8عن  

حيث تـم    والسكانية،االنتخابي وفق معايير موضوعية تراعي الجوانب الجغرافية واالجتماعية         
 مركزاً انتخابياً حسب قانون السلطة المحلية وتعديالته مع اإلبقاء          5,621تقسيم المديريات إلى    

 8.1حـوالي   وبلغ عدد الناخبين المقيدين     . دائرة 301على التقسيم السابق للدوائر النيابية الـ       
بلغـت  ، حيـث    1997في عام   مليون   1.3  حوالي إمرأة مقابل  مليون   3.4  حوالي منهممليون  

،  مرشـحاً  991 حزباً سياسياً من خـالل       21وتنافس في االنتخابات    . %76.6نسبة المشاركة   
االنتخابـات   فـي لجـان إدارة       وشاركت المرأة بفعالية  .  مرشحاً 405فيما بلغ عدد المستقلين     

وتمت عملية االقتـراع والفـرز التـي        .  إمرأة 11كناخبة ومرشحة، إذ بلغ عدد المرشحات       و
 ألف شخص يمثلون الهيئات والمنظمـات       21 ألف شخص وراقبها حوالي      80أدارها أكثر من    
، صواتمن األ % 76.1 حوالي   المؤتمر الشعبي العام على   ، ليحصل   والدوليةالمحلية والعربية   

مقابل ،  %2.3حوالي   ثم الحزب االشتراكي اليمني ب     %15حوالييليه التجمع اليمني لإلصالح ب    
   .نيلمستقلل% 4.6

  
  المجتمع المدني

ية والمهنيـة والعلميـة     يقر الدستور اليمني حرية تشكيل األحزاب والجمعيات السياسية والنقاب        
 صيغت قوانين لتنظـيم     قد و .الخ... نظيموحرية الرأي والتعبير، وحق التظاهر، والت      والثقافية،

 فقانون األحزاب والتنظيمـات الـسياسية،       .الدستوريةالمجتمع المدني انطالقاً من تلك المبادئ       
وقانون الجمعيات والمؤسسات األهلية، وقانون النقابات، وقانون الصحافة، وقانون المظاهرات          

الدستورية دون قيود سـوى حظـر       تضمن للمجتمع المدني ممارسة الحقوق      كلها  والمسيرات  
وبالتـالي  . والـصحة العامـة   أ واآلداب العامة  أ سوء استخدام الحق لإلضرار بالمصالح العامة     

 ويقع هذا العمل في صلب الشراكة بـين الدولـة           .المدنيوفرت المناخ والبيئة لحرية المجتمع      
   .والمجتمع
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  مؤسسات المجتمع المدني

ـ    ،مختلفة ته وتطوره عبر مراحل   أشنفي   اليمن   في المدنيالمجتمع  مر  دولـة   ة آخرهـا مرحل
قـرار بحـق    إلواة   السياسي ة والتعددي ةالديمقراطيتبني  والتي اتسمت ب   1990 ابتداء من    ةالوحد

ـ  ة واقتـصادي  ة واجتماعي ةو منظمات سياسي  أ مؤسسات   يف ن ينظم نفسه  أ يالمجتمع ف   ة وثقافي
، يالمجتمع المدن نشاط   ل ياًونوعياً   كم اًتطور ةالمرحل هذهوقد شهدت   . ة عن الحكوم  ةوباستقاللي

 الحكوميـة حيـث    غير   أعداد المنظمات إذ تشير أحدث البيانات الرسمية إلى طفرة في تطور          
  . 1990عام في  508  مقابل واتحاد تعاونيأهلية جمعية ومؤسسة 4,388بلغت حالياً  

  
  تطور أعداد منظمات المجتمع المدني

 دنيالمجتمع الم منظمات ةالسن
1990 508 
1991 571 
1992 908 
1993 1087 
1994 1168 
1995 1344 
1996 1557 
1997 1754 
1998 2155 
1999 2660 
2000 3175 
2001 3628 
2002 3969 
2003 4428 
2004 4888 

  
 

نشطتها تشجيع أ المنظمات و هذه  عادة صياغة دور    إفي   إيجابياً   دوراًالوحدة   ةدولوقد مارست   
ـ ة   المحلي ةالتنميتعزيز  وات  خدمجتماعية وتقديم ال  االة   الرعاي لصة في مجا  خاو ـ  يالت ثرت أ ت

 طبيعة العمل   ي ف ة نوعي ةمنظمات حقوق اإلنسان نقل   إنشاء  شكل  و .السوقاقتصاد   بالتحول نحو 
ظهرت منظمات   كما   . والمجتمع ةلدولل ة السياسي ةمالمح الحداث ته في   ، حيث تكمن دالال   يهلألا

حمايـة المـستهلك،    مجـال   في  ة   من قبل مثل المنظمات العامل     ةلم تكن معروف   أخرى ةنوعي
 فـضالً عـن     والعائدين،ورعاية الالجئين   ،  أةمكافحة العنف ضد المر   و،  ةثار والبيئ آلحماية ا و

رعاية نشط ل تعاقة وأخرى   جمعيات تعمل في مجال اإل    كذلك  أنشئت  و. النسائيةجمعيات  التزايد  
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 ة الـشعبي  ةالمـشارك عزيز  توتسعى تلك التنظيمات أيضاً إلى       .الجئينوال العائدين من المهجر  
ومـصالحهم وتفعيـل   حقـوقهم   شباع احتياجاتهم والدفاع عن     إفراد والجماعات من    ألوتمكين ا 

  .العامة تفي المجاالمشاركتهم 
  
ة العاصـم ، رغـم أن    المحافظاتجميع  في  تنمية المحلية   المجال  في  ة  الجمعيات العامل تنتشر  و

نتيجة كثافتها السكانية ومركزها السياسي ونـشاطها       ها  على النصيب األكبر من   تستحوذ  ء  صنعا
  .االقتصادي والتجاري، فضالً عن إنتاجها ودورها الثقافي والعلمي

   
  المجتمع المدنيلنشاط منظمات  القانونيةالمحددات 

حول الـديمقراطي    في إطار الت   2001لعام  ) 1(يأتي قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية رقم       
 والذي اشتمل تبني فلسفة جديدة للعمـل        ،ات القرن الماضي  يالذي شهده اليمن منذ بداية تسعين     

وصل إلى صـيغته     حتى   ومتعددة ةمحصلة حوارات ونقاشات واسع    وقد جاء القانون ك    .األهلي
ي فتحت المجال واسعاً لنشاط منظمـات المجتمـع المـدن         ويعكس القانون قفزة نوعية     . الحالية

 أو المختصة مع الوزارة  بين الجمعيات    أ قد تنش  جعل القضاء المختص بحسم المنازعات التي     و
 في  يقانونغير ال  و الشخصيحد من التدخل    بما ي  ،إدارياً أو تفرضه  تتخذه   إجراء أيمكاتبها أو   

المجتمـع المـدني   نظمات لم يقيد القانون عالقات مكما . الجمعيات والمؤسسات األهلية  ة  نشطأ
نح القانون الجاليـات    وم .المعنية بتلك العالقة   واكتفى بإعالم الوزارة   األجنبيةبمثيالتها  الية  الم

 االلتزام بقوانين البالد    مع األهلية الجمعيات والمنظمات    تأسيسحق  في اليمن    العربية واألجنبية 
   .التأسيس في العامةوإتباع الشروط 

  
  عالقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني

 مـن   ، والمجتمع المدني  الدولةبين   تنظيم العالقة والمؤسسات األهلية   قانون الجمعيات    تضمني
 األداء تكامل فـي     ة، وعالق  من ناحية   للمجتمع المدني  الدولة دعم وتمويل من     ة عالق أنهاحيث  

 دم الدولـة  تقو .التنمية من ناحية أخرى   المجتمع المدني في    نظمات   م إدماجمن خالل   والوظيفة  
ـ حقتط  ارتش أهمها ا  ،بعض الضوابط  ل وفقاًاألهلية   للجمعيات   والعيني اليالمالدعم    منفعـة ق  ي
 لها مثـل    ة التابع ة االجتماعي األنشطةتشغيل معاهد ومراكز    جهات الحكومية   لكما تسند ا  . عامة

 إشراك بغرض   ةالناجحاألهلية   الجمعيات   إلى ة االجتماعي ة دور الرعاي  أو ة المنتج األسربرامج  
   .التنميةدني في المجتمع الم
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وقد سعى القانون إلى تحقيق نوع من التوازن من خالل توسيع حريـة ومجـاالت منظمـات                 
اعتبـر القـانون وزارة     و. المجتمع المدني وعدم التفريط في اإلشراف والرقابة على أنشطتها        

كافـة  المعنية بتنفيذ القانون والمشرفة على نـشاط         الشئون االجتماعية والعمل الجهة الحكومية    
 الثقافيـة الجمعيات  ة  نشطأ و أوضاع على   الفني اإلشرافحق  أحال  و،  المجتمع المدني نظمات  م
 واألنديةالجمعيات   في حين أعطى هذا االختصاص على        ،الثقافةوزارة  إلى   واتحاداتها   الفنيةو

 الجهة الحكومية المعنية اإلشـراف    تتولى  و .والرياضةوزارة الشباب   إلى   واتحاداتها   الرياضية
 في ضـوء    عملهالضمان   الجمعيات والمؤسسات األهلية     أنشطة و أوضاع على   والرقابة الفني

ومكاتبها في مختلف   الشئون االجتماعية والعمل     تشرف وزارة ، كما   األنظمة والقوانين السارية  
التي تجريها المنظمات األهلية لضمان سيرها وفـق اإلجـراءات          المحافظات على االنتخابات    

 فقـط، وزارة سلسلة إجراءات منها عملية استبدال الترخيص بالتـسجيل          البدأت  ا   كم .القانونية
  أو لفترة انتخابيـة    سنوات،إلغاء التجديد السنوي واستبداله بالتجديد لفترة من ثالث إلى أربع           و

  .لمجلس المؤسسة أو الجمعية أو النقابة
  

  الجمعيات واالتحادات التعاونية

 وخالل الفترة التـي أعقبـت قيـام         العامة،زءاً من الحياة    صارت المنظمات غير الحكومية ج    
بأس به في تنظيم المجتمع على أسس       ال  الجمهورية اليمنية بدأت هذه المنظمات تمارس دوراً        

حديثة وتلعب دوراً في مجال اإلغاثة والدفاع عن حقـوق اإلنـسان والتنظيمـات المهنيـة،                
  .الثقافيوالحريات النقابية والنشاط الحقوقي 

لقطة تعكس 
ية نشاط جمع

زراعية أو 
إجتماعية 

لتدريب 
 النساء 
  
  لمنظمات غير الحكوميةاأنواع 

 الفروع المركز الرئيسي  المنظمة
  -  1,319  الجمعيات واالتحادات التعاونية

  -   38  الجمعيات الحرفية
  -   140  الجمعيات السمكية
  -  240  الجمعيات السكنية

  -  94  الجمعيات االستهالكية
  -   779  الجمعيات الزراعية
  -  6  جمعيات عامة
  21  3  اتحادات عامة
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 األهليةالجمعيات والمؤسسات 
  المركزية والمنظمات الجماهيرية

3,163  406  

  -   9  منتديات
  -   220  أندية
  60  32  نقابات
  -   5  إخاء

  1   20  جمعيات صداقة
  10  46  جمعيات علمية
  2  59  جمعيات مهنية
  4  50  جمعيات ثقافية
  88  504  جمعيات اجتماعية

  1  89   خيريةمؤسسات
  128  2,086  يريةجمعيات خ

  112  43  االتحادات العامة
  
ارتفع عدد جماعات المصالح العامة وازدادت أهميتها في الـسنوات األخيـرة، وأصـبحت              و

تعلق بمحاربة الفساد والمحافظة على البيئة والصحة العامـة والـدفاع عـن              ت تختص بأنشطة 
 الهتمام بالمسائل السياسيةكما تساهم في صقل اآلراء وصياغتها وإثارة ا. عام المواطن بشكل

وتسعى . العامواالقتصادية من خالل طرحها أفكاراً متعددة كحلول للمشكالت التي تهم الرأي             
  .هذه الجماعات إلى تحسين المجتمع والعمل لتحقيق الصالح العام

  
  حقوق االنسان

 من خالل   اليمن العديد من التحوالت الهامة على صعيد ترسيخ وتدعيم الحقوق والحريات          شهد  
سن التشريعات واألنظمة المختلفة التي تكفل وتدعم الحريات العامـة والخاصـة للمـواطنين              

أنشئت العديـد مـن      كما .اإلنسانواالنضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق        
 وكفل دستور الجمهورية اليمنية الحقـوق   . المنظمات غير الحكومية   لكالمؤسسات الوطنية وكذ  

حـق التملـك    و األمـن،  و الحياةحق  كوالحريات السياسية واالقتصادية والمدنية واالجتماعية      
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التعددية السياسية  وتمثل الديمقراطية و  . حرية الرأي والتعبير  و حرية العقيدة والعبادة،  ووالعمل،  
  . حقوق اإلنسانة وضمان لكافة ياحمواستقاللية القضاء 

  
  نإلنساالمؤسسات العاملة في مجال حقوق ا

اهتمت حكومة الجمهورية اليمنية منذ قيامها بقـضايا حقـوق اإلنـسان والحريـات العامـة                
كمـا  . النافـذة  وجسدت ذلك في تشريعاتها ابتداء بالدستور ومروراً بكل القـوانين            ،والخاصة

ترجمت هذا االهتمام من خالل استمرارها في التوقيع والمصادقة على االتفاقيات والمعاهدات            
  .ة واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسانالدولي

  

   اإلنساناللجنة الوطنية العليا لحقوق 
ن حـي ،  1997حكومية حتى عـام     الجهات  د من ال  حقوق اإلنسان منوطاً بعد   قضايا  ظل العمل ب  

لجنة حكومية عرفت بلجنة حقوق اإلنسان الـسياسية        بإنشاء  قرار رئيس مجلس الوزراء     صدر  
 وطنية عليا لحقوق اإلنسان بديلة عن لجنة حقوق اإلنسان الـسياسية       أنشئت لجنة كما   .المدنيةو
 .1999 لـسنة    92المعدل بالقرار   و 1998 لسنة   20المدنية بناء على القرار الجمهوري رقم       و

وقد توخى القراران تمثيل أكبر عدد من الجهات الحكومية ذات العالقـة المباشـرة بقـضايا                
من خـالل   االجتماعية،  ات غير الحكومية والشخصيات     ومسائل حقوق اإلنسان و كذلك المنظم     

 كما بين القراران    . من المتخصصين واألكاديميين    عدداً ايضاًإنشاء هيئة استشارية للجنة تضم      
اختصاصات اللجنة وأسلوب عملها اعتماداً على الهياكل واللوائح الداخلية لعمل اللجنة واللجان            

 رفع مـستوى التمثيـل باللجنـة        2001 لسنة   89 رقم   أقر القرار الجمهوري  و. المنبثقة عنها 
  .الوزراءالوطنية العليا بحيث يتولى رئاستها رئيس مجلس 

لقطة للجنة 
 تزور السجون 

  
  مهام اللجنة الوطنية العليا لحقوق اإلنسان واختصاصاتها

نص القرار الجمهوري المنشئ للجنة الوطنية العليا والئحتها الداخلية على جملة مـن المهـام               
ها كل من اللجنة العليا واللجنة الفرعية الدائمة، وأبرز هذه المهام مـا             التي ينبغي أن تضطلع ب    

  :  يلي
 ، السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصيانة حقوق اإلنسان في الجمهوريـة اليمنيـة  وضع • 

معالجة قضايا حقوق اإلنسان وحمايتها بوجه عام وفقاً للدسـتور          بوتعزيز دور الجهات المعنية     
  .اليمنفذة واالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها والقوانين النا

اإلشراف على حسن وسالمة تطبيق المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان  • 
  .من قبل الجهات الوطنية المعنية
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  .اإلنساندعم وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق  • 
داد التقارير الدورية التي ترفع من الجهات الوطنية إلى المنظمات الدولية اإلشراف على إع • 

  .عن مستوى تنفيذ المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان
تلقي الرسائل والمذكرات والبالغـات المرفوعـة مـن مختلـف الشخـصيات والهيئـات        • 

ألسس والضوابط التي    ا ستها والرد عليها وفق   والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ودرا     
  .تضعها اللجنة الوطنية العليا

جمع وتوثيق كافة المعاهدات واالتفاقيات والمواثيـق الدوليـة و غيرهـا مـن البيانـات       • 
  .والمعلومات ذات الصلة بمجاالت وأنشطة حقوق اإلنسان

هدات والتقارير ذات العالقة بحقوق إبداء المالحظات واآلراء في القوانين واالتفاقيات والمعا • 
  .اإلنسان

   .دراسة التقارير الواردة من المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان وإبداء الرأي والرد عليها  •
تقـديم  إعداد الدراسات والتقارير والتحليالت الالزمة حـول قـضايا حقـوق اإلنـسان و     • 
  .اتقترحالم

 واحتفائها بالمناسبات التـي  اليمنلتي تجسد مشاركة اإلشراف على إعداد وتنفيذ الفعاليات ا • 
  .تكرس المنجزات والمكتسبات التي حققها المجتمع الدولي في مجال حقوق اإلنسان

  
  المؤسسات األخرى العاملة في مجال حقوق اإلنسان

دور استشاري في حماية وتعزيز تقوم ب: ىلجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس الـشور   -أ
 كما قامت لجنة حقـوق اإلنـسان        .ان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني     حقوق اإلنس 

والحريات العامة في المجلس االستشاري السابق بالتحري عن حاالت وحوادث متعلقة بحقوق            
   .اإلنسان و خاصة في السجون

هي إحدى اللجـان الدائمـة بمجلـس        و :النواب لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس       -ب
دور هام في التصديق على االتفاقيات الدولية المتعلقـة بحقـوق اإلنـسان             التي تقوم ب  ب  النوا

االتفاقيات مترتبة على   ومراعاة توافق القوانين الوطنية التي يشرعها المجلس مع االلتزامات ال         
ـ          اللجنة   كما تستطيع    .الدولية  ةالتحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان والتحري عـن أي
ات، ولها صالحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقـوق             انتهاك
  .اإلنسان

إحدى اللجان الدائمـة    أيضاً   وهي   : لجنة عرائض وشكاوى المواطنين في مجلس النواب       -ج
كما . تلعب دوراً هاماً في طرح ومناقشة المظالم المتعلقة بحقوق اإلنسان         التي  بمجلس النواب و  
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، فضالً   انتهاكات ةمراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها والتحري عن أي         بجنة  الل تختص
  .صالحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي إدعاء بحدوث انتهاكات لحقوق اإلنسانعن 

  

  اإلنسانوزارة حقوق 

 منصب وزير الدولة لشؤون حقـوق       2001بريل  أاستحدث في التشكيل الوزاري للحكومة في       
 بتشكيل الحكومة بإضافة جديدة نحو      2003لسنة  ) 105(القرار الجمهوري رقم    ، تبعه   ساناإلن

قـد  و.  خصص حقيبة وزارية لحقوق اإلنـسان      ، حيث تعزيز وتطوير مسارات حقوق اإلنسان    
 تهدف إلـى تعزيـز حقـوق اإلنـسان          التي ها مهام متضمنةجاءت الالئحة التنظيمية للوزارة     

 وتفعيل آليات الحماية الوطنيـة      المختصة،رات والجهات والهيئات    وحمايتها بالتنسيق مع الوزا   
 باالتفاقيات والمواثيق والعهود الدوليـة التـي        اليمنلحقوق اإلنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام       

 منحـت الـصالحيات لممارسـة المهـام         ،وفي سبيل تحقيق الوزارة ألهدافها    . صادقت عليها 
   :التاليةواالختصاصات العامة 

اح السياسات والخطط والبرامج واإلجراءات الكفيلـة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان             اقتر •
  .وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة

دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيات والمعاهدات           •
دسـتور والقـوانين    الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان واقتراح التعديالت الالزمة وفقاً لل        

  .النافذة
تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة مـا            •

  .يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة
تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة             •

  . المجتمع بمختلف وسائل التوعيةحقوق اإلنسان في أوساط
تعزيز مجاالت التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة فـي مجـال              •

  .حقوق اإلنسان
  .اإلسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان •
  .المختصةالدولية بالتنسيق مع الجهات اليمن إعداد التقارير الدورية حول التزامات  •
التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان وتنمية مجاالت التعاون             •

  .معها
 قدراتهم فنياً وعلمياً من خـالل إعـداد بـرامج           الوزارة وبناء تنمية مهارات موظفي     •

  .وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
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ق اإلنـسان وسياسـة     وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجـاالت حقـو       جمع المعلومات    •
، وإقامة وتوثيق العالقات مع الوزارات والهيئات والمنظمات المهتمة         الحكومة تجاهها 

  .بقضايا حقوق اإلنسان
  .تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطة الوزارة ومنجزاتها إلى مجلس الوزراء •
  .يها طبيعة عمل الوزارة أو تكلف بهاالقيام بأي مهام واختصاصات تقتض •

  
  تفاقيات والعهود الدوليةاالباليمن التزام 

حـديث  تب الوحـدة دولـة   قيـام   الدولية، فضالً عن    وصادق على غالبية االتفاقيات      اليمن   وقع
. الدوليـة النصوص  يعاب  واست الدوليةالتفاقيات  بما يتوافق مع ا    الوطنية قوانينالتشريعات و ال

 الدوليـة باستمرار على التزامها باالتفاقيات والمعاهـدات       لحكومات المتعاقبة و  اوتؤكد برامج   
   . للحقوق والحرياتالداعمة

  
   صادق عليها اليمنالتي الدولية االتفاقيات أهم

  اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن 

  الثقافية وواالجتماعية االقتصاديةلحقوق ا الخاص بالدوليالعهد 
 والسياسية المدنية بالحقوق  الخاصالدوليالعهد 

   العنصري التمييز أشكال للقضاء على جميع الدولية االتفاقية
 أة التمييز ضد المرأشكالاتفاقية القضاء على جميع 

  أوالقاسية العقوبة أو المعاملةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
 المهينة الالإنسانية

 اتفاقية حقوق الطفل

   الجماعية اإلبادةجريمة اتفاقية منع 
   في الدعارة واستغالل الغيرباألشخاصاتفاقية حظر االتجار 
   بوضع الالجئينالخاصة االتفاقية

  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
 البروتوكول الخاص باتفاقية الالجئين

  المرأةاالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد

   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 االتفاقية الدولية لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها

ضد اإلنسانية االتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة
  االتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

  الزواج اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود

   اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل الغير
  االتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

 االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

   والالإنسانية االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية
   1997 وبروتوكوليها اإلضافيين لعام 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

  

  

  إنجازات ملموسة 

 متميـزة،  يقودها إلـى أدوار       مستوياً  متسارعة لتشق طريقاً   تبذل وزارة حقوق اإلنسان جهوداً    
ه اليمن من خالل العمل في      النهج الديمقراطي الذي إختار   وإنسانية تؤكد   وأداء رسالة إجتماعية    

 واإلسهام في نشر الوعي الحقوقي      ،اإلرتقاء بأنشطة الوزارة المختلفة    أهمهاعدد من اإلتجاهات    
وإحداث التحول المنشود نحو بناء قاعـدة        ، وتعميم األفكار المعززة لحقوق اإلنسان     ،والقانوني

وأخيراً اإلستفادة من التجارب     ،لمجتمع المدني لتنفيذ الرؤية اإلستراتيجية    شراكة مع مكونات ا   
  . اإلنسانية اإلبداعية الناجحة والممارسات اإليجابية الرائدة في مجال حقوق اإلنسان

  
  المرأة اليمنية 

 ،اليمنية خالل الخمس عشرة سنة الماضية شريكاً فاعالً في كافة مجاالت الحياة أصبحت المرأة
منـذ  ف. وجمعيـات االجتماعية من أحزاب ونقابـات       كافة األطر وا في ذلك العمل السياسي      بم

 أكدت التوجهات الرسمية والشعبية على مشاركة المرأة في الحيـاة           ،إعالن الجمهورية اليمنية  
 حقـوق أبرزت القوانين والتـشريعات اليمنيـة       و. السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   

جاءت االستراتجيات والسياسات الوطنية منـسجمة مـع نـصوص          كما   . صريح المرأة بشكل 
اليمنيـة  شهدت المـرأة     و .وروح الدستور في االهتمام بتحسين وتطوير أوضاع المرأة اليمنية        

 سـواء   ،تحوالت كبيرة في مجاالت عديدة وتبوأت مسؤوليات ومناصب مهمة ومراكز قيادية          
 في المؤسسات ومرافق العمل     ارك المرأة اليمنية حالياً   وتش .على المستوى الوظيفي أو السياسي    

حيث تتواجد في مختلف القطاعات االقتصادية والـسياسية والتربويـة والتعليميـة            ،  المختلفة
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تشغل منصب وزير فـي     كذلك   وأصبحت المرأة    .والدبلوماسيةوالصحية والثقافية واإلعالمية    
ـ  يصل عدد االسلك الدبلوماسي الذي في  والحكومة    585 امـرأة مـن   123 ه إلـى لنـساء في

ــياً ــضاء .دبلوماس ــلك الق ــي س ــا ف ــك ، أم ــرأة35 فهنال ــضاء ام ــي الق ــن ف   ، يعمل
 امرأة يعملن في سلك     35باإلضافة إلى   امرأة واحدة تشغل منصب عضو في المحكمة العليا،         و

  .المحاماة

لقطة من  
المؤتمر 

 الوطني للمرأة 

  
  المرأة اليمنية والحياة السياسية

قائق الرجال ولهن مـن الحقـوق وعلـيهن مـن           النساء ش "من الدستور أن     31 نصت المادة 
 كما أرسى الدستور قواعد     ".ه وتوجبه الشريعة اإلسالمية وينص عليه القانون      لالواجبات ما تكف  

تنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع رجال ونساء حق المواطنة والتعبير عـن الـرأي دون                
الفقرة في  اب والتنظيمات السياسية     بشأن األحز  66من القانون رقم     8  واشترطت المادة  .تمييز

، الرابعة عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس              
 من نفس القانون أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنـامج الـسياسي ألي              9 حظرت المادة    كما

  .حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس
  

شاركت المرأة اليمنية في الدورات       والترشيح، حيث   القانون للمرأة الحق في االنتخاب     وأعطى
وتشغل المرأة اليمنية مـساحة   .ناخبة ومرشحة ومنظمة في مختلف اللجان  ك المختلفة االنتخابية
 في األحـزاب     وكذلك المسجلين،من إجمالي الناخبين    % 42 من الحياة السياسية بنسبة      مقبولة

ويتابع المراقبون بشيء من التقدير التوجه الذي        %.50-25 السياسية تتراوح بين     والتنظيمات
يقوده المؤتمر الشعبي العام لدعم نشاط المرأة اليمنية ومشاركتها السياسية عبر تخصيص نسبة             

  .المحليةللنساء في مقاعد البرلمان والمجالس 
   

  ة االقتصادية واالجتماعية للمرأةالمشارك
نساء يعملن في
المصارف أو 
مصنع الغزل 

 والنسيج 

هداف الدولـة وسياسـاتها نحـو       وفقاً أل وضع المرأة واألسرة الفقيرة     بة اليمنية   اهتمت الحكوم 
 علـى تنميـة المـوارد       اً وتأكيد ،التخفيف من الفقر والتقليل من آثاره االقتصادية واالجتماعية       

 كما استهدفت تطوير وتوسيع نظم الحماية االجتماعية كدور         .البشرية وإدماج المرأة في التنمية    
مـن   سـواء    ،العجزة والمسنين ومراكز التأهيل المهني للنساء الفقيـرات       قين و امعاألحداث وال 

توسيع الطاقة االستيعابية لهذه الدور أو بناء مؤسسات جديدة وتحسين نوعية الخـدمات             خالل  
تتيح الحكومة عبر أجهزتها المؤسسية المختصة الفرص للمرأة للحصول علـى            و .فيهاالمقدمة  

صـدر تعـديل لقـانون الرعايـة        ، حيـث    والقروض التي تتاح للرجال    األسرية   نفس المنافع 
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لتـشمل  وسع الفئات المشمولة بالرعاية االجتماعية      ي والذي   1999لعام  ) 31(االجتماعية رقم   
  .أسرة الغائب غيبة منقطعة والمفقود وأسرة المسجونباإلضافة إلى المرأة التي ال عائل لها 

  
شاركة مبلغ  ت حيث   ، بصورة مقبولة   تنمو اء في االقتصاد   مشاركة النس  أن اإلحصائيات وتشير  

ي الحضر  بينما تتدنى ف   للرجال،   %70.7  مقابل %25.9النساء في النشاط االقتصادي الريفي      
قطاع الزراعـة  لوتتركز مشاركة النساء في العمل التقليدي   . للرجال% 68 مقابل   %11.5إلى  

وتعمـل   .)%2.6(لـصناعات التحويليـة     اف )%4.3( في التعلـيم  ثم   ،أساسيةوالصيد بدرجة   
يعملـن فـي    % 6.3من النساء في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل          % 91.7

 يعملن في الصناعات المنزليـة مثـل األغذيـة          ا ال بأس به   نسبة، فضالً عن    القطاع الحكومي 
  .التقليديةوالمالبس والحرف 

  
  و التدريب المرأة والتعليم

 وسياسات تؤكد على أهمية تطوير وتوسيع       تل الفترة المنصرمة استراتيجيا   تبنت الحكومة خال  
هـذه   في هـذا المجـال، وأهـم          الذكور واالناث  التعليم والتدريب وتقليص الفجوة القائمة بين     

االستراتيجيات االستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار، االستراتيجية الوطنية لتعلـيم           
أبـرز األهـداف    وتتضمن هذه اإلسـتراتيجيات     . ة تطوير التعليم األساسي   البنات، استراتيجي 

 2005في عام   % 55رفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم األساسي إلى        والمتمثل ب  ذلكالمتعلقة ب 
  .2015في عام % 90 و2010في عام % 70وإلى 

  
 مليـار ريـال     2.1 مبادرة المسار السريع في مجال التعليم ورصـد           تنفيذ 2004عام  بدأ  قد  و

 ووجهت وزارة التربية والتعليم إلى مكاتبها بالمحافظـات      .إلستراتيجية تطوير التعليم األساسي   
 مـن   ةاالجتماعيرعاية  الإعانات  بضرورة إعفاء أبناء وبنات األسر الفقيرة التي تحصل على          

تيـات بـالتعليم     ولتشجيع إلحـاق الف    ، ألحكام قانون الرعاية االجتماعية    الرسوم التعليمية تنفيذاً  
سـنوات   للتغذية المدرسية لخمـس      ة إستراتيجي عدت الوزارة أكما   .األساسي واستمرارهن فيه  

  .تسربال إلى تشجيع إلحاق الفتيات بالتعليم األساسي وخفض تهدف
  

  اآلليات المؤسسية للنهوض بأوضاع المرأة

  للمرأةالمجلس األعلى 

 ،للمـرأة ة تشكيل وتنظيم المجلس األعلى       بإعاد 2003 لسنة   25 صدر القرار الجمهوري رقم   
يضم عدداً من الوزراء وممثلي الجهـات الحكوميـة         ل و ته رئيس مجلس الوزراء رئاس    ليتولى
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 باإلضافة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ونائبتها ومنسقاتها في          ،وغير الحكومية ذات العالقة   
يختص المجلس بشكل   و. نسائيةأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وست من الشخصيات ال       

  .إدماج قضايا المرأة في التوجهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةرئيسي ب
   

  اللجنة الوطنية للمرأة 

ـ التـي   و ،لنهوض بالمرأة لتعتبر اللجنة الوطنية للمرأة أهم آلية مؤسسية أنشأتها الدولة            ىتعن
عام  في   اللجنة وقد أنشئت    . ذات العالقة بشؤون المرأة    بمتابعة تنفيذ السياسات واالستراتيجيات   

اختصاصاتها بعد تـشكيل المجلـس      توسيع  ، ثم أعيد تشكيلها وتنظيم بنائها المؤسسي و       1996
وتتمتـع   . لتكون الجهاز التنفيذي واإلداري واالستشاري للمجلس      2000عام  في  األعلى للمرأة   

ترصد لها موازنـة    حيث   ،الذمة المالية المستقلة  اللجنة الوطنية للمرأة بالشخصية االعتبارية و     
في تنفيذ مهامها على جهـازين      اللجنة   وتعتمد   .سنوية مستقلة في إطار الموازنة العامة للدولة      

نجـاز األعمـال والمهـام      قوم بإ ترئاسة اللجنة وما يتبعها من وحدات تنظيمية        هما   نيأساسي
كون من عضوات اللجنـة ومنـسقاتها فـي         يتالذي  ، والجهاز االستشاري والتنسيقي و    اليومية

 وقد استطاعت اللجنة الوطنيـة للمـرأة أن         .المحافظات واألجهزة الحكومية المركزية المختلفة    
  :تحقق الكثير من اإلنجازات الهامة منذ إنشائها، من أهمها

إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة والتي تعد األولى من نوعها في شبه الجزيرة              •
  .عربيةال

إعداد التقارير الخاصة بمستوى تنفيذ اإلعالنات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية للمرأة           •
، "الـسيداو "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة           و منهاج عمل بيجين  ك

  .السنوي حول وضع المرأة في اليمنوكذلك التقرير 
 ،2003بريـل    في إ  مجلس النواب تنظيم حمالت دعم ومناصرة للمرشحات النتخابات        •

والتـي  مجلس النواب   إلى  وتقييم الصعوبات والعوائق التي حالت دون وصول النساء         
لجمع الـدعم   ، وتشكيل فريق    المشاركة السياسية للمرأة اليمنية   عن  تبلورت في دراسة    

  .في المجالس المنتخبة) الكوتا(لنظام الحصص 
 أهمها حلقة دعـم المـرأة       ،وات وورش العمل   العديد من الحلقات النقاشية والند     تنظيم •

 باإلضـافة إلـى     ، مارس 8في  المرشحة والحلقة النقاشية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة        
إدماج المرأة في التنمية وتخفيـف      على  عقد المؤتمر الوطني الثاني للمرأة الذي ركز        

  .هافقر
  .الجهات بالتنسيق مع العديد من من البرامج التدريبية العديد تنفيذ •
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في اللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والفعاليـات المختلفـة           ة  شاركالم •
التي نظمتها منظمات حكومية وغير حكومية، وفي العديد من الفعاليات الخارجية على            

  . القمة نفسهاثم في االستثنائية للمرأة العربيةرأسها اجتماعات اللجنة التحضيرية للقمة 
يانات لمنظمات المجتمع المدني التي تديرها نساء أو تستهدف النساء في           إعداد قاعدة ب   •

  .أنشطتها لخلق آلية تنسيق وتواصل حول االهتمامات المشتركة
  .وقضاياهاإعداد مجموعة من الدراسات والتقارير ذات العالقة بشؤون المرأة  •
ييزية ضـد   تشكيل فريق عمل القتراح التعديالت على القوانين المتضمنة نصوصاً تم          •

  .المرأة، ومتابعة إجراءات إقرارها
  

  األعلى لرعاية األمومة والطفولةالمجلس 

 برئاسة رئـيس مجلـس الـوزراء        1999 لعام   32شكل هذا المجلس بالقرار الجمهوري رقم       
وعضوية عدد من الشخصيات التي لها عالقة بمهام المجلس وسياسـاته وبرامجـه المعنيـة               

ورغم الدور التنسيقي للمجلس، إال أنه يعنى بدور تنفيـذي مباشـر             .برعاية األمومة والطفولة  
  .لمشاريع تنمية الطفولة المبكرة وتبني قضايا األطفال والدفاع عن حقوقهم ومراقبة أوضاعهم

  
  إدارات تنمية المرأة في المحافظاتو إدارات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية

 توجيهاً بإنشاء إدارات للمـرأة فـي الـوزارات          1999أصدر رئيس مجلس الوزراء في عام       
نـص القـرار     كما   .واألجهزة الحكومية، بهدف تعزيز مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار         

 التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات     ة الخاص بالالئح  2001 لسنة   265الجمهوري رقم   
 .لمحافظ مباشـرة  اافظات تتبع مكتب    على إنشاء إدارات خاصة بتنمية المرأة في مختلف المح        

ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة     ةوتساهم هذه اإلدارات في رسم السياسات على مستوى المحافظ        
  .بالمرأة في المحافظة

من ورشة 
تدريبية تشارك 

 فيها نساء 
  

    آليات وبرامج غير حكومية

  إتحاد نساء اليمن 

 ،مع اليمنـي  كبر المنظمات الجماهيرية الطوعية في المجت     أقدم و أمن  يعتبر اتحاد نساء اليمن      
يد عدالعقد االتحاد   يو .المجتمعوهو منظمة مستقلة تعمل على دعم وتعزيز القدرات القيادية في           

حتى  ،لتوعية المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص بأهمية التعليم والعمل         العمل  ورش  من  
عال يكون لديها دخل ذاتي ودور ف     ، و تعسف اجتماعي أي   المرأة من أن تحمي نفسها من        تتمكن

ن تحصل على كافـة الحقـوق       أ و  ينهض بواقع المرأة اقتصادياً    االتحاد أن ويطمح   .في التنمية 
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ويعـد  . األخـرى المنصوص عليها في الدستور اليمني والقوانين والتشريعات اليمنية والدولية          
لمؤسسات المجتمع المدني التي تشارك في تنفيـذ اإلسـتراتيجية           المظلة الرئيسية حالياً  االتحاد  

 ، وكـذلك   في شبكة شيماء المناصرة للمـرأة      األساسيالوطنية للتخفيف من الفقر وهو العضو       
  .وغيرها العربية األسرةفي منظمة و اليمنية األسرة جمعية رعاية  فييةفعاليعمل ب

   
 تم تـشكيل لجنـه      وقد. 1990 مايو   اإلدارية منذ هيئاته  ل انتخابات   إجراءوقد ظل االتحاد دون     

 وتم انتخاب هيئات إدارية جديدة في       ، االنتخابات في كل فروع االتحاد     جراءإلتحضيرية عليا   
  . 2003عقد المؤتمر العام األول في سبتمبر ، و بقيادة المكتب التنفيذيهكل فروع

  
  فرعاً، 21فتح   إلى عمد   حيث ،وسعى االتحاد أن يكون له تواجد في كل محافظات الجمهورية         

 فتح  إلىحالياً  ويسعى االتحاد    .رة سقطرى لبعدها الجغرافي    جزي لى فرع مستقل في   إباالضافة  
 االتحاد على دعم المديريات بمراكز حتى تتمكن المـرأة          وعمل .ي محافظة ريمة  فرع جديد ف  

 اهتم بأن يكون له تواجد ونشاط على مستوى         ، كما االريفية والساحلية من االستفادة من خدماته     
وضـع  إلى  التحاد  ل اإلستراتيجية الخطة   وتهدف .نطقةمالمدينة والريف ليراعي احتياجات كل      

 وفعال في تبنـي قـضايا المـرأة         أساسي مستقبلية مشتركة تمكن االتحاد من لعب دور         ةرؤي
  :وتركز الخطة على .يتبناها التي اإلستراتيجية واألهدافاالتجاهات تنفيذ واليمنية 
  . المدارس االبتدائية والثانويةفجوة النوع االجتماعي في تخفيض  وتمكين المرأة تعليمياً •
وذوات االحتياجـات    النائيـة المنـاطق   لريف و اخاصة في   التمكين االقتصادي للمرأة     •

   .الخاصة
  .المبكرالتوعية حول الزواج وفع مستوى الوعي في المجال الصحي ر •
  .السياسيالمشاركة الفعالة للمرأة في المجال  •
  .المؤسسيةتعزيز بناء القدرات  •

   
 تهتم برعايـة وتأهيـل   التي و1995 العديد من الجمعيات الخيرية النسوية منذ عام      وقد أنشئت 

 إلى جانب تطوير قدرات المرأة وتحسين مستواها        ،المرأة صحياً واجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً    
هذه الجمعيات في تنفيذ السياسات والبرامج والخطط والمـشروعات         ة  نشطأ وتتركز   .المعيشي

ال تختلف كثيراً عن سابقاتها من الجمعيات في        التي   و ،تدريبية والتثقيفية والتوعوية  التأهيلية وال 
 .مضمون ما تعنى به وفي أهدافها االستراتيجية وفي توجهاتها العامة
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أعدت الحكومة العديد من السياسات واالستراتيجيات العامة بعضها يتعلق بالمرأة بوجه خاص            
هـذه   وبرامجـه وأنـشطته، وتهـدف        ة فـي محتوياتـه    يتناول شؤون المرأ  والبعض اآلخر   

 . فجوة النوع االجتماعي في مختلف مجاالت التنمية       تقليصبصورة خاصة إلى     اتاالستراتيجي
اللجنـة   التـي أعـدتها      هذه االستراتيجيات االستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة     تبرز من بين    و

 لعـام   212رار مجلس الـوزراء رقـم       ، وصدر ق  مع الجهات المعنية  تشاور  بالالوطنية للمرأة   
تنفيذها واعتبار اللجنة الوطنية للمرأة مسؤولة عـن     إلى   بتوجيه كافة األجهزة الحكومية      2003

 وفعاالً في الـدفاع     متابعة تنفيذها، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً        
  . عن حقوق المرأة

  
 بالتنسيق مـع     الوطنية لعمل المرأة   اإلستراتيجيةي سابقاً   وزارة العمل والتدريب المهن   أعدت  و

 .2001عام  في   المصادقة عليها وإقرارها من قبل الحكومة        ت وتم ،عدد من الجهات الحكومية   
وتهدف اإلستراتيجية إلى تحقيق االندماج التدريبي للمرأة في سوق العمل ورفع قدراتها المهنية             

سين فرص العمل واالهتمام بخلق الظـروف المناسـبة         تح ل ومساعدتها على اكتساب المهارات   
صحية عوقات  ما تعانيه المرأة العاملة من م     والستثمار طاقات النساء والتخفيف من عبء الفقر        

  .واجتماعية وثقافية ونفسية
  

  حقوق اإلنسان للمرأة

حجبـت  ، وحصلت على حقـوق      بفضل توجهات دولة الوحدة   تعززت ممارسة المرأة لحقوقها     
 ورغم التقدم الذي تحقق خالل السنوات األخيـرة،         .ن قبل في مقدمتها الحقوق السياسية     معنها  
 في ال زالت تعاني بعض أوجه القصور على مستوى النصوص القانونية و           المرأةحقوق   إال أن 

قامت اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع منظمـات المجتمـع المـدني             وقد   . العملية الممارسة
حددت أهم النصوص التمييزية ضد المرأة فـي        و،  التشريعية للجمهورية اليمنية  مراجعة البنية   ب

وتمت المصادقة  .  ثم تابعت إجراءات تعديلها مع الجهات التنفيذية والتشريعية        القوانين،عدد من   
قانون  و قانون االحوال الشخصية  وقانون العمل   كل من   على تعديل خمسة نصوص تمييزية في       

ومـا زالـت اللجنـة    . قانون األحوال المدنية والسجل المدني     و  السجون قانون تنظيم  و الجنسية
مراجعـة  الوطنية للمرأة تتابع بالتنسيق مع مجلس النواب الخطـوات اإلجرائيـة لمواصـلة              

  .ضمناًإلغاء أي تمييز نصاً أو  والنصوص التمييزية ضد المرأة
  
  

  ةالسياسة الخارجي
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الـذي أعلـن    و بين قيادتي شطري الـيمن       1989 نوفمبر   30منذ اتفاق عدن التاريخي في      
 السياسة الخارجية تعبيراً عن هذه      أصبحتبموجبه إعادة توحيد البالد وانتهاء مرحلة التشطير،        

تغيير يذكر على مستوى األسس العامة التي       مع ذلك، لم يحدث     و. الحقيقة االستراتيجية المهمة  
من وسيادته واسـتقالله وكرامتـه ووحـدة        فاحترام الي  . السياسة اليمنية السابقة   ارتكزت عليها 

 وبمبـدأ   اإلنسان وااللتزام الصارم بحقوق     ، والتعامل المتكافئ في العالقات بين الدول      ،أراضيه
 العربية كانت وما تزال هـي المحـددات         لوجامعة الدو التعايش السلمي وميثاق األمم المتحدة      

الحـرص علـى    و اإلقليمياصة للمحيط    خ أهمية مع إيالء    ،الرئيسية للسياسة الخارجية اليمنية   
  .اإلفريقيتنمية عالقات اليمن بدول شبه الجزيرة العربية ودول القرن 

  
   االنتماء العربي واإلسالمي

 للـشعب   واإلسـالمي  حقيقة االنتماء العربـي      األولىأكد دستور الجمهورية اليمنية في مادته       
أ، والشعب اليمني جـزء مـن األمـة         فاليمن دولة مستقلة ذات سيادة ووحدة ال تتجز       . اليمني

 وبةؤالد يمكن فهم السياسة الخارجية في حركتها        ،لمنطلقاهذا  من   و .اإلسالميالعربية والعالم   
جل بناء صرح التعاون العربي وتمتين الروابط مع األسرة العربية، والعمل على صـيانة              أمن  
   . العربي والتعامل مع القضايا القومية بجدية وحزماألمن

  
   ونة وانفتاحمر

تمكنت الجمهورية اليمنية في ظرف قياسي من توطيد عالقاتها الدولية علـى أوسـع نطـاق،                
ترام المواثيق الدولية التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية مكنها        واحفالمرونة واالنفتاح والواقعية    

 بعثـة   56 قد أصبح للـيمن   و .من االنتشار المحسوس، وتوثيق الصالت مع معظم دول العالم        
 دولة تغطي معظم دول العـالم،  40 تمثيل غيرمقيم لدىومعتمدة لدى الدول الشقيقة والصديقة     

قـد تزامنـت    و .تلك البلدان مع  تنامي التعاون    يعكسة مما   قيات الفني ح عدد من المل   إلىإضافة  
 فـالتطورات الدوليـة     .هامة وتقلبات دولية    ع أحداث م المنصرمة   األعواممسيرة الوحدة خالل    

 كل  فيالمتسارعة التي يشهدها العالم مثلت تحدياً كبيراً لليمن فرض ضرورة االنخراط الفاعل             
 دوليـة   أوضـاع  والدولية في ظل     اإلقليميةعالقات الخارجية   القضايا المجتمع الدولي وتوطيد     

 وبالـذات بعـد     ،األحاديةغاية في التعقيد بعد انهيار االتحاد السوفيتي وبروز سياسات الهيمنة           
 والـدول   أمريكا وقد تمكن اليمن من بناء عالقات شراكة مع          .2001 من سبتمبر    11 أحداث

 خاصة في ظل سعيه إلقامة عالقات متوازنة مـع جميـع            أهميةوليها اليمن   يالتي   و األوروبية
 لتنفيـذ   الدوليالدعم االقتصادي والسياسي    تساعد على استمرار      الساحة الدولية  علىالفاعلين  

تنفيـذها منـذ    فـي    المالية واإلدارية التي شرعت الحكومة       اإلصالحاتوبرامج  خطط التنمية   
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ستعداد لمتطلبـات   واال الخارجيةجذب االستثمارات   هذه السياسة في    عول على   ي كما   .1995
 التواصل مع   ىعل كما سعت السياسة الخارجية اليمنية       . العالمي العولمة واالندماج في االقتصاد   

   .تقريب وجهات النظر وحياء وترسيخ التضامن العربي العربية إلاألقطارجميع 
  
   دول الجزيرة والخليج) أ

 أمن واستقرار كل دولة مرتبط بأمن واسـتقرار         أندوماً على   سياسة الخارجية اليمنية     ال تركز
على تعزيز وترسيخ العالقـات مـع جميـع دول          كما تؤكد   . وخاصة الجاورة لها  بقية الدول،   

 تقوم على احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل فـي شـؤون الغيـر،               أنالمنطقة والتي ينبغي    
مـن   اإلقليمـي عالقات اليمن بمحيطه    كما أن   . والعمل على حل أية خالفات باألساليب الودية      

باإلضافة إلى   تأثيراً في ماضيه وحاضره ومستقبله،       األكثرهي  العربي  دول الجزيرة والخليج    
كفيلة بخلق حالـة مـن      والتي تكون   تاريخ وعادات وتقاليد    دين ولغة و  من  العوامل المشتركة   

  .المحيطاالستقرار والطمأنينة في هذا 
  
فـي  قطعت العالقات اليمنية الخليجية شوطاً هاماً ومتقدماً على صعيد تعزيـز التعـاون              قد  و

االتجاه الذي يحقق المصالح المشتركة وينمي مسيرة التعاون لما فيه استقرار وازدهار منطقـة            
إيجاد عالقات تكاملية توطد الثقة بين الـشعوب وتكـون دعـائم لألمـن              والجزيرة العربية،   

 من حقيقة التقارب الجغرافي والوجداني بـين شـعوب دول الجزيـرة             وانطالقاً .واالستقرار
 التـي انعقـدت     يجـي  أقرت قمة مجلس التعـاون الخل       وترجمة لهذا التوجه،   العربية والخليج 

بـدءاً   المجلـس    إلـى م اليمن التدريجي    ضما ان 2001قط أواخر العام     العمانية مس  بالعاصمة
 مؤسسات لمجلس التعاون الخليجي هـي التربيـة والتعلـيم والـصحة             أربعاليمن في   بدخول  

  .والشؤون االجتماعية والشباب والرياضة

لقطة لفخامة 
الرئيس مع  

الملك فهد بن 
 عبد العزيز 

  
  القرن األفريقي) ب

اسة الخارجيـة   من المناطق التي تحظـى باألولويـة فـي الـسي      األفريقيتعتبر منطقة القرن    
عقالنية مع دول المنطقة    متوازنة و ليمنية سياسة   سياسة الخارجية ا   وتنتهج ال  .للجمهورية اليمنية 
  :أهمهاالعتبارات عديدة 

  . القومي اليمنياألمنالحدود البحرية المشتركة مع بعض دول المنطقة وتأثيرها على  
في تلـك   كبيرة   يمنية   ود جاليات ووج عالقات الجوار التاريخية وارتباطها بالهجرات اليمنية      

  .ال زالت على ارتباط بالوطنالدول 
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 من انعكاسات على    ا الجارية بين دول المنطقة وعدم االستقرار وما يترتب عليه         الصراعات 
النزوح المتواصل لالجئين   نتيجة   أو واالقتصادية واالجتماعية    األمنيةاليمن سواء من النواحي     

 بمـا فـي ذلـك       اإلقليمي واالستقرار   األمن السلبية على    ثارآل ا إلى إضافة ،من دول المنطقة  
  .األحمرالمالحة الدولية في البحر 

  
 الرامية لحل مشكلة الصومال مـن خـالل         واإلقليمية دعم الجهود الدولية     إلى اليمن   ىسعوقد  

 سفرتأ كما . األزمة إنهاء إلىرعاية اللقاءات بين الفصائل الصومالية وتبني المبادرات الهادفة         
قمـة  خالل  13/10/2002 في  أعلنجهود الدبلوماسية اليمنية عن ميالد تجمع صنعاء الذي         

تجمع التي  لل القمة الثالثة    أعمال، وفي   إثيوبيا و السودانوصنعاء التي شارك فيها رؤساء اليمن       
 كـل مـن الـصومال       إلـى  وجه اليمن الدعوة     27/12/2004بتاريخ  الخرطوم  عقدت في   

 كمـا   . واالستقرار في المنطقة   واألمنجل السالم   أتجمع من   ال إلى لالنضمام   وجيبوتي واريتريا 
 لهذه  األساس يكون الحوار هو     أنتقدم اليمن بمبادرة للمصالحة الشاملة بين دول المنطقة على          

  .المصالحة وحل الخالفات

لقطة من 
قمة تجمع 

 صنعاء 

  
  الدبلوماسية اليمنية ومعالجة قضايا الحدود) ج

 اتفاقية الحدود الدولية مع الشقيقة سـلطنة عمـان فـي             توقيع إلىتوصلت الجمهورية اليمنية    
 بالحوار والتراضي لما يخدم مصلحة البلدين وتمتين         العالقة كلاوتم حل المش  ،  1992 أكتوبر

 كبيراً فـي العالقـات بـين        إنجازاًهذا االتفاق   قد شكل    و .عالقات التعاون في كافة المجاالت    
، االتفـاق الحـدودي  هـذا  وعلى غـرار   .لحدوديةالبلدين ومثاالً يحتذى به في حل المشاكل ا      

حرصت الدبلوماسية اليمنية على حل مسألة الحدود مع المملكة العربيـة الـسعودية بـالطرق         
 بين  2000  يونيو يعد توقيع اتفاقية الحدود في    و.  مبدأ ال ضرر وال ضرار     أساسوعلى  نفسها  

 ودولي كبير ومثـل     إقليميبترحيب  ل  اً ألزمة استمرت ستين عاماً، وقوب      تاريخي اًإنجازالبلدين  
في طور واضح   االتفاقية ت هذه  ترتب على   كما  .  بين البلدين  اتعالمة بارزة ومضيئة في العالق    

  .في البلدين ولينؤالمس وتسارعت بعدها الزيارات المتبادلة بين كبار ،العالقات بين الدولتين
  
جـراء   التابع لهـا  واألرخبيلة حنيش  معاصراً في التعامل مع قضية جزير أسلوباًاتبع اليمن   و
 رائعاً للحكمـة اليمانيـة      أنموذجاقدم  و،  15/12/1995العتداء االريتري الذي وقع بتاريخ      ا

قبـول  اليمنية من خالل    دبلوماسية  أدت ال  و .تمثل في تحكيم العقل والمنطق مكان القوة والعنف       
ن تجربة سياسية ودبلوماسـية     خاض اليم كما   . للبلدين تفادى حرب خاسرة   إلى   التحكيم الدولي 

 الحكـم مـن     9/10/1998في  ، حيث صدر    استخدمت فيها كل الوسائل المثبتة للحق اليمني      

وقيع لقطة ت
إتفاقية جدة 

 مع السعودية 
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هيئة التحكيم الدولية بتأكيد سيادة الجمهورية اليمنية على مجموعة جزر حنيش وزقر وجبـل              
 واألرخبيـل  تسلم اليمن جزيرة حنـيش       1/11/1999وفي  . الطير ومجموعة جزر الزبير   

 قـرار هيئـة     1999 /7/12صدر فـي   كما   .أخرىلتابع لها ورفع العلم اليمني عليها مرة        ا
يعتبـر انتـصاراً    الـذي   والـدولتين   التحكيم للمرحلة الثانية حول ترسيم الحدود البحرية بين         

  .للدبلوماسية اليمنية
  
  العالقات على المستوى القومي) و

 المبـادئ   أهـم أحد  ع العربي العام وتحقيق     تعزيز الوض في  إعادة تحقيق الوحدة اليمنية     ساهم  
وتنطلق السياسة اليمنيـة مـن رؤيـة         . التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية       واألهداف

ها وتتأثر بها   في جزء ال يتجزأ من األمة العربية تؤثر         نهاأو منبع العروبة    أنها إلىعربية تنظر   
ة على بذل المساعي وتأييد كافـة الجهـود   نتهج اليمن سياسة قائمي و .وتتفاعل مع كل قضاياها   

 األمـة حشد الطاقات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها         ودعم التضامن العربي    ل
 ما تعانيـه العالقـات      رغم ، العرب أشقائه مع   أخويةوتمكن اليمن من إقامة عالقات      . العربية

 تنقيـة   إلـى سعى اليمن   ي كما   . العربية من تعقيدات وما تعيشه من أزمات متالحقة        -العربية  
ك الواعي لطبيعة التحديات    ا العربية حفاظاً على وحدة الصف العربي انطالقاً من اإلدر         األجواء
 لمجلـس   113   الدورة إلىتقدم اليمن   وقد  .  ومتطلباتها واستشعاراً لروح المسؤولية    اإلقليمية

،  الدوري المنتظم آلليـة القمـة      جامعة الدول العربية المنعقد في بيروت بمبادرة بشأن االنعقاد        
 2000 أكتـوبر تم إقرار المشروع في مؤتمر القمة العربية غير العادي المنعقـد فـي              حيث  
قر أ، و  بمبادرة إقامة اتحاد عربي    2003في عام   أيضاً   واستمراراً لهذه الجهود تقدم      .بالقاهرة

 إنشاءاهرة مشروع    بالق 13/1/2004تماعهم االستثنائي يوم    وزراء الخارجية العرب في اج    
للموافقـة   إحالتـه  توتم،  المبادرة اليمنية إلصالح الجامعة العربية    إلى   اًداستنابرلمان عربي   

  .5200 القمة العربية التي انعقدت في الجزائر في مارس عليه في 

الرئيس في أحد 
مؤتمرات القمة 
العربية ويظهر 

الوفد اليمني 
خلفه

  
 لنضال الـشعب    هتميزت مواقف اليمن بالثبات والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، تأكيداً لدعم         و
 المشروعة المتمثلة في حق تقرير المـصير وقيـام الدولـة          أهدافهسطيني في سبيل تحقيق     الفل

كما رحب اليمن بالتحوالت االيجابيـة التـي شـهدتها          . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس   
 وخارطة الطريق وغيرهـا مـن       أريحا -المنطقة ابتداء من مؤتمر مدريد للسالم واتفاق غزة         

 تحقيق الـسالم العـادل      أهميةعلى   كدأو،  وإسرائيلعة بين السلطة الفلسطينية     االتفاقيات الموق 
لتزم اليمن بمواقفه الثابتة والمبدئية     يكما   . طبقاً لقرارات الشرعية  الدولية     والشامل في المنطقة  

فخامة الرئيس 
يستقبل الراحل 

 أبو عمار 
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على  تأكيدالو،   ودعمه للمفاوض العربي على كافة المسارات      أوسطيمن عملية السالم الشرق     
    . من هضبة الجوالن السورية المحتلة ومن جنوب لبنانإسرائيلب انسحاضرورة 

  

  أفريقياعلى مستوى ) هـ

 وتعمل على تطـوير     ، باهتمام كبير  األفريقيةعالقات مع القارة    ال إلىتنظر الدبلوماسية اليمنية    
 خاصـة بلـدان القـرن       ،األفريقيةالتعاون السياسي واالقتصادي والثقافي مع مختلف البلدان        

 انطالقاً من الروابط التاريخية والجغرافية التي تربط اليمن مع          أفريقيا وشرق وجنوب    ريقياألف
د تجلـى ذلـك     قو .أفريقياهذه البلدان ووجود جاليات يمنية منتشرة في العديد من دول شرق            

مدارس الجاليات اليمنية والتوقيع على اتفاقيات إقامة اللجان المشتركة وتبـادل           إنشاء  االهتمام ب 
لوفود الرسمية والشعبية وافتتاح خطوط الطيران المباشرة لنقل المسافرين بين اليمن وعواصم            ا

  .بعض دول المنطقة
  

  على مستوى آسيا) و

الزيـارات  ين، انعكست فـي     شهدت عالقات اليمن مع الدول اآلسيوية تطوراً وتنامياً ملحوظ        
 الـيمن  أقـام  كمـا  .دوريبشكل اجتماعات اللجان المشتركة   والمتبادلة على أعلى المستويات     

. عالقات دبلوماسية جديدة مع عدد من دول آسيا المستقلة عـن االتحـاد الـسوفيتي الـسابق                
 السياسة الخارجية اليمنية اهتمامها لتعزيز عالقات بالدنـا مـع دول شـرق آسـيا                وأعطت

ـ  و . المـصالح االقتـصادية والتجاريـة      أساس على   ،سيانالمنضوية في إطار تكتل اآل     ت أول
على المحيط الهندي   جهوداً للمساهمة في تأسيس منظمة الدول المطلة        كذلك  الدبلوماسية اليمنية   

  .االجتماع الذي عقد في جزيرة مورشيوس خالل 1996في العام 
  
  العالقات اليمنية األمريكية) ز

 األمـن  بأهمية الوحدة وما سينتج عنها مـن تعزيـز           األمريكية اإلدارة   إقناع من   اليمنتمكن  
 حظيت الوحدة بدعم وتأييد الواليات المتحـدة، كمـا حظيـت            ،ذلكل. واالستقرار في المنطقة  

شهر قليلـة مـن قيـام       أبعد  التي اندلعت   غير أن حرب الخليج الثانية       . ودولية إقليميةبمباركة  
 الـيمن   عارض إذعامل تحول في العالقات بين صنعاء وواشنطن،         شكلت   الجمهورية اليمنية 

 األمريكيـة  في المنطقة الذي قادته الواليات المتحدة        األجنبيوة العسكرية والتدخل    استخدام الق 
 تـم قطـع     ،وعلى إثـر ذلـك     . تسوية سياسية إلخراج الجيش العراقي من الكويت       إلى دعاو

 نـشبت حـرب     أن إلىالبلدين مضطربة   بين  عالقة  ال وظلت   ، عن اليمن  األمريكيةالمساعدات  
 الواليات المتحدة بأن المحاولة االنفـصالية       أعلنتن  حي،  1994صيف  الفاع عن الوحدة في     

الرئيس في 
لقطة رسمية 

 مع بوش 
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 دور إلـى  إضـافة  لعالقة قوية بين البلدين،     أسس وكان هذا الموقف كفيل بوضع       .شأن داخلي 
في إعادة تعزيـز العالقـات      بدوره  ساهم  والذي    االريتري – النزاع اليمني    إنهاءواشنطن في   

) كول (األمريكيةندما وقع حادث تفجير المدمرة     ع 2000 أكتوبر 12تشهد نمواً طبيعياً حتى     ل
  . التحقيق برغم تعاون اليمن معأخرى العالقات مرة والذي هزقبالة ميناء عدن 

  
عقب الهجمات على برجي التجارة ومبنى البنتاجون فـي          إيجابياًتتخذ منعطفاً   بدأت العالقات   و

 إجـراءات لهجمات واتخـاذ     نتيجة إدانة اليمن لتلك ا     ،11/9/2001  في نيويورك وواشنطن 
 .األخـرى  اإلرهابيـة  تنظيم القاعدة والجماعات     إلىمالحقة العناصر المشتبه بانتمائهم     لأمنية  

، والتي تكللـت    األحداثجاءت زيارة الرئيس علي عبداهللا صالح بعد حوالي شهرين من تلك            و
ـ    األمـن تدريب عناصر   يشمل  مني بين البلدين    أاالتفاق على تعاون    ب ى مكافحـة    اليمنـي عل

 -و تشهد العالقات اليمنيـة   . وتزويدها بالمعدات الالزمة ودعم خفر السواحل اليمني       اإلرهاب
ه من خالل المساعدات التـي      ؤيمكن استقرا الذي  و ،منذ ذلك الحين   استقراراً واضحاً    األمريكية

 وبالذات في   تقدمها الواليات المتحدة لليمن في مجاالت التعليم والصحة وتنمية المناطق النائية          
 الذي ظل مغلقاً منـذ      األمريكي جانب إعادة فتح مكتب التنمية       إلى ، والجوف مأربمحافظتي  
  .ات القرن الماضييبداية تسعين

  
  على الصعيد األوروبي) ح

كل تولي الجمهورية اليمنية أهمية خاصة لعالقاتها مع االتحاد األوروبي وعالقاتها الثنائية مع             
في ظل التطورات التي يشهدها االتحاد األوروبي يصبح اتجاه الـيمن           و. الدول األوروبية من  

 الـدعم االقتـصادي     إلـى  خصوصاً في ظل حاجتـه       ،لتطوير عالقاته معه خياراً استراتيجياً    
ذي المالي واإلداري ال  االقتصادي و  اإلصالحامج  ن لتنفيذ خطط التنمية وبر    األوروبيوالسياسي  

 جـذب   إلـى كما تسعى الحكومة اليمنية     . 1995عام  نذ  شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذه م     
بـين الـيمن    وقد شهدت العالقـات      . لتعزيز وتطوير االقتصاد اليمني    األوروبيةاالستثمارات  

، والذي   للدولة اليمنية الجديدة   اإلقليمية األهمية تطوراً ملحوظاً نتيجة تزايد      األوروبيواالتحاد  
، باإلضافة إلى   ولينؤالمسالزيارات المتبادلة لكبار    و في تفعيل وتنشيط التحرك السياسي    انعكس  
واألخـذ بنظـام الحكـم المحلـي والـنهج      ات اإلصـالح تطبيق للمضي قدماً في ايمن دعم ال 

 األوروبـي كما عبر الموقـف     .  والحريات العامة  اإلنسانالديمقراطي التعددي واحترام حقوق     
 بالـسياسة   أشـاد للوحدة اليمنيـة، و    تأييده   عن 1994عام  في  الدفاع عن الوحدة     حرب   أثناء

 األوضـاع اليمنية الحكيمة في ترسيم الحدود مع الجيران بـالطرق الـسلمية وموقفهـا إزاء               

 56



 جانب تقديمها للدعم والعون لالجئين مـن القـرن          إلى األفريقيوالتطورات الجارية في القرن     
  .األفريقي

  
  روسيا االتحاديةجمهورية ) ط

 انطالقة جديـدة  األخيرةرية اليمنية وروسيا االتحادية في السنوات   بين الجمهو  اتشهدت العالق 
 من  األولىنحو آفاق رحبة في شتى مجاالت التعاون، وذلك عقب الفتور الذي شهدته السنوات              

 وصـار   .التي مرت بها روسيا أعقاب انهيار االتحاد الـسوفيتي        تطورات  لاات نتيجة   يالتسعين
ات شـهدت   ي من عقد التـسعين    األخيرن البلدين خالل النصف      العالقات السياسية بي   أنملحوظاً  

 تبادل الزيـارات علـى أعلـى مـستوى          أبرزهاكان  ،  تطوراً ايجابياً على مختلف المستويات    
  .2004بريل أ موسكو في إلىوتوجت بزيارة الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية 

الرئيس مع   
بوتين خالل 
زيارته إلى 

 موسكو 

  اإلقليميةالمنظمات والوكاالت الدولية المتخصصة والمنظمات ) ي

المنظمات والوكاالت الدولية المتخصـصة والمنظمـات       مع  ارتبط اليمن بعالقات تعاون وثيقة      
 عضوية كل من منظمة األمم المتحدة وهيئاتها ووكاالتهـا          إلى منذ انضمامه    األخرى اإلقليمية

  ،1969 فـي سـبتمبر      اإلسالميمنظمة المؤتمر    وإلى   1947عام   في   الدولية المتخصصة 
المنظمات بالتعاون المثمر   هذه   ب اليمن اتواتسمت عالق . 5519عام  دم االنحياز في    وحركة ع 

الذي انعكس أثره االيجابي على الصعيد الوطني في كافة المجاالت الـسياسية واالقتـصادية              و
  .واالجتماعية والثقافية

  
  األمم المتحدة منظمة -1

 1990 مايو   21العام لألمم المتحدة في      األمين قبيل إعالن قيام الجمهورية اليمنية تم إبالغ        
الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة وجمهوريـة الـيمن          كل من   بأن الدولة الموحدة ستحل محل      

تلتزم بأحكام ميثـاق األمـم      أنها   و ،الديمقراطية الشعبية في جميع المنظمات اإلقليمية والدولية      
 .األخرى الدول    شطري اليمن مع   أحد االتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين       وتحترم كافة  المتحدة

المنظمات التابعة  و جميع الدول األعضاء     إلى العام لألمم المتحدة إبالغ ذلك       األمينوطلب من   
  .لألمم المتحدة

مدير البرنامج 
اإلنمائي لألمم 
المتحدة خالل 
 تفقده مشاريع

 بعمران 
  

ـ      رحبـت   اً قرار 5/12/1990لألمم المتحدة في    العامة   للجمعية   45وقد صدر عن الدورة ال
 .1990مـايو    22في   دولة ذات سيادة    الجمهورية اليمنية  وإعالن فيه بتوحيد شطري اليمن   

في جميع الدورات السنوية للجمعية العامة لألمـم        منذ ذلك التاريخ      الجمهورية اليمنية  شاركتو
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هذه الدورات واالجتماعات بفعالية في طرح      ها إلى   وفود سهمتو،  المتحدة المنعقدة في نيويورك   
كما سعت الجمهورية اليمنيـة     . ميمواقف إزاء جميع القضايا على الصعيدين الدولي واإلقلي       ال

 تعزيز نشاطها وجهودها في إطار المنظمات والوكـاالت المتخصـصة فـي المجـاالت               إلى
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
   منظمة المؤتمر اإلسالمي-2

لتعزيـز  المؤتمر اإلسالمي بذلت الدبلوماسية اليمنية جهوداً كبيرة لتعزيز حضورها في منظمة  
 إزاء الحملـة التـي      اإلسالم العادلة، والدفاع عن     اإلسالمية وتأييد القضايا    اإلسالمين  التضام

على المشاركة الفاعلـة والنـشطة فـي اجتماعـات           اليمن    وحرص .صورتهتستهدف تشويه   
السياسة الخارجية اليمنية   كما تولي    .ستوى القمة الوزارية أو على م   منظمة سواء   الومؤتمرات  

 العقيدة والمصالح   أواصرمن  اليمن معها    لما يربط    ، أهمية اإلسالميةالدول  تقوية العالقات مع    
 الجمهوريـة   تستـضيف  ، من االهتمام بأنشطة المنظمة    وانطالقاً . والمنافع المتبادلة  المشتركة

  .2005 يونيوفي القادم  اإلسالميةلدول االيمنية مؤتمر وزراء خارجية 

الرئيس في قمة 
منظمة المؤتمر 

 االسالمي 

  
  االنحياز حركة عدم -3

 في باندونج   رة الدول المشاركة في المؤتمر التأسيسي لحركة عدم االنحياز         اليمن في صدا   كان
 الدول المشاركة في المؤتمر التحضيري للحركة فـي القـاهرة فـي          أوائلمن  و،  1955عام  

بفعاليـة فـي كافـة المـؤتمرات          الجمهورية اليمنية  إعالنمنذ  شارك اليمن    و .1961يونيو  
مواقفـه الثابتـة    لل احترام الـدول الـشقيقة والـصديقة         المنعقدة في إطار عدم االنحياز، ونا     

  . الحركةوأهدافوالمتطابقة مع مبادئ 
  
  

  العالقات االقتصادية الدولية
 تتوج، يقة والصديقةشقل اللدو افتلمخ عقاته االقتصادية معالثة لتعزيز ثيبذل اليمن جهوداً ح

 التجاري الي المج فولبالتوقيع على أكثر من ستين اتفاقية تجارية وصناعية وبروتوك
يس الوزراء اليمني ونظرائه في كل من رئرأسها  يست لجان عليا م تشكيلت و.والصناعي

تركة ة مشرياوز لجنة 23 ىلفة إاالسعودية ومصر واألردن وسوريا والسودان والعراق، إض
قتصادية كما يسعى اليمن إلى تعزيز عالقاته اال.  وعدد من الدول الشقيقة والصديقةنان بالدبي
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مع التكتالت اإلقليمية والدولية واالنضمام إليها من خالل موائمة تشريعاته وقوانينه وإزالة 
  .كافة القيود غير الجمركية، وبما يكفل اندماج االقتصاد اليمني في محيطه اإلقليمي والدولي

  

  ارة الحرة العربية الكبرىجتلطقة امناالنضمام إلى 

ى عضوية منطقة التجارة لإية  اليمنةيرمهوجلانضمت ا، 2002 نة لس41 مقرانون قلليذاً فنت 
وبدأ  .ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةقافالحرة العربية الكبرى استناداً إلى ات

ض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل يفخاليمن الت
 القرار يفيض المحدد فخلتا ولدجلامج التنفيذي نرباً للقفو اليمن ىلإدة ارولاعلى السلع العربية 

   .2010سنوياً وصوالً إلى التعرفة الصفرية في عام % 16نحو ب

  

   يون الخليجتعاال لسمج

ات تكاملية مع دول الجزيرة والخليج العربي في كافة قالامة عقإلود هجلارى اصق ليمنال ذبي
 تجارياً كايشرتعاون الخليجي ال جلسمول دبر تعوت .جال االقتصاديالم اهمقدمت يفالمجاالت و

اعية رزللع ا السيداًدحتو لمنتجات اليمنية غير النفطيةل ةستوردملاأهم الدول ويمن لل رئيسياً
اكتسبت العالقات و. فةتلخمال عسللان م اردات اليمنو يولى فألة ابرتالمل تح تثي، حسمكيةلاو

يد من دعل امارب نتيجة إاضيةملانوات سلاية اضافية خالل أهمس مجللاوالتجارية بين اليمن 
ية مشتركة رازجان ولوس لايس مجسأتت والبروتوكوالت االقتصادية والتجارية، وتم ايقافتاال

اسة الجانب ردلليمن المجلس ول من قبل األمانة العامة ةتركشل ممت عاوععن مجمفضالًَ 
  .مجلسالول دن ومالي  يف جاريةتلالقوانين ات واعريشتالب تعلقالم

  
  عاءنص  تجمعولد

ج بإعالن توالذي و،  باستمرارول اإلفريقية المجاورةلد مع اهتاتعزيز عالقيسعى اليمن إلى 
 نادسولاورية همجوليمنية ا ةهوريالجمن مالذي يضم كل  ءاع صنعمجت لود ةطبيل راكشت

 القتصاديا لالمجا يفالتجمع ازات جنإ أهم نمو .طيةامقريلدة اتحاديالايوبيا ثأ هوريةوجم
  : اآلتي

  .صةصمتخ مالعأل اج ر مجالسيستأس 
   .  قابضة مشتركة لالستثمار في مجال األمن الغذائيةكرانشاء ش 
 هذهاع الخاص للمشاركة في تنمية طقلجيع اشء المناطق الصناعية وتإنشاالعمل على  
  . اهيفستثمار الاو قطانملا

  . ارية الوطنية واإلقليمية والدوليةلمعارض التجة في اركالمشا 
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  . ثثالل ادوللا لتجارة والخدمات بينا بايسنا ليهستلخدمات المصرفية لا تعاون في مجاللا 
  . تجاريةلا ة العالقاتيقو وتيززلتع ل األعمالاجرخاصة بلا لوماتعمللة كشبيس أست 
 .  مجال الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية في عاونالت 

  
  مام إلى منظمة التجارة العالميةاالنض

عالمية تتشكل منذ بداية الوات الجمهورية اليمنية نحو االنضمام إلى منظمة التجارة طخ تأدب
ليمن اأن قطع بعد ، حين قامت لجنة وزارية بدراسة موضوع االنضمام، خاصة 1998عام 

ت دوأك. 1995م أ في عابدي لذطريق اإلصالح االقتصادي والمالي واالداري ا ىلشوطاً ع
من خالل بيانها المقدم إلى مجلس النواب في األول من يونيو هذا التوجه الحكومة على 

ى المنظمة، حيث تم لإ امضمطنية لعملية اإلعداد واالنولا ةيل تم تشكيل اآل،لكذب قعو .1998
قرارات وتوالت بعد ذلك ال. والتفاوض مع منظمة التجارة العالميةد إنشاء لجنة وطنية لإلعدا

السياسات العامة للتفاوض مع  ةلجنحيث شكلت اء بقية أجزاء اآللية الوطنية، إلنشالمنظمة 
ال والتنسيق مع منظمة التجارة صتما تم إنشاء مكتب االك. ريق التفاوض وكذلك فةـالمنظم

لعالقة على المستوى اات ذلجنة الوطنية والجهات لا نيب ة للتنسيقحوريالعالمية كنقطة م
قت عنها لتنفيذ السياسات بثان وقامت اللجنة الوطنية بتشكيل ثالث لجان فرعية. نيالوط

لتجارة  لجنة الجنة الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية،وهي واألهداف المرسومة لها 
تشكيل فريق فني مساند لفريق التفاوض كذلك تم و. لتجارة في الخدماتاة  لجنفي السلع،

  .يناليم

لقطة ألول 
مع إجتماع 

المنظمة في 
 جنيف 

  
لحصول على ا طلب ميدق تضمام اليمن إلى المنظمةق ان الخطوة العملية األولى في طريوتمثلت
ة قبول الجمهورية اليمنية عضواً م للمنظم في المنظمة، حيث أقر المجلس العاقبرا مصفة

 على تقديم طلب 2000 مارس 31ووافقت الحكومة في  .1999مراقباً في شهر أبريل 
 يوليو 17العام للمنظمة في  سلالمج التجارة العالمية، وأقر ةمظنم االنضمام الرسمي إلى

كافة م ما أخاص بعضوية مفتوحةعمل ل الطلب باإلجماع، وتم تشكيل فريق  قبو2000
  .األعضاء بالمنظمة

  
 تاسايسلارجية التي تصف ا الخنية لالنضمام بإعداد مذكرة نظام التجارةطبدأت اآللية الوقد و

ة في الجمهورية اليمنية، والتي تعد الوثيقة األولى المطلوب بعمتلااالقتصادية والتجارية 
وإقرارها من ية ة اإلعداد والمراجعة لمذكرة نظام التجارة الخارجيوقد أنجزت عمل. تقديمها

 20 خيرابت لمنظمة ااءعضوتوزيعها أل ة العالميةتجارقبل الحكومة، وتم تقديمها إلى منظمة ال
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رة الخارجية من أعضاء ا سؤاالً حول مذكرة نظام التج167 وتلقى اليمن .2002نوفمبر 
د األوروبي، حاتاال،  األمريكيةلواليات المتحدةوهم ا يةلو التجارة الد فيالمنظمة األكثر تأثيراً

ت عا، في إطار ما يسمى مرحلة تقصي الحقائق حول السياسات والتشريكندا، واستراليا
. لعالميةرة اتأكد من توافقها مع اتفاقيات منظمة التجال لعمول بهاملااالقتصادية والتجارية 

رة العالمية التي قامت اجتإلى منظمة ال مهادياد اإلجابات وتقعدوطنية بإلا ةيلوقامت اآل
   .2004 يونيو 22 خيراتب ل األعضاءوبتوزيعها للد

  
ف بالعرض يعرة أو ما ن الجهات ذات العالقة إلعداد جداول التعريف ماءبروتم تشكيل فريق خ

 والتأهيل اهتماماً بلوطنية جانب التدريا ةكما أولت اآللي .ألسواقإلى ااألولي لوصول السلع 
لدولية  ااتظمة التجارة العالمية واالتحاد االوروبي والمنمظنم عمث تم بالتعاون ، حيكبيراً

لتدريبية األخرى ذات العالقة، عقد العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل والبرامج ا
وطنية ة الام واتفاقياتها ومتطلباتها، باإلضافة إلى مشاركة أعضاء اآلليمضنحول عملية اال

  .ل منظمة التجارة العالمية وعملية االنضماموة حيوالجهات ذات العالقة في الفعاليات الخارج
 
  

  التعاون الدولي
يمية ومن الـدول الـشقيقة      تشكل المساعدات الخارجية من المنظمات والصناديق الدولية واإلقل       

 كمـا   .التحديات التي تواجهها  للتغلب على   عملية التنمية في اليمن و    والصديقة وقوداً ضرورياً ل   
تسهم في تمكين اليمن من لعب دور هام في العالقات السياسية الدولية من خالل المشاركة مع                

ذ تحقيـق   ومن .النمو والتنمية المجتمع الدولي في الفعاليات والتجمعات الدولية المتعلقة بقضايا         
تلك المنظمات والدول   سعت الحكومة اليمنية إلى تعزيز روابطها مع        الوحدة اليمنية المباركة،    

  .لليمنالمانحة بهدف إشراكها وتفعيل دورها في العملية التنموية 
  

كذلك الظـروف   ومن القرن الماضي وتبعاتها     ات  يفي مطلع التسعين  الثانية  حرب الخليج   وأدت  
 المساعدات التنمويـة    راجعتإلى   1994الدفاع عن الوحدة في عام      حرب  سبقت  داخلية التي   ال

المانحة من تقديم العون الفنـي والمـالي    جهات  المعظم  توقف   وأانسحاب  نتيجة  المقدمة لليمن   
سـنوي  توسط   مليون دوالر كم   400حوالي  هبات من   القروض و وانخفضت ال . والعيني لليمن 

وضـعت الحكومـة    لذلك،  .1995عام  في   مليون دوالر    100ن  مقل  أ إلى   1990في عام   
المساعدات التنموية لتسهم في دعم برنامج اإلصـالح االقتـصادي          نشيط  تنصب عينها أهمية    

دعـت الحكومـة إلـى لقـاء        ، حيث   1995بداية  والمالي واإلداري الذي تبنته الحكومة في       
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الدول والمنظمـات   عهد   نتج عنه ت   1997في عام   تشاوري مع مجتمع المانحين في بروكسل       
ورغم عدم الوفاء بتلك اإللتزامات كاملة،      .  مليون دوالر  870بحوالي  برنامج  الالمانحة بدعم   

أنها فتحت صفحة جديدة في مسار التعاون الدولي مع الجهـات المانحـة، حيـث سـعت                 إال  
جـذب  تنمويـة و  محلية إلى تحـسين عالقاتهـا ال       في ظل محدودية الموارد ال     الحكومة مجدداً 

لتمكين الحكومـة مـن مواصـلة نهجهـا         إضافية وخاصة من الصناديق اإلقليمية      مساعدات  
   .اإلصالحي في الجوانب االقتصادية والمالية واإلدارية واإليفاء بالتزامها تجاه المجتمع الدولي

  
مـة  التي أعدتها الحكو   2005-2003وطنية للتخفيف من الفقر للفترة      الستراتيجية  مثلت اإل و

مجتمع المـانحين إلـى لقـاء       وة  دعاليمنية وثيقة تعاقدية مع الجهات المانحة، مما مكنها من          
 حيث  شاريع وبرامج اإلستراتيجية،  لتمويل تنفيذ م   2002في باريس في أكتوبر     آخر  تشاروي  

رئـيس  الرئيس علي عبداهللا صـالح      زيارات   كما ساهمت    .مليار دوالر  2.3التعهدات  ت  بلغ
ل السنوات الماضية إلى عدد من الـدول الـشقيقة والـصديقة ولقاءاتـه مـع                الجمهورية خال 

المؤسسات التمويلية الدولية في تطوير عالقات التعاون الدولي والترويج لالحتياجات التنمويـة          
تخفيـف  للالتنموية المناسبة   والسياسات  في اليمن وجهود الحكومة في تنفيذ برامج اإلصالحات         

  .من الفقر والبطالة
  
  لليمنلمساعدات التنموية ا

بلغ حجم المساعدات التنموية الدولية من هبات وقروض ميسرة التي قدمت لليمن خالل الفترة              
 مليـون دوالر سـنوياً      260 مليار دوالر بما يعادل      3.9 ما يقارب من     2004 -1990
لية وتتضمن خارطة المانحين في اليمن دول ومؤسسات تموي        . دوالر للفرد الواحد   13وبمعدل  

والمفوضـية  المتخصـصة   األمم المتحدة   مات  إقليمية ودولية محدودة أهمها البنك الدولي ومنظ      
االقتصادي واالجتماعي  نماء  الصندوق العربي لإل  مثل  األوروبية والصناديق التمويلية اإلقليمية     

ن  تعتبر ألمانيا وهولنـدا واليابـا      ،وعلى المستوى الثنائي  . والبنك اإلسالمي وصندوق األوبك   
 وقـد بلغـت     .بريطانيا أهم الدول المانحة لعملية التنمية في اليمن       مؤخراً  والواليات المتحدة و  
هيئة احتلت  ،  2004-1990 مليار دوالر خالل السنوات      2.7يقارب   امالقروض التنموية   

يأتي الصندوق  بينما   مليار دوالر،    1.4إجمالي  المرتبة األولى ب  ) البنك الدولي (التنمية الدولية   
 مليـون دوالر    824لعربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي فـي المرتبـة الثانيـة بمبلـغ             ا

 167 مليون دوالر يليها البنك اإلسالمي للتنمية بمبلغ       193والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ     
  .   مليون دوالر74مليون دوالر وصندوق األوبك للتنمية بمبلغ 
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  2004 -1990فترة أهم الدول والمؤسسات المانحة خالل ال
    

  دولة أو المؤسسةال
ــم    حجــــ

المــــساعدات 
  )$مليون (

  1,246  اجمالي الهبات والمنح
 280  ألمانيا  

  240  هولندا  
  147  الواليات المتحدة  
  250  المفوضية األوروبية  
  180   المتخصصةاألمم المتحدةمات منظ  
  86  غير الحكوميةالدولية المنظمات   
  28  بريطانيا  
 35   أخرى دول  

  2,658  اجمالي القروض
  1,400  البنك الدولي   
  824  الصندوق العربي   
  193  الصندوق السعودي  
  167  البنك اإلسالمي  
  74  صندق األوبك  
 3,904                           اإلجمالي   
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توزيع المنح والهبات

  
  

الـدعم  توسط   م حيث بلغ الفترة نفسها،   خالل    مليار دوالر  1.3نح حوالي   الهبات والم وبلغت  
 مليون دوالر لكل برنامج     60المتخصصة حوالي   األمم المتحدة   مات  التنموي المقدم عبر منظ   

ـ متيقطري    2004حتى نهاية   ها  المساعدات المقدمة من  والذي يعني أن إجمالي      سنوات   5د ل
خالل بية  وحجم المساعدات المقدمة من المفوضية األور      ويقدر   . مليون دوالر  180يقرب من   

 مليون دعم لبرنـامج األمـن       46 منها   ، مليون دوالر  173 حوالي   2001 – 1990ترة  الف
 61  إلـى   بحسب البرنامج التأشيري القطري    2004 – 2002خالل الفترة   ، ارتفع   الغذائي

-2005 مليون يورو للفتـرة      13 لليمن بمبلغ    اً سنوي اًكما تقدم المفوضية دعم   . مليون يورو 
  .ي بموجب برنامج قطري تأشير2006

  
 العامل منهـا    تزايد عدد والتي  تعززت عالقات اليمن مع المنظمات الدولية غير الحكومية         قد  و

 منظمة منهـا    44ها  بلغ عدد و ،اتيمقارنة بالنصف األول من التسعين    % 40بنسبة  في اليمن   
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بـشكل   ها ونـشاط  هاتزايد حـضور   إسالمية وأ منظمة عربية    11 منظمة دولية أجنبية و    33
منظمـات  الوبلغ إجمالي التمويالت للمشاريع المنفذة من قبـل         . 2000عام  مع مطلع   رئيسي  

 2004 – 1990 مليون دوالر خالل الفترة      35سالمية   اإل وأعربية  الدولية غير الحكومية ال   
  .خرىالدولية األغير الحكومية  مليون دوالر للمنظمات 51مقابل 

  
حيث بلغ حجم التعاون مع ألمانيا للفتـرة         ،على المستوى الثنائي  تحتل ألمانيا المرتبة األولى     و

 2001في عـام    وتم  .  مليون يورو  162 مليون مارك ما يعادل      325حوالي   90-2001
اختيار اليمن ضمن أربع دول نموذجية في برنامج الحكومة األلمانية الخاص بتخفيض معدالت             

منـذ  مة من ألمانيا شهدت المساعدات التنموية المقدبالتالي ، و2015إلى النصف بحلول    الفقر  
ليصل  2003  عام في% 60بنسبة  ارتفعت   مليون يورو    24إلى  قفزة ملحوظة    2002عام  
  .  مليون يورو37إلى حوالي  2004-2003الدعم السنوي لألعوام توسط م
  
 مليـون  142 المـساعدات التنمويـة   ت حيث بلغ،تعتبر هولندا من أهم الدول المانحة لليمن  و

 174، ارتفعت إلـى     1996حتى عام    مليون دوالر    52نها   م 2001-1990دوالر للفترة   
 10 باإلضافة إلـى     ،2001 – 1997خالل الفترة    مليون دوالر    80مليون جلدر ما يعادل     

 ضمن قائمـة الـدول الناميـة ذات         2002عام  اختير اليمن كذلك في     و.  أخرى مليون دوالر 
% 35بنـسبة   المـساعدات    زيـادة    ه مما نتج عن   ،الرعاية واألولوية في المساعدات الهولندية    

زمة األنتيجة  غير أنه   .  مليون يورو  45عادل   ما ي  2002 مليون جلدر للعام     112لتصل إلى   
قررت الحكومة الهولندية تخفيض ميزانية مساعداتها      بعد ذلك   التي واجهت االقتصاد الهولندي     

 الهولندية السنوية لليمن    المساعدات، لتتراجع   %60التنموية للبلدان النامية ومنها اليمن بنسبة       
  .2004-2003للفترة  لسنةفي ا مليون يورو 21إلى حوالي 

  
فـي  لتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية توقف المساعدات االقتـصادية األمريكيـة          شهد ا و

نفسه من  عقد  البحلول نهاية   بدأت تستعيد عافيتها    والنصف األول من تسعينيات القرن الماضي،       
بلغـت  بشكل سـنوي    وعلى شكل معونات غذائية      1999في عام   مساعداتها   خالل استئناف 

كما استأنفت الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة       . 2004 مليون دوالر حتى عام      113قيمتها  
بلغ حجم االلتزامات التمويلية المقدمة     ، حيث    سنوات 7 بعد توقف دام     2002نشطتها في عام    أ

 مليـون   5باإلضـافة إلـى     ،  2004 -2001والر لألعوام    مليون د  34من الوكالة لبالدنا    
تعـاون  كما تعزز ال  . دوالر ضمن الدعم المقدم في إطار تنفيذ مبادرة الشراكة الشرق أوسطية          
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 مليون دوالر في مجـال      125بلغ  و 2001مني مع الواليات المتحدة بعد أحداث سبتمبر        األ
  .رهاب وبرنامج نزع األلغاموجهود مكافحة اإل تجهيزات وتدريب ودعم خفر السواحل،

  
 مليون دوالر   30، منها    مليون دوالر  105 تقدم اليابان مساعدات تنموية لليمن بلغت اجماالً      و

 مليـون   7، زادت إلـى      على شكل منح مالية ومنح لتخفيف أعباء الديون        1995-90للفترة  
الفتـرة  خـالل    مليون دوالر    10وإلى حوالي    2000 – 1996خالل الفترة    دوالر سنوياً 

 توقـف   هكما استأنفت بريطانيا مساعداتها التنموية المباشرة لليمن بعد شب        . 2004 – 2001
 ثـم   2002 مليون دوالر فـي عـام        4إلى  ملحوظ  ، وارتفعت بشكل    اتيخالل عقد التسعين  

 .2004عـام  فـي  دوالر  مليـون  12إلى   و 2003في عام   دوالر   مليون   8تضاعفت إلى   
-1990 مليون دوالر للفترة     30في مجملها   تواضعة بلغت   مساعدات م وتحصل اليمن على    

نفت مـساعداتها   أنمرك التي است  االدلك  يطاليا وكذ إ قدمت من دول صديقة مثل فرنسا و       2004
من خالل برنامج شراكة لدعم مجاالت الحكم الرشيد         2004موية المباشرة لليمن في عام      التن
  . مليون يورو2سنوي يقارب بلغ وبم
  
دعم في هبات المقدمة لليمن    ال وأقروض  سواء ال  المساعدات التنموية الدولية     من% 60يذهب  و

توجه نحو الـدعم    % 40مقابل  قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والزراعة        
الفني والبيئي والبناء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وحماية التراث الثقافي باإلضافة إلـى             

باء الديون وبرنامج اإلصالح في جوانب الحكـم الرشـيد وتحـديث            مجاالت التخفيف من أع   
والعمليـة الديمقراطيـة    نوع اإلجتمـاعي    الخدمة المدنية والالمركزية واإلصالح القضائي وال     

من إجمالي القـروض والهبـات      % 30إلى حوالي   سنوي  الصل السحب   يو .وحقوق اإلنسان 
وتأخذ المساعدات والقروض   .  األخرى لناميةعتبر من المعدالت الجيدة مقارنة بالدول ا      الذي ي و

معونات مالية لصالح تمويل مشروعات البنية التحتيـة        في   مختلفة تتمثل    اًالتنموية لليمن أنماط  
  .لموازنة والتخفيف من أعباء الديونمباشر لدعم فضالً عن  لك دعم فني،ومعونات غذائية وكذ

  
 ، الخارجي لعملية التنمية فـي الـيمن       مصادر الدعم سخير  جهود الحكومة في ت   عزيز  وبهدف ت 

وحدة للتنسيق واإلشراف على المساعدات التنموية الدولية في وزارة التخطيط والتعاون           ئت  نشأ
الدولي تتولى مهمة اإلشراف على عملية تنسيق وتوجيه مدخالت المانحين بما يخدم أهـداف              

لى وضع خطـة عمـل      ، بما في ذلك اإلشراف ع     راتيــــجيات التــنمية في اليمن   واست
كما . 2005في مارس   بالتشاور مع الدول والمنظمات المانحة لتنفيذ التزامات إعالن باريس          

سيتم وضع إطار للتعاون الدولي وإستراتيجية لتنسيق المعونات الخارجيـة وتحقيـق فعاليـة              
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الفقـر،  للتنمية والتخفيف من    استخداماتها وتوجيهها بما يخدم مخرجات الخطة الخمسية الثالثة         
تلقاها اليمن  ينظام معلوماتي حول المساعدات التنموية التي       قاعدة بيانات و  إنشاء  باإلضافة إلى   

  .على حد سواءمن قروض وهبات تستفيد منها الحكومة والدول والمنظمات المانحة 
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  الجزء الثالث

  االقتصاديتطور ال
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 1994-1990 عاماً الماضية بثالث مراحل، األولـى        مر االقتصاد اليمني خالل الخمسة عشر     
 بتراجع مستوى النشاط االقتصادي وانخفاض النمو بسبب تفاقم االخـتالالت الماليـة             اتصفت

، 1994عـام   في  الوحدة  الدفاع عن   والنقدية نتيجة المماحكات السياسية التي قادت إلى حرب         
ب عليها من عودة ما يربـو علـى          وما ترت  1991-1990باإلضافة إلى حرب الخليج الثانية      

 اعتمدمليون مغترب من دول الخليج وانخفاض التحويالت وتوقف المساعدات الخارجية التي            
 بتحـسن األداء االقتـصادي      2000-1995المرحلة الثانية    واتسمت .االقتصاد الوطني عليها  

طار برنـامج   وتحقق معدالت نمو جيدة بفضل تنفيذ الحكومة حزمة السياسات اإلصالحية في إ           
التدرج في رفع الدعم،    ومنها تحرير سعر الصرف،     واالداري  اإلصالح االقتصادي والمالي و   

أحدثت اإلصـالحات تحـوالً كبيـراً فـي الـسياسات           و. الخ... تحرير التجارة الخارجية،  و
أنيط بالقطاع الخاص الدور الرئيسي في النشاط       و إذ انتهج اليمن آلية السوق الحر        ،االقتصادية

 فقد ركزت على  التخفيف من الفقر والحد من          ،2005-2001 أما المرحلة الثالثة     .قتصادياال
البطالة واصالح اإلدارة والحكم الجيد والتوجه نحو الالمركزية المالية واإلداريـة وااللتـزام             

  .بالشفافية ومكافحة الفساد
  

  1994-1990األداء االقتصادي 

  الناتج المحلي اإلجمالي

القتصادي خالل هذه الفترة بالتذبـذب وعـدم االسـتقرار بـسبب االخـتالالت              اتسم النمو ا  
ورغم نمـو    .واالضطرابات االقتصادية الداخلية والخارجية التي تعرض لها االقتصاد اليمني        

خالل الفتـرة، إال أن هـذا       % 4.1الناتج المحلي اإلجمالي بمعدالت حقيقية بلغت في المتوسط         
اإلنتـاج النفطـي    قطاعات االقتصادية اإلنتاجية بل كان نتيجة زيادة        النمو لم يكن متولداً من ال     

حقـق النـاتج المحلـي      و. اإلنفاق الحكومي لمواجهة ترتيب البناء المؤسسي لدولة الوحـدة        و
  %.0.5– بلغت 1994اإلجمالي غير النفطي معدالت نمو سالبة في عام 

   
    والنقديةالسياسة المالية

اإلنفاق العام نمواً كبيراً    خاللها  ذه الفترة بأنها سياسة توسعية شهد       اتسمت السياسة المالية في ه    
% 14.9نحو   عجز الموازنة العامة الذي بلغ       تناميما أدى إلى    م،  تجاوز نمو اإليرادات العامة   
اعتمدت السياسة النقدية في تمويل عجـز        و .1994في نهاية عام    من الناتج المحلي اإلجمالي     

% 31.6 إلـى     النقـدي  لنقدي الذي قاد بدوره إلى ارتفـاع العـرض        الموازنة على اإلصدار ا   
 وانعكست اإلجراءات النقدية التوسعية على انخفـاض        .العام نفسه في  % 49.4والتضخم إلى   
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 رياالً للدوالر   165القوة الشرائية للعملة المحلية واضطراب سعر الصرف الذي تجاوز حاجز           
 أدى إلى تدهور احتياطي البنك       الذي  والعقارات المضاربة في العملة   فضالًعن   ،1995عام  في  

 مليون دوالر تغطي واردات الـيمن لفتـرة ال تتجـاوز            300المركزي من النقد األجنبي إلى      
   .الشهر

  
  القطاع الخارجي 

 مليـار فـي عـام       9.9 إلى   1990 مليار دوالر في عام      8.2المديونية الخارجية من    ارتفعت  
من الناتج المحلي اإلجمالي،    % 176إلى  % 114ها من   قفزت نسبت و ،%4 بمتوسط نمو    1995
 %73.7من إجمالي عائدات الصادرات غير النفطية إلى        % 30من  اؤها  عبأ كذلك   توتضاعف
 حيث بلغـت الفوائـد غيـر        ،وأصبحت الحكومة عاجزة عن سداد ديونها     . نفس الفترة  خالل

دت االضـطرابات   أ و .1995من إجمالي الفوائـد المـستحقة فـي عـام           % 241.4المسددة  
 إذ  ،االقتصادية خالل هذه الفترة إلى إحداث اختالالت اقتصادية في الموازين الكلية الخارجيـة            

 نتيجـة   1994 مليـون دوالر فـي عـام         709.7تزايد عجز الميزان الكلي للمدفوعات إلى       
االنخفاض الحاد في تحويالت المغتربين وتوقف المساعدات والتحويالت الخارجيـة وارتفـاع            

  .جم األعباء على القروض الخارجية وتصاعد قيمة الوارداتح

لقطة من 
مؤتمر 
باريس 

 للمانحين 

  

    والماليبرنامج اإلصالح االقتصادي

انخفاض متوسط دخل الفرد في ظل      وتدهور األوضاع االقتصادية    إلى   المؤشرات السابقة    أدت
سـعت  ،  لكلـذ . انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع معدل التضخم والنمو السكاني         

 إلى انتهاج مسارين متالزمين لمعالجـة       1994الوحدة في عام    الدفاع عن   بعد حرب   الحكومة  
  :من خاللالوضع وتحريك عجلة النشاط االقتصادي والتنموي 

اعتماد برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري بهدف تحقيق االستقرار االقتـصادي           ـ  
  .موازين الداخلية والخارجيةوالحد من الضغوط التضخمية ومعالجة االختالالت في ال

انتهاج أسلوب التخطيط التأشيري والذي يركز على تحديد األهداف والسياسات واإلجراءات           ـ  
واألدوات التي تحقق الكفاءة االقتصادية والفاعلية اإلداريـة وحـسن األداء ونمـاء القطـاع               

  . الخاص
  

-1996ة واالجتماعية للفترة    للتنمية االقتصادي لخطة الخمسية األولى    ا، أعدت   وفي ضوء ذلك  
قره الدستور بأن تسلك الدولة منهج التخطيط العلمي في تنظيم اقتـصادها            أ تجسيداً لما    2000

  والمالي واالداري  تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي   كذلك  وبدأت الحكومة    .وتوظيف مواردها 
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ـ    ،1995بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين في مارس          الل حزمـة مـن      وذلك من خ
اسـتهدفت الحكومـة     و .مرحلتي التثبيت االقتصادي والتعديل الهيكلي    لالسياسات واإلجراءات   

 ومن ثم السيطرة    ،إيقاف التدهور في المؤشرات االقتصادية    التثبيت االقتصادي   خالل المرحلة   
ـ              ةعلى عجز الموازنة وميزان المدفوعات والتضخم من خالل السياسات واإلجـراءات المالي

 وتحديث األنظمة والقوانين المرتبطة بربط وتحصيل اإليرادات العامة ورفـع كفـاءة             ةالنقديو
لحد من التهرب الضريبي والجمركي وفرض ضرائب       لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية     

 األجور  جميدترشيد النفقات الجارية وت   و إعادة النظر في هيكل النفقات العامة        تكما تم  .جديدة
لتدرج في رفع الدعم عن السلع األساسية والمشتقات النفطية، وتحريـر أسـعار             والمرتبات، وا 

 تمويل عجز الموازنة من مصادر تمويل       لكسعر الصرف الجمركي، وكذ   بما في ذلك    الصرف  
  .حقيقية من خالل إصدار أذون الخزانة لتنظيم العرض النقدي وامتصاص  السيولة الزائدة

  
ى إجراء إصالحات هيكلية في بنية االقتصاد الوطني وفي         عل التعديل الهيكلي مرحلة  ركزت  و

منظومة التشريعات والقوانين ذات العالقة بالنشاط االقتصادي واالستثماري والبنـوك واإلدارة           
من خالل تقليص دور الدولة في النشاط االقتصادي والتحول نحو االقتصاد الحـر وتحريـر               

ى الواردات وإعادة هيكلة التعريفة الجمركية في حزم        التجارة وإزالة القيود اإلدارية والكمية عل     
محدودة ال تتجاوز أربع حزم، وإلغاء القيود على حركة الصرف األجنبي والـسماح بتحويـل               

 باإلضافة  ،رؤوس األموال واألرباح من وإلى الخارج من خالل تحرير المعامالت الرأسمالية          
  .المديونية الخارجيةمعالجة و إلى خصخصة المنشآت العامة وتحرير أسعار الفائدة

  

   شبكة األمان االجتماعي

شبكة األمان االجتماعي للتخفيف من اآلثـار الـسلبية اإلصـالحات           ل اً الحكومة برنامج  تبنت
 تم إنشاء العديد    و. االقتصادية الناتجة عن رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات األساسية         

الـصندوق االجتمـاعي    وق الرعاية االجتماعية،    شبكة أهمها صندو  المن الصناديق في إطار     
 باإلضافة إلى العديد من البرامج األخرى كبرنامج األسـر          ،للتنمية، ومشروع األشغال العامة   

 وقد تعـزز دور شـبكة       .وغيرها...المنتجة والصناديق المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة     
 أيـضاً  التي أتاحت لخدمية واإلنمائية   المشاريع ا و النقدية   اتاألمان االجتماعي من خالل اإلعان    

فرص العمل الدائمة والمؤقتة وتوفير فرص التأهيل والتدريب في المجاالت المـدرة للـدخل              
  .وتقديم القروض واإلعفاءات والرعاية والتأمينات االجتماعية المختلفة

  

   اإلصالحات اإلدارية
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لوظيفي الناتج عن دمج الجهازين     نفذت الحكومة برنامجاً لإلصالح اإلداري لمعالجة التضخم ا       
انخفـاض األجـور    و والذي أدى إلى ارتفاع فاتورة األجور والمرتبـات          ،اإلداريين السابقين 

وعدم قدرة الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة على تأدية الوظائف بكفـاءة            الحقيقية   والمرتبات
ة المدنية التي اسـتهدفت      استراتيجية تحديث الخدم   1998وقد أقرت الحكومة في عام       .وفعالية

 وتقديم الخدمات الحكومية الضرورية بدرجة عالية من الجودة         ،إعادة بناء نظام اإلدارة العامة    
 وتنشيط االستثمارات إليجاد فرص عمـل        وتهيئة المناخ المالئم لنمو القطاع الخاص      ،والكفاءة
التعداد الـوظيفي الـذي     وفي هذا اإلطار تم تنفيذ حزمة من اإلجراءات أهمها المسح و           .جديدة

كما بدأ تشغيل المراكـز     . شكل لبنة أساسية في بناء قاعدة معلوماتية متكاملة وتحديث الخدمة         
المعلوماتية المزودة بالبيانات الكاملة عن موظفي الجهاز اإلداري للدولـة والقطـاعين العـام              

  . والمختلط من خالل ربط شبكي فيما بينها وبين المركز الرئيسي
  
الحكومة سياسة جديدة للتوظيف تعتمد على اإلعالن والمسابقة والكفاءة بهدف إرسـاء             تبنتو

 رفـد األجهـزة     لكوكـذ ،  مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامـة          
 نتـائج   2004قر المجلس األعلى للخدمة المدنية خـالل عـام          وأ. الحكومية بأفضل الكفاءات  

 ،ط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور والقطاع الخـاص         واتجاهات دراسة تبسي  
والتي تأتي في إطار جهود الحكومة إلصالح اإلدارة واالرتقاء بآلياتها وأنظمتهـا اإلجرائيـة،         

د برنامج للتجديد يستهدف نشر مفاهيم االبتكار والتطوير في أساليب وإجراءات العمـل             اواعتم
  .مواطنين بأسلوب متميز من حيث الجودة والوقت والتكلفة والجهدلتقديم الخدمات العامة لل

  
 أو  ، صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة من خالل صرف المرتبات           ئأنشو

 أو توفير التـدريب والتأهيـل       ،اإلحالة للتقاعد أو التعويض للراغبين في ترك الوظيفة العامة        
 ألف موظف إلى التقاعد لبلـوغهم أحـد         35حوالي  حتى اآلن   أحيل  وقد  . بهدف إعادة التوزيع  

وتواصـل  .  ألف موظـف مـزدوج  15األجلين أو كليهما، كما تم تنزيل مرتبات ما يزيد عن     
إصـدار  إلى  إزالة االختالالت في كشوف المرتبات وصوالً       الخدمة المدنية والتأمينات     وزارة

اإلداري للدولـة والقطـاعين العـام       وتعميم كشف الراتب الموحد في كافة وحدات الجهـاز          
 للقرار الجمهوري رقـم     تمهيداً لمنح الرقم الوظيفي بنظام البصمة والصورة تنفيذاً       و ،والمختلط

  .2004 لسنة 1
  

مشروع االستراتيجية الوطنية لألجور والمرتبات ومـشروع        2005في عام   وقدمت الحكومة   
 وتهدف االسـتراتيجية    .لنواب إلقرارها قانون نظام الوظائف واألجور والمرتبات إلى مجلس ا       
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إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة ورفع الكفاءة اإلداريـة، باإلضـافة إلـى القـضاء علـى                 
االختالالت الموجودة في هياكل األجور القائمة تمهيداً لالنتقال إلى الهيكل الموحـد لألجـور              

تقـديم   لوظيفي ورفع مـستوى   والمرتبات لتحقيق مبادئ وقيم المساواة والشفافية واالستقرار ا       
الخدمات الحكومية، ومواكبة ارتفاع تكلفة ومتطلبات مستوى المعيشة للحد من مظاهر الفـساد             

  .وتقليص فرصه وأسبابه الناتجة عن تدني األجور والدخل
  

   2000-1996للتنمية االقتصادية واالجتماعية الخطة الخمسية األولى 
دي والمالي واالداري مع إعداد الخطة الخمسية االولـى         برنامج االصالح االقتصا   تزامن تنفيذ 

 تـصحيح    ارتكزت على ثالثـة محـاور أساسـية هـي          للتنمية االقتصادية واالجتماعية التي   
االنتفـاع  واالختالالت االقتصادية والمالية القائمة، تحقيق زيادات هامة في النمو االقتصادي،           

  .دية المتوفرةلموارد البشرية واالقتصالمن المزايا النسبية 
  

جدول مقارن    2000-1995األداء االقتصادي 
حول مؤشرات 

اإلقتصاد قبل 
وبعد 

اإلصالحات

ساعد التنفيذ المتزامن لكل من برنامج اإلصـالح االقتـصادي والمـالي واإلداري والخطـة               
حيث تحقق تحسن ملحـوظ فـي أداء        الخمسية األولى على تحقيق األهداف المرجوة لكليهما،        

ختالالت الماليـة والنقديـة     تم القضاء على اال   و 2000-1995خالل الفترة   الوطني  االقتصاد  
  .وتحقيق االستقرار وزيادة النمو االقتصادي

  

  الناتج المحلي اإلجمالي

في ظل تراجع النمو السكاني مـن       % 5.5حقق الناتج المحلي اإلجمالي نمواً بلغ في المتوسط         
 32 وبالتالي ارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي خالل هذه الفترة مـن              ،%3.5إلى  % 3.7
أسـهمت القطاعـات    و .2000 ألف ريـال فـي عـام         77.4 إلى   1995ريال في عام    ألف  

االقتصادية اإلنتاجية السلعية والخدمية بدور رئيسي في تحقيق النمو خالل هذه الفترة وبنـسبة              
 باإلضافة إلى خفض الطلـب المحلـي        ،القطاعات الخدمية % 6.3للقطاعات السلعية و  % 5.6

 أدى إلـى    والـذي خالل نفس الفترة    % 91إلى  % 120الي من   الكلي إلى الناتج المحلي اإلجم    
  .تحسن واضح في ميزان االقتصاد الكلي

   
   والنقدية السياسة المالية

تقليص النفقات الجارية والتدرج فـي رفـع        ل نكماشباالتميزت السياسة المالية في هذه الفترة       
 مليون دوالر   300ر حوالي   يف لتو 1999الدعم عن السلع األساسية وصوالً إلى إلغائه في عام          
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مـن  % 0.1انخفض عجز الموازنة إلى     و.  الموازنة العامة كانت تخصص لدعم السلع      لصالح
 بـسبب تراجـع   1998في عـام  % 6.7 ثم ارتفع إلى 1996الناتج المحلي اإلجمالي في عام   

تحول ولي ،عائدات اليمن من الصادرات النفطية نتيجة هبوط أسعار النفط في األسواق العالمية           
تمكنـت  كما   .2000من الناتج المحلي اإلجمالي في عام       % 6.4العجز إلى فائض بلغ ذروته      

وزيادة النفقات الرأسمالية واالسـتثمارية     % 76السياسة المالية من خفض النفقات الجارية إلى        
 الـصرف   سـعر النقدية المتمثلة في توحيـد      ة  أثمرت السياس و .2000في عام   % 18.1إلى  
 العديد   المركزي كما اتخذ البنك  . لريال مقابل العمالت األجنبية   لحقيق االستقرار    في ت  هتعويمو

 كافة القيـود اإلداريـة   وإلغاءمن اإلجراءات التحريرية من ذلك تحرير التعامل بالنقد األجنبي  
وترافق ذلك مع مجموعة التدابير التي استهدفت تنمية        . مفروضة على التعامل بالنقد األجنبي    ال

 تغطي  ،2000 نهاية عام     في  مليار دوالر  3.6لبالد من النقد األجنبي التي ارتفعت إلى        موارد ا 
كان لتنفيذ األدوات النقدية غير المباشرة المتمثلة في إصـدار أذون           و . شهراً من الواردات   12

الخزانة بغرض تمويل عجز الموازنة األثر البالغ في امتصاص السيولة وخفض معـدل نمـو               
  .2000في عام % 4.6والتضخم إلى % 25لى العرض النقدي إ

  
   القطاع الخارجي

تحسن موقف الموازين الكلية الخارجية خالل هذه الفترة بفضل ارتفاع عائـدات الـصادرات              
 مليـون دوالر    132.5 إذ انخفض عجز الميزان التجاري وميزات المدفوعات إلـى           ،النفطية

 785 إلـى    1998 عام    في اد لالرتفاع ، ثم ع  1997 مليون دوالر على التوالي في عام        152و
 مليون دوالر على التوالي بسبب هبوط أسعار الـنفط فـي األسـواق              455.5مليون دوالر و  

، حيث بلـغ فـائض الميـزان        2000 عـام    في تحول العجز إلى فائض بلغ ذروته     و. الدولية
ارتفـاع   نتيجة مليون دوالر  1,388 مليون دوالر والميزان الكلي للمدفوعات       1,312التجاري  

أسعار النفط، األمر الذي يكشف االختالالت التي يعاني منها هيكل الصادرات نتيجة سـيطرة              
بذلت الحكومة جهوداً   قد  و .للصادرات غير النفطية  %  8مقابل  % 92الصادرات النفطية على    

خفض الدين الخارجي من خالل التفاوض مع نادي باريس والذي وافق علـى شـطب               لحثيثة  
ـ  مليـارات دوالر     5يونية اليمنية، وبالتالي انخفض الدين الخارجي إلى        من المد % 67 شكل ت
 1995 مليار دوالر فـي عـام        9.9 مقابل   2000في عام   اإلجمالي  من الناتج المحلي    % 60
  . اإلجماليمن الناتج المحلي% 176شكل ت
  

  الرؤية االستراتيجية
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 النظر فـي االسـتراتيجيات      ا أعاد  االقتصادية لن يتم إال إذ      اليمن أن تجاوز الصعوبات    أدرك
 بعيدة المدى تبين الطموحات والغايات      رؤية وظهرت الحاجة إلى     .والسياسات التنموية المتبعة  

وتحدد المزايا والموارد التي يمكن استغاللها خالل العقـود القادمـة فـي كافـة القطاعـات                 
 أعدت  ،وفي هذا اإلطار   .قفي إطار التخطيط التأشيري الذي يستند إلى آلية السو        واالقتصادية  

 بمشاركة المنظمات السياسية والحزبية والمجتمـع       2025الحكومة الرؤية االستراتيجية لليمن     
 وبحيـث تعكـس آمـال       ،المدني والمجتمعات المحلية انطالقاً من مبدأ المشاركة والـشفافية        

 المجتمـع   لنهوض بأداء القطاعات االقتـصادية ونمـاء      لوطموحات اليمنيين بكافة التوجهات     
وحددت الرؤية مسار التنمية الشاملة للـيمن خـالل          .وأفراده على كافة األصعدة والمستويات    

الخمس والعشرين سنة القادمة مستهدفة انتقال اليمن إلى مجموعة الـدول متوسـطة التنميـة               
وتتركـز توجهـات    . البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقـافي وسياسـي         

  :لبلوغ طموحات وأهداف الرؤية االقتصادية طويلة األجل في اآلتياالستراتيجية 
  .تحقيق نمو اقتصادي يضمن تقليص البطالة والتخفيف من الفقرـ 
 .النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرةـ 

 .توجه نحو التصديرالتسريع بعجلة التصنيع وتشجيع الصناعات االستخراجية والـ 

 .تنمية وترشيد النشاط الزراعي واالستغالل المتوازن للثروة السمكيةـ 

 .استثمار إمكانيات القطاع السياحي وحماية البيئةـ 

 .تحديث الجهاز اإلداري للدولة والتأكيد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصـ 

  
   2005 ـ 2001 جتماعيةواال للتنمية االقتصادية الخطة الخمسية الثانية

إطار مرجعـي   ك أعدت الخطة الخمسية الثانية   ،  2025  لليمن استناداً إلى الرؤية االستراتيجية   
الخطة تعتمد  و. للسياسات االقتصادية الكلية والخطط اإلنمائية للقطاعات المختلفة وللمحافظات       
منـي، وتحقيـق    على ثمانية مرتكزات رئيسية تستهدف تنمية قدرات وطاقـات اإلنـسان الي           

االستقرار االقتصادي وتنويع هيكل االقتصاد، وتعزيز الشراكة وتوسيع دور القطاع الخـاص،            
وتحسين الجاذبية االستثمارية وتوجيه النشاط االقتصادي نحـو التـصدير، وتعزيـز اإلدارة             

لـى  الحكومية الجيدة والالمركزية، وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية والحفـاظ ع          
  .سالمة البيئة

  
  2005-2003 استراتيجية التخفيف من الفقر

ترجمة لتوجهات الدولة في تركيز األهداف التنموية نحو التخفيف من الفقر والحد من البطالة،              
ت الحكومة  عدأ ،ومواكبة للتطورات العالمية الهادفة إلى ربط السياسات التنموية بمكافحة الفقر         
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 كوثيقة نوعية تركز على السياسات واإلجراءات       2005-2003قر  استراتيجية التخفيف من الف   
 ،التي تساعد على تحسين أحوال األسر الفقيرة للحصول على الحد األدنى من الدخل والغـذاء              

وضمان الحصول على التعليم والخدمات الصحية والمياه المأمونة وغيرهـا مـن الخـدمات              
مجاً مشتركاً للتعاون مع المانحين على خمـسة         وركزت االستراتيجية التي تمثل برنا     .األساسية

محاور أساسية هي محور النمو االقتصادي وتنمية الموارد البشرية وتحسين البنـى التحتيـة              
  .    وضمان الحماية االجتماعية وتعزيز اإلدارة والحكم الجيد

 
  أهداف التنمية األلفية 

 بـاألمم   المنعقدة قمة األلفية    صادقت عليها  أقر اليمن التزامه بتحقيق أهداف التنمية األلفية التي       
 تقريـراً وطنيـاً     ت الحكومـة  أعد،  األهدافتلك  وفي سبيل تنفيذ    . 2000المتحدة في سبتمبر    

قـدرها  ،  2015موارد المالية المطلوبة حتى      على تحقيق أهداف األلفية وحجم ال      الدراسة قدرته 
يعكس  األمر الذي    ، مليار دوالر  29.9  مليار دوالر بفجوة تمويلية تقدر بنحو      82.4التقرير بـ   

 القـضاء علـى     تشمل لتحقيق األهداف الثمانية التي       الخارجية  للمساعدات والتمويالت  ةحاجال
 ، وتحسين المـساواة بـين الجنـسين       ، وتعميم التعليم األساسي للجميع    ،الفقر والجوع الحادين  

 ومكافحة اإليـدز    ،الطفولة وتحسين صحة األمومة و    ، وتخفيض وفيات األطفال   ،وتمكين المرأة 
والمالريا واألمراض المعدية األخرى، باإلضافة إلى ضمان بيئة مستدامة وتطـوير شـراكة             

  .عالمية للتنمية
  

  2005 -2001األداء االقتصادي 

العالمية واإلقليمية والمحلية والمتمثلة فـي    لتطورات  تأثر االقتصاد اليمني خالل هذه المرحلة با      
 نفـسها علـى      هذه العوامل  وعكست. غزو العراق و 2001ن سبتمبر   أحداث الحادي عشر م   

-2001نما الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفتـرة        ، إذ   مؤشرات األداء االقتصادي خالل الفترة    
%. 4.9بلغ متوسط معدالت النمو في القطاعـات غيـر النفطيـة            و ،%4.2 بمتوسط   2004

 ،2001في عام   % 2.4في الموازنة بلغ    تمكنت الحكومة خالل هذه الفترة من تحقيق فائض         و
في من الناتج المحلي اإلجمالي     % 3والسيطرة على العجز عند الحدود اآلمنة بحيث ال يتعدى          

  . األخرىاألعوام
  
 المالية على تعزيز الالمركزية عبر تخويل المكاتب الحكومية في المحافظات           ةركزت السياس و

 تقيدها بقواعد وأسس النظام المالي والمحاسبي       مع ،والمديريات تنفيذ موازنات السلطة المحلية    
وبما يتفق مع نصوص قانون السلطة المحلية والئحته التنفيذية والمالية، إلى جانب اسـتكمال              
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إنشاء الوحدات الحسابية على مستوى المديريات وتأهيل كوادرها بما يكفل رفع مـستوى أداء              
الجمركـي  " االسـكودا "م المالي وتطبيق نظام      حوسبة النظا  فضالًعنوكفاءة السلطة المحلية،    

وفـي   .ر قاعدة البيانات وزيـادة شـفافيتها      يوفلتالخاص بالقروض الخارجية    " فاسمدي"ونظام  
 أحالت الحكومة التعديالت المقترحة على قانون الـضريبة العامـة علـى             ،الجانب التشريعي 

ت التـي لحقـت بالنـصوص       إزالة التشوها الضريبة  تستهدف  و. المبيعات إلى مجلس النواب   
القانونية السابقة وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية وإلغاء قانون ضـرائب اإلنتـاج واالسـتهالك              

فة الجمركية الجديد المعد على     يكما أقرت مشروع قانون التعر    . واالزدواجية في القانون الحالي   
  .ضوء مرتكزات وأهداف برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري

لقطة من داخل 
بنك وعمالء 

 ونقود 

  
حافظ البنك المركزي خالل هذه الفترة على استقرار أسعار الصرف من خالل تفعيل الرقابة              و

منـافس  و وفق آلية السوق بهدف ضمان سعر صـرف حقيقـي            هاوزيادة الشفافية في تحديد   
في عـام   % 16وتمكنت السياسة النقدية من تقييد نمو العرض النقدي عند           .لتشجيع الصادرات 

فـي  % 37 كما انخفضت نسبة النقد المتداول خارج البنوك من          %.10 والتضخم عند    2004
، األمر الذي يعزز ثقة البنوك وقدرتها علـى اجتـذاب           2004في عام   % 32 إلى   2001عام  

أما االحتياطيات الخارجية    .الودائع والمدخرات وإعادة إقراضها للقطاعات والمشاريع التنموية      
 شـهراً   17تغطي نحو   ل 2004نهاية عام   بار دوالر    ملي 5.7من النقد األجنبي فقد ارتفعت إلى       

  .من الواردات
  

تأرجح فائض الموازين الكلية الخارجية خالل هذه  الفترة صعوداً وهبوطـاً وفقـاً لتقلبـات                و
 حيث حافظ الميزان التجاري على فائض تراوح مـا بـين            ،أسعار النفط في األسواق الدولية    

 والميـزان الكلـي     ،2004 و 2001 خالل عامي     مليون دوالر  936.8 مليون دوالر و   766.5
أما الـدين   .  مليون دوالر خالل نفس الفترة     532.3 مليون دوالر و   653.2للمدفوعات ما بين    

  .2004من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية % 42الخارجي القائم فقد انخفض إلى 
  

   2010 ـ 2006  للتنمية والتخفيف من الفقرالخطة  الخمسية الثالثة

 التي أعدتها خـالل األعـوام        والبرامج تسعى الحكومة حالياً إلى دمج الخطط واالستراتيجيات      
استراتيجية التخفيف من الفقـر وتقريـر أهـداف          و  مثل الخطة الخمسية الثانية    2000-2004

-2006 الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقـر           خطة واحدة هي   التنمية األلفية في  
بهدف تعزيز اإلصالحات االقتـصادية وتحقيـق        2006دأ تنفيذ الخطة من عام       وسيب .2010

النمو االقتصادي وخلق فرص العمل للتخفيف من الفقر وكذلك بناء شراكة فاعلة مع القطـاع               
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الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة ومع المحيط اإلقليمي، مع وضع أهـداف التنميـة              
  .ةاأللفية كأهداف أساسية في الخط

  

  القطاع الخاص

  من القـرن الماضـي     ها اليمن في التسعينيات   ت االقتصادية والسياسية التي شهد    أدت التطورا 
 إلـى تغييـر بنيـة النظـام         1995وخاصة بعد تبني برنامج اإلصالح االقتصادي في مارس         

االقتصادي، حيث اتجه نحو االقتصاد الحر القائم على آليات السوق ودعم توجهـات القطـاع               
 دور الدولة في النشاط االقتصادي بحيث يصبح دوراً تـصحيحياً           تحديدتم إعادة   قد  و. اصالخ

إرساء قواعد القانون والبناء المؤسسي وإزالة المعوقات التي تواجه نشاط القطـاع            ووتوجيهياً  
الخاص وتطوير آليات السوق وتأمين االستقرار االقتـصادي واسـتكمال البنـى المؤسـسية              

في عمليـة التنميـة وتحقيـق النمـو         ريادي  جيع القطاع الخاص للقيام بدور      واالجتماعية لتش 
  . االقتصادي

  
وقد اتخذت الحكومة مجموعة من السياسات واإلجراءات المالية والنقدية واإلدارية لتدعيم آلية            

 كما عملت على إعـادة النظـر فـي التـشريعات الـضريبية           .السوق وتشجيع حرية التجارة   
 ،ية والتجارية واالستثمارية والقضائية بهدف تحسين المناخ العام لالستثمار        والجمركية واإلدار 

باإلضافة إلى تنفيذ برنامج الخصخصة لتوسيع مجال النشاط االقتصادي للقطاع الخاص مـن             
خالل تمليكه المؤسسات العامة والدخول في أنشطة ومجاالت اقتصادية كانـت حكـراً علـى               

ب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية لالستثمار فـي تطـوير          الدولة، وفي الوقت نفسه استقطا    
  .ورفع كفاءة الوحدات المعروضة للخصخصة ونقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات

  

  تعزيز الشراكة

سعت الحكومة إلى تعزيز آلية الشراكة مع القطاع الخاص من خالل إشراكه في اللجان العليا               
ناديق وفي اللجان المكلفة بدراسة التشريعات والخطط        الهيئات الحكومية والص   إداراتومجالس  

خـالل  والمفاوضات الرسمية مع الدول الشقيقة والصديقة داخل اليمن         في  والبرامج المختلفة و  
توسـيع  تعزيز القدرات التنافـسية للقطـاع الخـاص و        على  وحرصاً   .الزيارات إلى الخارج  

ن اللجان المشتركة بين الحكومة والقطـاع        تم تشكيل العديد م    ،مساهمته في التنمية واالستثمار   
بتنفيذ عدد مـن اإلجـراءات      الحكومة  قامت  و. الخاص لمعالجة المشاكل التي تعترض نشاطه     

والسياسات الرامية لتشجيع القطاع الخاص وتحسين قدراته وتمكينه مـن اسـتغالل الطاقـات              
  : منها،اإلنتاجية والموارد االقتصادية المتاحة
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  .قتصادي المعتمد على دور رائد للقطاع الخاص في الحياة االقتصاديةتعزيز النهج االـ 
 .لقطاع الخاص نحو االستثماراإعطاء مزيد من االهتمام وتشجيع ـ 

تحسين أداء النظام المصرفي وتوسيع خدماته المصرفية وتشجيع فكـرة تحويـل البنـوك              ـ  
 .يةالتجارية إلى بنوك شاملة تعمل على تمويل األنشطة االستثمار

تشجيع التكامل واالندماج بين الشركات الصغيرة والفردية في إطار الـشركات المـساهمة             ـ  
 .الكبيرة لالستفادة من وفورات النطاق ورفع القدرة التنافسية للشركات

الميدانية والدراسات لتحسين قدرة القطـاع       بناء قاعدة معلومات اقتصادية والقيام بالمسوح     ـ  
  .ستثماريةعلى اتخاذ قراراته اال

  

  مساهمة القطاع الخاص في التنمية واالستثمار 

ساهم القطاع الخاص بدور هام في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التنوع والتوسـع              
 وقد نتج عن ذلك الدور زيادة مساهمته        .والخدماتفي األنشطة الصناعية والزراعية والسمكية      

 وتتوقـع الرؤيـة     .%80-79طي بنسبة تتراوح ما بـين       في الناتج المحلي اإلجمالي غير النف     
ن البيئـة   يزيادة نصيبه من خالل تحـس     المتعاقبة  والخطط الخمسية    2025لليمن  االستراتيجية  

وتعمل الحكومة علـى تقويـة       .االستثمارية وزيادة استثماراته في القطاعات اإلنتاجية الواعدة      
 ومن ثم تفعيل نـشاطه      ،توجهاته واحتياجاته األطر المؤسسية للقطاع الخاص ليتمكن من بلورة        

 صدر القانون    قدو. على المستوى الداخلي والخارجي وحشد إمكاناته في تحريك عجلة التنمية         
عدل بالقـانون   ، والذي    العام اواتحادهوالصناعية   بشأن الغرف التجارية     1999 لسنة   18رقم  
تجاريـة الـصناعية منظمـة       على أن الغرف ال    5نص في مادته رقم     يل 2002 لسنة   28رقم  

اقتصادية مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرهـا وتمثيلهـا             
  . لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها

  
وظل االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية طيلة السنوات الماضية الممثـل الوحيـد لكافـة       

سهم في سد فراغ نـاجم      ألعمال على اختالف أنشطتهم، حيث أ      ا األنشطة االقتصادية ولرجال  
وفر بعض الخدمات التي كان رجال األعمال في        كما  .  األخرى عن غياب التنظيمات التجارية   

ة واالقتصادية التي واكبت قيام دولـة الوحـدة         يغير أن التطورات السياس   . أمس الحاجة إليها  
 أخرى للقطاع الخاص مثل جمعيـة الـصناعيين         اليمنية أسهمت في إنشاء جمعيات واتحادات     

تنظيمـات  هـذه ال   وأصبحت   .اليمنيين، نادي رجال األعمال، والمجلس اليمني لرجال األعمال       
تشارك في كافة الفعاليات واألنشطة االقتصادية والندوات والمؤتمرات وفي العديد من البرامج            

  :ها من خاللوتتجه تلك المنظمات إلى تعزيز أنشطتها وبرامج. األخرى
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إعداد الدراسات لألنشطة االقتصادية المتعلقـة بالقطـاع الخـاص لمواكبـة المتغيـرات              ـ  
  .االقتصادية العالمية واإلقليمية المتسارعة

العمل على تنسيق الجهود والتعاون بين تلك المنظمات لبلـورة رؤى ومواقـف مـشتركة               ـ  
   .للقطاع الخاص تجاه مختلف القضايا

وطيد عالقات اليمن بالعالم الخارجي من خالل المشاركة فـي العديـد مـن              ـ المساهمة في ت   
المؤتمرات والندوات الخارجية وتوقيع اتفاقيات التعاون مع اتحادات ومنظمات القطاع الخاص           

 .في العديد من الدول الشقيقة والصديقة

 .تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالنشاط االقتصادي والتجاري والصناعيـ 

 .إقامة المعارض الترويجية للمنتجات اليمنية والمشاركة في المعارض الخارجيةـ 

الترويج لفرص االستثمار في اليمن من خالل الندوات واللقاءات التـشاورية بـين رجـال               ـ  
 .األعمال اليمنيين ونظرائهم العرب واألجانب سواء في اليمن أو الخارج
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  القطاعات اإلنتاجية

  الزراعة
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  ةالـزراعـ

تـوفر الغـذاء والكـساء      باعتبارها   ،الزراعة عصب الحياة ومصدر استمرارية وجود البشر      
في اليمن قطاعاًَ اقتـصادياً     ال تعتبر الزراعة     و .والعمل للغالبية العظمى من المجتمعات النامية     

فالقطاع الزراعـي    . مختلفة  وإنما أسلوب حياة لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية        ،فحسب
،  اإلجمالي من الناتج المحلي  % 17.6 بحوالي   يساهمحيث   األول بعد النفط     اإلنتاجيهو القطاع   

تنبع  و .من القوى العاملة  % 54ب  اعيستمن خالل ا  نه القطاع األكثر توفيراً لفرص العمل       أكما  
يحد مـن   رار  عامل استق بها تمثل لهم    من السكان   % 74ط حوالي   ارتبكذلك ال أهمية الزراعة   

  .لفقر والعوز الريفيالتخفيف من اساهم في توفير احتياجاتهم الغذائية وتولهجرة الداخلية ا
  

 شهد هذا القطاع الحيوي إنجازات عديدة تجسدت في زيادة          ، ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية    
وسائل وتقنيـات    وإدخال   ، والتوسع في إقامة المنشآت المائية     ،اإلنتاج بشقيه النباتي والحيواني   

 إضافة إلى تعزيز دور البحوث الزراعية وإنتاج التقنيات المتطورة على مستوى            ،الري الحديثة 
 والتوسع في إقامة المـشاريع      ، وتقوية خدمات اإلرشاد الزراعي    ،األراضي المطرية والمروية  

ـ          ،التسويقية والتنمية الريفية   راض  وتحسين خدمات الحجر البيطري ومكافحـة اآلفـات واألم
  .الوبائية من خالل الحمالت الوطنية على مستوى البالد

  
  المساحة الزراعية واإلنتاج

منـاطق   و مرتفعـات  و سهول من   تنتشر األراضي الصالحة للزراعة في مختلف مناطق اليمن       
 التنوع المكاني إلى تنوع مناخي يساعد علـى زراعـة           يؤدي هذا و.  جبلية مدرجات و ساحلية

 فمنـذ عـام     .ر الفائض إلى الخـارج    يصدوتياجات السكان الغذائية     تلبي اح  مختلفةمحاصيل  
 مليون هكتـار    1.4، أخذت المساحات الزراعية تتزايد لتصل في السنوات األخيرة إلى           1990

بينمـا زادت    ف .تزرع فيها محاصيل الحبوب والخضر والفواكه والمحاصيل النقدية واألعالف        
  فـي   هكتار 685,491 إلى   1991عام  في  تار   هك 639,806المساحة المزروعة بالحبوب من     

 كمـا  . طنـاً 487,944 طناً إلى 447,470ارتفعت كمية اإلنتاج لنفس الفترة من     ،  2004عام  
 ها ألف هكتـار صـاحب     98.1 الضعف لتصل إلى     بحواليبالفواكه   المساحة المزروعة زادت  

 المزروعـة   المـساحة واتسعت كـذلك     . ألف طن  736 ألف طن إلى     316ارتفاع اإلنتاج من    
 وحقـق  %.30نمو  ألف طن بنسبة 833اإلنتاج إلى زاد  ألف هكتار و  71.2بالخضروات إلى   

لمحاصيل النقدية قفزة كبيرة على مستوى المساحة المزروعـة واإلنتـاج، إذ وصـلت              إنتاج ا 
 ألف طن في حين بلـغ إنتـاج القطـن           11.6 ألف هكتار واإلنتاج إلى      33.7مساحة البن إلى    

  .ف طن أل29حوالي 

لقطة لمحاصيل 
وفواآه أو 
 خضروات 
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 ،استخدام المدخالت المحسنة من بذور وشتالت     والتطور إلى انتهاج أساليب حديثة      هذا  ويرجع  

لتوسع في إقامة السدود والمنـشآت المائيـة        واإضافة إلى االعتماد على تقنيات الري الحديثة،        
 تـم توزيـع   ،في جانب الميكنة ودعم المستلزماتف.  منشأة1,069 إلى نحو  عددهاوصل  التي  

يشرف عليها االتحـاد     جمعية زراعية    400 حراثة مع ملحقاتها على حوالي       2,000ثر من   كأ
 حراثة  200في عموم المحافظات، فيما يجري اإلعداد لتوزيع ما يزيد عن           التعاوني الزراعي   

  .بدعم من صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
  

  الثروة الحيوانية

 أعداد الثروة الحيوانية زيادة     تحقققد   و .لناتج الزراعي من ا % 20يمثل قطاع الثروة الحيوانية     
ـ % 5.4سنوية مقدارها     مليـون رأس احتـل      15.5لتصل إلـى     ،عاماً الماضية  15خالل ال

 ثم األبقـار    ، مليون رأس  6.6  بحوالي  األغنام ا يليه ، مليون 7.3الماعز المرتبة األولى بحوالي     
الطاقـة  هذه الزيـادة ارتفـاع      واكب  و .رأس ألف   277  بحوالي  وأخيراً اإلبل  ، مليون 1.4ـب

لحوم حمـراء، بيـضاء، حليـب،        (اإلنتاجية السنوية للبروتين الحيواني من مختلف مصادره        
 87 ألف طن واللحوم البيـضاء       60بلغ إنتاج اللحوم الحمراء     ، حيث   %10.3بزيادة  ) وبيض

 ، مليون بيضة  615  ألف طن وإنتاج البيض إلى     197ألف طن، وزاد إنتاج الحليب ليصل إلى        
  %.22.2زيادة سنوية ب آالف طن، فيماحقق إنتاج العسل قفزة كبيرة 10إلى والجلود 

  
   اإلقراض والعمل التعاوني

تـوفير القـروض    ين من خـالل     تولي الحكومة مشاريع المزارعين اهتماماً وتشجيعاً متواصل      
 96,216مليار ريال لعدد     13 حوالي التي بلغت    الميسرة عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي     

 كمـا  .األنـشطة الزراعيـة   في كافـة     و  بمختلف اآلجال  2003 وحتى   1990منذ عام   قرضاً  
المساهمة في المشروعات الزراعيـة     وتحرص الحكومة على تشجيع العمل التعاوني الزراعي        

ـ               ة المختلفة كالتوسع في حظائر األبقار وتشجيع التربية المنزلية لها ودعم التوسع فـي زراع
 فـي  التعاونيوقد شهدت البالد في السنوات األخيرة اتجاهاً نحو االستثمار       .النخيل بالمحافظات 

في تربية وتسمين الماشية وإنتاج األلبان نظراً للجدوى االقتصادية         ، برز   قطاع الثروة الحيوانية  
  . يحققه هذا النوع من االستثماريذال المالي العائدو
  

  التنمية الريفية
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 ،ومة على تحقيق تنمية زراعية في الريف اليمني سعياً للوصول إلى أمن غذائي            تحرص الحك 
 وزيادة اإلنتـاج وتطـوير كفـاءة        ،من خالل مشاريع تنموية تركز على استصالح األراضي       

 وتطوير وتوسيع الخدمات الزراعية والعمل على إيجـاد تجمعـات زراعيـة             ،استخدام المياه 
مزارعين وغيرها من اإلجراءات المؤدية إلى إيجاد بنيـة          إضافة إلى تحسين دخول ال     ،مستقرة

 تم اعتماد مشروعات تنموية تركز علـى المنـاطق          قدو .تحتية وخدمات مستديمة في الريف    
المرتفعـات الوسـطى     و )مأرب، الجـوف  (الشمالية والمحافظات الجنوبية والمناطق الشرقية      

افظة ريمة وتطوير وادي حـضرموت،      التنمية الريفية في مح    و )بإتعز،  (، والجنوبية   )بينأ(
إدارة الموارد الطبيعية في الضالع     باإلضافة إلى   ،  التنمية الريفية في المهرة والمحويت ورداع     و

ومشروع التعاونيات الشرقية وحماية البيئة في تهامة وغيرها من المشروعات المتعلقة بالحفاظ            
  .على الموارد الطبيعية وتنمية االقتصاد الريفي

من مشروع 
للتنمية الريفية 

 بذ نساء ويح

  
   يق والتصديرالتسو

 .يشكل تسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً حلقة مهمة وجزءاً مكمالً للنشاط اإلنتـاجي            
 أولت الحكومة مشاريع التسويق والتصدير اهتماماً كبيراً لما له من مـردودات إيجابيـة               ،لهذا

 تتمثـل   ،مجالوقد تحققت إنجازات كثيرة في هذا ال      . تشكل حجر الزاوية في التنمية الزراعية     
 فيما يجري   ، سوقاً ومركزاً تجميعياً للمنتجات الزراعية في مختلف المحافظات        13 تأسيسفي  

 ، مركزاً وسوقاً تجميعيـاً جديـداً      18 أسواق جديدة والتحضير لبناء      6العمل الستكمال إنشاء    
نيـة   وغيرها مـن الب    ، وحدات لجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية      6إضافة إلى إنشاء    

مـروراً بوسـائل    والتحتية الالزمة إلنجاح عملية التسويق والتصدير بدءاً بالكـادر البـشري            
ومعدات نقل وحفظ المنتج وانتهاء بخدمات مراكز إعداد الصادرات في مواقع اإلنتاج ومراكز             

  .التسويق
  
الحكومة جملة من اإلجراءات الهادفة إلى تشجيع االستثمار الزراعـي مـن خـالل              اتخذت  و

 وتقديم التسهيالت لتأسيس شركات تـسويقية وإنـشاء مراكـز           ،مراجعة القوانين والسياسات  
تصدير وفق أسس علمية صحيحة تواكب التطورات وتطابق المواصفات المطلوبة في األسواق            

نتائج إيجابية في تحسين وتطوير التـسويق محليـاً          عن   وقد أثمرت تلك الخطوات    .الخارجية
 وهو ما أدى إلى تحسن وضع األسر        ،اعية إلى العديد من دول الجوار     وتصدير المنتجات الزر  

 2001عام  في   ألف طن    36 ارتفعت من    التيالزراعية وزيادة الدخل القومي ونمو الصادرات       
  . مليار ريال14 محققة عائداً مالياً قدره 2003 عام  في ألف طن110إلى حوالي 
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  آفاق التطوير

 في تحقيق أهداف التنميـة      تهراعي على معطيات تؤكد أهمي    ترتكز خطة النهوض بالقطاع الز    
. ودوره الرئيسي في دعم االقتصاد الوطني وصوالً إلى مستويات عالية من األمـن الغـذائي              

المستقبلية كافة االتجاهات والـرؤى المتوافقـة مـع المتغيـرات            الحكومة   خططوتستوعب  و
د الهيئات والمؤسسات الزراعية إلى جانب      االقتصادية الدولية وفقاً آلليات السوق وتكامل جهو      

وتلخص أهداف استراتيجية تطوير الزراعة في الـيمن بمـا           .النشاط التعاوني والجهد الشعبي   
  :يلي
  .الحد من تدهور الموارد الطبيعية التي تقوم عليها الزراعةـ 
 .تحسين أوضاع المرتبطين باإلنتاج الزراعيـ 

 .ياه والمحافظة على مخزونهاثة وترشيد استخدام المالتوسع في اتباع طرق الري الحديـ 

العمل علـى تطـوير     واتباع سياسة تسويقية تتوافق مع اتجاهات الدولة في تحرير التجارة           ـ  
الصادرات وجعلها منافسة في األسواق العالمية، وتعزيز دور رقابـة الجـودة والمواصـفات              

 .يات التسويقوتحسين وضع التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم عمل

 ،توجيه االستثمارات الزراعية التعاونية والخاصة نحو التسويق والتصدير والتصنيع الغذائي         ـ  
إضافة إلى تشجيع صغار المزارعين وتفعيل الحجر البيطري وبرامج اإلرشاد وإيجاد قاعـدة             

  .معلومات يعتمد عليها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية
  
  يةسمكلثروة الا

منظر لشباك 
وأسماك 
مختلفة 

 وصيادين 

 كم على البحر األحمر وخليج عـدن وبحـر          2500 بطول   ساحلهمتد  ي اً بحري اًيمن بلد اليعتبر
 350بلـغ   تالثروة السمكية متنوعة    البحار والخلجان والجزر    على  وجعل هذا اإلمتداد    . العرب

 وتصل مساحة المسطحات المائية في اليمن إلى أكثر من          .نوعاً من األسماك واألحياء البحرية    
مر الذي عزز من أهمية الثروة السمكية كمـورد أساسـي ورافـد لـدعم                األ ،2 ألف كم  700

 ،االقتصاد الوطني وأحد المصادر لفرص العمل وعنصر مهم في جهود التخفيف مـن الفقـر              
ويحظـى قطـاع    . جذب الهجرة الداخلية نحو المناطق الساحلية     لركيزة أساسية   باإلضافة إلى   

 قفز باليمن   ،%20 تجعله يحقق معدالت نمو بلغ     والذيالثروة السمكية باهتمام ودعم الحكومة      
  .إلى رابع دولة منتجة لألسماك واألحياء البحرية على مستوى الوطن العربي

  
  السمكي اإلنتاج

شهد اإلنتاج السمكي من المصايد الطبيعية خالل الخمسة عشر عاماً من عمر الوحدة المباركة              
طاع في خطتي التنمية االقتصادية واالجتماعيـة       نمواً سنوياً تجاوز معدالت النمو المخططة للق      
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 ألف طـن    250 إلى   1990عام  في   ألف طن    77 زاد اإلنتاج السمكي من      وقد. األولى والثانية 
 ألف طن بمعـدل     400زيادة اإلنتاج إلى    للثروة السمكية   ا وتسعى خطط تنمية     .2004عام  في  

د المبذولة لتنمية القطاع السمكي     لجهواونتيجة   .خالل العشر السنوات القادمة   % 10نمو سنوي   
 ، تطور الصيد التقليدي بشكل ملحوظ     ،وزيادة الطلب على األسماك اليمنية في األسواق العالمية       

 توفير فرص العمل وتحسين دخول      فيانعكس إيجاباً   مما   مساهمته في إجمالي اإلنتاج      تزادو
  .الصيادين وتأمين احتياجات السوق المحلية من األسماك

  
 ألف قارب فـي     16 إلى أكثر من     1990 آالف قارب في عام      5 من   قوارب الصيد ادت  قد ز و

 ألـف   60 ألـف إلـى      25 على عدد الصيادين الذي قفز من        انعكس إيجاباً  والذي   2004عام  
 كذلك، فإن مرحلة تتبع اإلنتاج السمكي من اإلنزال وحتى أسواق االسـتهالك تحقـق               .شخص
عدد المشتغلين فـي القطـاع      ، وبالتالي يقدر    السمكي فرصة عمل لكل طن من اإلنتاج        2.85

وقد أتاح إدخال قارب الصيد التقليدي الـصغير فـي           .نصف مليون شخص  بحوالي  وروافده  
لقارب الصيد   فرص عمل    10ما ال يقل عن     مقابل   فرص عمل،    4 – 3اإلنتاج توفير ما بين     
  . الساحلي والصناعي

  

  )ألف طن ( لصيد التقليدي والتجاريااإلنتاج نمو 

  

 لبيانا واتسنال  للفترةمتوسط اإلنتاج السنوي
1990– 19951996– 20002001 2002 2003 2004 

حجم اإلنتاج 
 السمكي 

85.8 117.5 142.1 179.5228.1256 

إنتاج الصيد 
 التقليدي

80.1 100.8 122.4 155.4209.3252.5

إنتاج الصيد 
 التجاري

5.7 16.7 19.7 24.1 18.8 3.5 

  الصادرات

استغالل الثروة البحرية في السنوات األخيرة في ارتفاع قيمة الصادرات خطط ساهمت 
 .2004ن دوالر في عام و ملي213حوالي  إلى 1996عام  في  مليون دوالر33السمكية من 
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خطط زيادة نمو الصادرات السمكية على المدى المتوسط لتحقيق عائدات مالية ال وتستهدف
 . االعتماد على النفطصتشكل أحد بدائل تقليل، 2010ليون دوالر بنهاية  م500تزيد عن 

ستغالل المخزون المتاح واصطياد أنواع إحسن في في هذا الجانب وتتمثل الجهود الحكومية 
 واألحياء البحرية غير المستغلة حتى اآلن وتوسيع نطاق التصدير وفتح أسواق األسماكمن 

  -:خارجية جديدة من خالل
  .ل مصادر التمويل المحلية لتوفير قوارب الصيد التقليدية المحسنةاستغال 
دعم وتشجيع الصيادين الشباب على امتالك قوارب الصيد الساحلي باتجاه تأسيس أسطول  

  .صيد وطني
تقديم التسهيالت المصرفية للقطاعين التعاوني والخاص وإنشاء شركة متخصصة في  

  .ئل ومستلزمات االصطيادصناعة قوارب صيد متطورة وإنتاج وسا
لقطة ألسماك 

التونة 
المعروفة 
بالغزيزي 
الشهيرة

إقامة مصانع وتبسيط الشروط المصرفية لالستثمار في منشآت تحضير ومعالجة األسماك،  
بناء األسواق  ومعامل إنتاج الثلج ووحدات طحن ومعالجة مخلفات األسماك والتعليب

  .النموذجية لبيع األسماك بالجملة وغيرها
ية واالستزراع السمكي، وإعداد دراسات االستثمار في مجال تربية األحياء المائتحفيز 

الجدوى الفنية واالقتصادية إلنشاء المزارع السمكية والترويج لها، ومساهمة الحكومة في 
  .توفير الخدمات العامة في المواقع الصالحة لتربية األحياء المائية واالستزراع السمكي

  

  التنمية واالستثمار

بجهود مشتركة و ،ء في جوانب التنمية أو االستثمارشهد القطاع السمكي تطوراً ملحوظاً سوا
 تمثل في تطوير وتوسيع موانئ الصيد ومرافئ  المختلفةمن قبل الدولة وقطاعات الملكية

قوارب الصيد واأللسنة البحرية ومراكز اإلنزال السمكي وإنشاء مصانع قوارب الصيد 
ل تحضير األسماك ووحدات الحفظ والتعليب وإنتاج الثلج وإيجاد مختبرات ضبط الجودة ومعام

 إضافة إلى تنفيذ مشاريع خدمية لتجمعات الصيادين تشمل مياه الشرب ،والطحن والتجميد
النقية والكهرباء وشبكات الطرق ومراكز تدريب المرأة الساحلية وغيرها من مستلزمات البنية 

ثمار الحكومي في ويمثل مشروع تطوير األسماك الرابع أحد أكبر مشاريع االست .التحتية
 إلى جانب مشروع الرقابة والتفتيش البحري الجاري ، مليارات ريال6 ةتكلفبالقطاع السمكي 

يختص ببرامج تطوير نظام الرقابة والتفتيش الذي  مليون ريال و550تنفيذه حاليا بتكلفة 
كادر البحري وتحديث التشريعات واللوائح وتوفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتدريب ال

لمشروع األسماك الخامس الذي يتوقع بدء   وتعد الحكومةحالياً.والعاملين في القطاع السمكي
ساهم صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي في تنمية وقد . 2006تنفيذه في عام 
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االستثمارات السمكية من خالل تمويل مشروعات توفير قوارب الصيد ومعدات االصطياد 
كما . ات تسويق وبيع األسماك ومعامل الثلج ومراسي القوارب وغيرهااألخرى وإنشاء ساح

شكل القطاعان التعاوني والخاص رديفاً لجهود الحكومة في تنمية القطاع السمكي عبر 
زيد تاستثمارات بإقامة مشاريع تخدم الصيادين وتطور عملية اإلنتاج والتصدير في مساهمتهما 

  .عن مليار ريال
  

  لسمكيالعمل التعاوني ا

 عاما الماضية بدعم وتشجيع الدولة نتج عنه تزايد 15حظي العمل التعاوني السمكي خالل الـ
 وقد قامت هذه . ألف صياد40 جمعية تضم 125أعداد التعاونيات السمكية لتصل إلى 

 ونهضت بدورها ،الجمعيات بدور فعال في خدمة الصيادين واإلنتاج والتسويق السمكي
كما شكلت القنوات المناسبة إلنسياب . لجهد واإلمكانيات الذاتية ألعضائهاالتنموي في تنظيم ا

دعم الدولة وتشجيعها لبناء القدرات التعاونية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية األساسية في 
المناطق الساحلية لمدن وقرى وتجمعات الصيادين على البحر العربي وخليج عدن والبحر 

وجاء قيام االتحاد التعاوني السمكي منسجماً مع خطة الدولة . يمنيةاألحمر وشواطئ الجزر ال
وسياستها العامة بضرورة وجود جهاز منظم ومنسق للعمل التعاوني السمكي وتعزيزدوره في 

  .عملية التنمية
  
  المستقبليةفاق اآل

 باعتباره ثروة متجددة ووسيلة ،يعتبر قطاع األسماك من القطاعات االقتصادية الواعدة
 جعلت الخطط وقد. استراتيجية في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في اليمن

، حيث تركز  في دعم االقتصاد الوطنيرئيسياً والرؤى المستقبلية من هذا القطاع مكوناً
توجهات الحكومة على تنفيذ مشاريع استراتيجية مدروسة تعتمد األسلوب العلمي والوسائل 

  : والتطوير من خاللالحديثة للتوسع
زيادة اإلنتاج السمكي وتحسين نوعيته ومواصلة دعم الدولة لقطاع الصيد التقليدي وتنظيم  

  .االصطياد التجاري وتحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية
مراقبة ضبط الجودة وتحسين المنتجات السمكية وتنمية وتنظيم التسويق الداخلي والصادرات  
 وشمول الفحص المخبري لجودة المنتجات السمكية ،ت ضبط الجودةرفع مستوى وتجهيزاو

  . وتنظيم نشاط التسويق الداخلي فنياً وتشريعياً،ريصدتلامحلي والالسوق 
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 واستغالل المواقع ،تشجيع وتنظيم عمليات تربية األحياء المائية واالستزراع السمكي 
 وتحفيز ، موقعا15ًغ عددها الطبيعية الصالحة على طول الشريط الساحلي والجزر البال

 .رؤوس األموال المحلية واألجنبية لالستثمار في هذا المجال

 مواصلة جهود الدولة المبذولة في توفير واستكمال البنية األساسية الساحلية وخصوصاً 
موانئ ومرافئ الصيد المجهزة، وتشجيع وتحفيز االستثمار في مجاالت الخدمات السمكية 

ستكمال البنية األساسية الساحلية وفقا عامة ال  ووضع خارطة،ت الغذائيةالساحلية والصناعا
 .ألسس علمية وفنية

 وتطوير اإلرشاد ، معلوماتية متكاملة لتقييم وإدارة المصائد السمكيةةتأسيس منظومة إحصائي 
 .السمكي من حيث وظائف اإلدارة الرشيدة لقطاع الثروة السمكية

دارة القطاع السمكي ووضع السياسات القطاعية التي إعادة هيكلة وظائف الوزارة وإ 
  .تستهدف ترتيب أولوية تنفيذ اإلصالحات الهيكلية للقطاع والبرامج التنفيذية إلنجازها

  
  

  قطاع الصناعة

للنمو االقتصادي وخلق اً محركو اًواعد قطاعاًباعتباره تها عنايصناعة أولت الحكومة قطاع ال
 وقدرته ، في تحقيق التكامل بين القطاعات االقتصادية المختلفةإسهامهفضالً عن  ،فرص العمل

من  القطاع فرص وإمكانيات ويشمل .على استقطاب االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية
وقد  . الموارد الطبيعية التي تمثل المدخالت الرئيسية للعمليات التصنيعية المختلفةتوفرخالل 
ضية العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى حشد الطاقات  خالل الفترة الماالحكومةتبنت 

تحديث التشريعات وإصدار  وأهمها ،واإلمكانيات على أساس الحرية االقتصادية وآلية السوق
تتمكن من اإلنتاج في ظل لالقرارات الخاصة بمعالجة أوضاع المؤسسات الصناعية المتعثرة 

 باإلضافة إلى ،وتحسين البنية التحتية، تقديم الحوافز و، والتوسع في التدريب،أجواء المنافسة
تفعيل دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للعمل على تحسين جودة 

 إنشاء المجلس لكالمنتجات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات األجنبية وكذ
  .لتصديرتعزيز التوجه الصناعي نحو الاألعلى للصادرات 

  
   تطور اإلنتاج الصناعي

، 2004 –1991خالل الفترة % 4.6 بلغ في المتوسط سجل قطاع الصناعة التحويلية نمواً
% 7.8زادت مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من و. 2005عام في % 4.5يتوقع أن يبلغ 

من  تهعدد العاملين في أنشطتضاعف  كما ،2004في عام % 10.4 ى إل1990في عام 
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 وتهيمن الصناعات الغذائية . عامل خالل نفس الفترة ألف130 ىإل ألف 60حوالي 
ومنتجات التبغ على ) اإلنشائية(والمشروبات وصناعة المشتقات النفطية والمنتجات الالفلزية 

على صناعة الباقية ، فيما تتوزع النسبة %71بنسبة تزيد عن  هيكل الصناعات التحويلية
لمعدات واآلالت والمنسوجات والمالبس التي تعد من أهم الصناعات الورق والطباعة وا
  .التصديرية الواعدة

  
  االستثمار الصناعي 

 تشجيع التوجه نحو االستثمار في القطاع الصناعي من خالل تحسين البنية ى إلتسعى الحكومة
ية للصناعة  وتعزيز القدرة التنافس،على إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية والعمل التحتية
 العديد من تقدموقد  . ومراجعة القوانين المتعلقة باالستثمار والنشاط الصناعي،المحلية

 منها إعفاء مستلزمات ،التسهيالت واإلعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الصناعية
الذي ساهم في خفض كلفة اإلنتاج ومن الرسوم الجمركية والضريبية % 50اإلنتاج بنسبة 

المشروعات الصناعية المرخصة من قد بلغ عدد و .قدرة المنتج المحلي على المنافسةوعزز 
ليصل و، 2004 مليار ريال في عام 75.5 مشروعاً بتكلفة 193الهيئة العامة لالستثمار 

استثمارية  مشروعاً بتكلفة 2,531 نحو لفترةلإجمالي المشروعات الصناعية المرخصة 
 ألف فرصة 74.5توفر و مليار ريال 352تقدر بحوالي ثابتة  مليار ريال وبموجودات 469.5
  .عمل

  
  فرص استثمارية واعدة

 من أهمها ،توفر في اليمن العديد من فرص االستثمار في قطاع الصناعات التحويليةي
، وكذلك  وتعليب األسماك وغيرهاالخوخ والعنب والمانجو تعليبكلفواكه لالصناعات الغذائية 
 ،ي يتوقع لها مستقبل واعد نظراً لتوفر القطن اليمني وجودته العاليةصناعة المالبس الت

 البتروكيماوية كزيوت السيارات والمحركات والصناعات الجلدية إلى الصناعاتباإلضافة 
كما . ليةحوالورقية والكهربائية واإلسفنج وغيرها من الصناعات المعتمدة على المواد الخام الم

إلنشائية كاألسمنت والرخام والجرانيت والتي تتوفر في اليمن الصناعات ايمكن أن تزدهر 
  .بكميات تجارية كبيرة

  
  المناطق الصناعية 

 قامت بتحديد لك لذ،أدركت الحكومة أن تطوير قطاع الصناعة مرهون بتوفير البنية التحتية
أبين ومحافظة /لحج/زمع إنشاؤها في كل من مثلث عدنيمواقع لثالث مناطق صناعية 
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 وقد تم إجراء الدراسات االقتصادية والبيئية وإعداد التصاميم .وت ومحافظة الحديدةحضرم
قامت وزارة الصناعة اإلستراتيجي، وفي سبيل إنجاز هذا المشروع .  لهاوالمخططات العامة
  :والتجارة بما يلي

 ،إعداد مشروع القرار الجمهوري بشأن إقامة وتنظيم المناطق الصناعية واإلشراف عليهاـ 
  .الدستورية اإلجراءات وفقومتابعة إصدار القرار 

ضع العالمات  ووالمذكورةلمناطق لمتابعة استكمال تحديث الدراسات وإسقاط المخططات ـ 
  .ها ومساحاتهاالمحددة لمواقع

 .الصناعيةداخلية للمناطق التقسيمات ال ـ بدء إعداد مخططات 

 .الصناعيةـ بدء إعداد الدراسات البيئية 

 .الصناعيةاد مشروع خطة الترويج للمناطق إعدـ 

إنشاء إدارة متابعة لمشاريع المناطق الصناعية ووحدات لمتابعة تنفيذ المشاريع في مكاتب ـ 
  .الصناعيةالمناطق الوزارة في المحافظات التي تقام فيها 

 
  صناعة االسمنت 

سع تنفيذ المشاريع وت تيجةنشهدت صناعة االسمنت في اليمن نمواً كبيراً خالل الفترة األخيرة 
 ىأدى إل مما انتعاش قطاع البناء والتشييدالتنموية والخدمية التي تشهدها مختلف المحافظات و

عمران (الثالثة القطاع العام ارتفع إنتاج مصانع قد  و.بشكل كبيرزيادة الطلب على األسمنت 
 2004 في عام  مليون طن1,572 إلى 1990 ألف طن في عام 835من )  البرح- باجل–

زيادة الطلب المحلي وتيرة  إال أن ،نتاج االسمنتإلورغم النمو المستمر   %.84.5وبزيادة 
 مليون 1.4 ى إل1995 ألف طن في عام 343 زيادة االستيراد من ى األمر الذي أدى إل،أسرع

  .2003طن في عام 
  

طلب المحلي من خالل مواجهة تزايد اللجهوداً حثيثة والتجارة وقد بذلت وزارة الصناعة 
 مليون طن بحلول عام 3.4 ى يتوقع زيادة إنتاجها إلالثالثة التيمشاريع التوسعة في المصانع 

سمنت عن قيام القطاع الخاص المحلي  األاتلترويج الستثماركما أسفرت جهود ا .2007
  حيث،لحجوأبين ومحافظات حضرموت كل من تنفيذ ثالثة مصانع في البدء في والعربي ب

  مليون طن6.7ليرتفع إنتاج اليمن من االسمنت إلى و مليون طن 3.3ها توقع أن يبلغ إنتاجي
التوظيفات االستثمارية لمشاريع التوسعة والمشاريع الجديدة إلى وتصل . 2007عام بحلول 
 فرصة عمل مباشرة وأكثر من عشرة 2,500توقع أن توفر ي و، مليون دوالر700حوالي 

  . مباشرةآالف فرصة عمل غير

لقطة من داخل 
مصنع أسمنت 

عمران أو 
وضع حجر 

األساس لمصنع 
 أسمنت جديد 
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  الصناعات الصغيرة 

 الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل والتخفيف من الفقر أدركت الحكومة اليمنية أهمية
من إجمالي % 95تشكل الصناعات الصغيرة في اليمن و .وتوسيع قاعدة التنمية الشاملة

، حويليةمن إجمالي المشتغلين في قطاع الصناعات الت% 53يعمل بها ، والمنشآت الصناعية
 مجاالًالمنشآت الصغيرة تعد  لهذا، .القطاعمن القيمة المضافة في % 34 هاقيتحقفضالً عن 

والمشاركة بفاعلية لتحقيق أهداف التنمية  خصباً الستغالل الموارد المادية والبشرية،
بخطوات لتطوير وتنمية الصناعات والمنشآت الحكومة وقد قامت . االقتصادية واالجتماعية

   :اآلتيرة تمثلت في الصغي
  .الصغيرةإنشاء صندوق تمويل الصناعات والمنشآت  -
 .التنمويةإدراج برامج تنمية الصناعات الصغيرة ضمن الخطط  -

  .مساعدات من الدول والمنظمات المانحةالحصول على الالترويج لهذا النشاط بهدف  -

 .يقنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى تطوير اإلنتاج وآليات التسوإل السعي -

 .المستثمريناقتراح التشريعات المحفزة لتنمية هذه القطاع وجذب صغار  -
 

  الصناعات الحرفية التقليدية 

 بالرغم من المنافسة الخارجية واإلمكانيات ،اً هاماً اقتصادياًتمثل الصناعات الحرفية موروث
 اًدية مطلب الصناعات الحرفية والتقليزالت وال .المحدودة والتغير في النمط االستهالكي

 شاملة لمشروع ةإعداد دراسمما دفع إلى  ً، اقتصادياً واجتماعياً وبيئيااً مالئماًاستهالكي
محافظات بهدف إيجاد التطويري نهضوي للصناعات الصغيرة والحرفية والتقليدية في عموم 

تنمية العديد من الصناعات الحرفية، المشروع ستهدف يو .فرص العمل والتخفيف من الفقر
وأهمها صناعة المنتجات الحديدية التقليدية، والنسيج والتطريز والخياطة، والفخار والصناعات 
 الخزفية، ومواد البناء، وصياغة الذهب والحلي والمشغوالت الفضية، وحفظ األغذية

كما . وصناعة البخور والعطور ،وإنتاج العسل )الخ...  حلويات–أجبان (والمنتجات الغذائية 
لى تنمية وتوسيع رقعة الصناعات الصغيرة والحرفية من خالل إنشاء وع إالمشرسعى ي

  .والتدريبمجمعات للصناعات الحرفية والتقليدية، وجعلها مراكز للتسويق 

لقطة 
للصناعات 
الحرفية في 

 صنعاء القديمة 

  
  المواصفات والمقاييس 

 لما لها من أهمية بالغة في حياة أفراد ،اهتمت الحكومة بالمواصفات والمقاييس والجودة
 وحماية المنتجين والمستهلكين ة وتحقيق السالمة العاموتجارياً، ياًالمجتمع صحياً واقتصاد
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لقطة لمعامل 
وأجهزة هيئة 
الكفاءة رفع  في هاباإلضافة إلى دور ،والمستوردين من الغش التجاري والتزوير الصناعي المواصفات 

 متخصصاً جهازاً وقد أنشأت الحكومة. التجاريوتسهيل التبادل الجودة اإلنتاجية وتحسين 
تقوم بمساعدة الصناعات الوطنية ل والمقاييس وضبط الجودة يتمثل بالهيئة اليمنية للمواصفات

المواصفات القياسية المناسبة والتأكد من مطابقة المنتجات وضع والمنتجين المحليين من خالل 
وتمارس الهيئة أعمال الرقابة والتفتيش . التنافسية أمام المنتجات األجنبيةتها لتعزيز قدرلها 

المنافذ البحرية  وردة من خالل الفحوص واالختبارات فيوضبط الجودة على السلع المست
 تعز والحديدة و حيث تمكنت من تغطية سبعة منافذ رئيسية تشمل عدن،والبرية الرئيسية

عمران، إلى جانب معايرة الموازين االلكترونية ومصادرة  وحرض وإب وحضرموتو
فة قياسية يمنية لمختلف السلع  مواص830واعتمدت الهيئة نحو  .للمواصفاتالموازين المخالفة 

  إلى جانب اعتماد مواصفات خليجية وإقليمية ودولية، حيث،والمنتجات الغذائية وغير الغذائية
 اعتماد المواصفات الخليجية لتهيئة الصناعة الوطنية للمنافسة 2002أقرت الحكومة في عام 

ودول الخليج بصفة خاصة ومواكبة التطورات الجديدة وتسهيل التبادل التجاري بين اليمن 
   .العموموالعالم الخارجي على وجه 

  
تسعى الهيئة إلى تطبيق نظام شهادة المطابقة في بلد المنشأ وعالمة الجودة اليمنية والتي و

بافتتاح فروع ومكاتب جديدة الهيئة ستقوم كما . ستحدث نقلة نوعية في مجال الصناعة الوطنية
الدورات التعريفية تنظيم ت، باإلضافة إلى استمرار واستكمال معدات وأجهزة المختبرا

والندوات التوعوية بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سواء في أوساط المنتجين أو 
المستهلكين، وتأهيل الكادر داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة 

مركز المعلومات وتأهيله ليصبح نقطة استعالم إنشاء الهيئة كما تستكمل . والمتغيرات العالمية
  .وفقاً لمتطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالميةTBT  و SPSفني فيما يخص اتفاقية 

  
  حماية المستهلك 

 مكمالً لعمل األجهزة 1997الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في نهاية عام إنشاء جاء 
 ولتمارس الجمعية دوراً هاماً في حماية ،يس خصوصاً هيئة المواصفات والمقاي،الحكومية

 إرشادبالجمعية تقوم و .المستهلك ومحاربة االحتكار والغش من خالل توعية المستهلك
للتأكد من توفر شروط الصحة والسالمة في السلع ومن مواصفاتها وجودتها وصحة المستهلك 

 وقد .والتالفة والمقلدة تجارياًإعالم المستهلكين بالسلع المغشوشة فضالً عن  ،الملصقات عليها
الضارة بصحة  تمكنت الجمعية من كشف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس أو

  .الحكومةبفضل تعاون المستهلكين والجهات المعنية في  المستهلك
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خالل الفترة يتوقع صدوره في متابعة إصدار قانون حماية المستهلك والجمعية نجحت و

 وقد نظمت الجمعية خالل األعوام الماضية العديد من الندوات والورش المتعلقة .المقبلة
   . باإلضافة إلى إصدار النشرات اإلرشادية،بالتهريب والغش والتقليد التجاري

  
  الصادرات الصناعية 

 مليار 3.2 حيث زادت من ،شهدت الصادرات الصناعية خالل الفترة الماضية نمواً ملحوظاً
 السياسات واإلجراءات التي نتيجة 2003 مليار ريال في عام 11.5 إلى 1998 ريال في عام

 في لى االستثمارتهيئة الظروف المناسبة لنشاط القطاع الخاص وتشجيعه علنفذتها الحكومة 
إعفاء إلى  باإلضافة ،وتقديم القروض للنشاط التصديري الصناعات واألنشطة التصديرية

 وتسعى الحكومة إلى . اإلنتاج التصديري من الرسوم والضرائبمستلزمات اإلنتاج الداخلة في
مصنعة، التنمية بعض القطاعات التصديرية الواعدة مثل صناعة الجلود المصنعة ونصف 

  .وصناعة المالبس
  

  القطاع التجاري

 نظراً للدور األساسي الذي يقوم به في ،يعد قطاع التجارة من أهم أنشطة االقتصاد الوطني
من الناتج % 13.7إلى  القطاع ارتفعت مساهمةوقد . طاعات السلعية والخدمية المحليةقتنمية ال

عام في  ألف مشتغل 504 المختلفة إلى ي وزاد عدد المشتغلين في أنشطتهالمحلي اإلجمال
من % 12.4 إلى هشتغلين فيلمل األهمية النسبية ، لترتفع%3.5 بمعدل نمو سنوي 2003

  .الوطنيتصاد إجمالي المشتغلين في االق
  
 2001 منذ عام ةشكل دمج وزارتي التموين والتجارة والصناعة في وزارة للصناعة والتجارو

تداخل لعقبات التي رافقت اإضافة جديدة لدعم التكامل القطاعي بين الصناعة والتجارة وتجاوز 
 وقد شهد القطاع تغيرات جذرية وواسعة في إطار برنامج اإلصالح .االختصاصات

صادي والمالي واإلداري، إذ تم تحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود الكمية عليها االقت
كما تم . وإحالل التعريفة الجمركية محلها من خالل إلغاء العمل برخص االستيراد والتصدير

إلى أربع فئات % 200وأعالهـا % 5حزمة أدنـاها  15تخفيض التعريفة الجمركية من 
تم كما . 1998 عام ةبحسب بنود النظام الدولي المنسق وفقاً لتعريف% 25ها وأعال% 5أدناها 

تحرير أسعار السلع والمنتجات لتتحدد وفقاً آللية السوق، واإللغاء التدريجي للدعم الحكومي 
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للسلع األساسية، وتشجيع الصادرات الوطنية، وإطالق صالحية البنوك التجارية لفتح اعتمادات 
  .ير، وتحرير سعر صرف الريالاالستيراد والتصد

  
   إصالح البيئة التشريعية والمؤسسية

بما ينسجم مع  أصدرت الحكومة العديد من التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط التجاري
قانون الشركات وقانون السجل التجاري  و منها قانون التجارة الخارجية،المتغيرات االقتصادية

كما أصدرت قوانين استهدفت دعم القطاع الخاص . جاريةقانون الوكاالت التوالتجارية 
عل في دفع ا واإلسهام الف،وتشجيعه للقيام بدور أكبر في إدارة النشاط التجاري واالقتصادي

عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية كقانون تشجيع المنافسة ومنع االحتكار وقانون الحق 
  .الفكري

 
 هدف إلى تنمية وتنويع الصادرات غير النفطيةتاءات وتضمنت خطط الحكومة سياسات وإجر

تحقيق التكامل واالندماج اإلقليمي والدولي من خالل االنضمام إلى منطقة التجارة الحرة و
 .التكتالت العربية اإلقليمية األخرىإلى إلى منظمة التجارة العالمية، ووالعربية الكبرى 

تعزيز تحرير التجارة، وتقوية أطر  لة الخارجيةإعداد استراتيجية التجارعلى الحكومة عملت و
والخدمات المساعدة تشجيع استثمار القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية والبناء المؤسسي، 
تعزيز دور المؤسسات المشرفة على القطاع التجاري وتفعيل باإلضافة إلى ، لقطاع التجارة

  .تدور الجهاز الفني للمجلس األعلى لتنمية الصادرا
 

   حجم التجارة الخارجية

من الناتج % 21.3 و1991عام في  مليار ريال 32.2تزايد حجم التجارة الخارجية من 
من الناتج المحلي % 65 بما يوازي 2003عام  في  مليار ريال1,359المحلي اإلجمالي إلى 

ة ات السلعيالبلدان العربية الشريك التجاري األول لليمن من حيث الواردقد مثلت و .اإلجمالي
 وجاءت الدول اآلسيوية غير العربية في المرتبة الثانية ،2003-1998خالل الفترة 

البلدان اآلسيوية غير  تعد ، وفي المقابل.بية في المرتبة الثالثةووالمجموعة االقتصادية األور
اتجاه العربية الشريك التجاري األول لليمن من حيث الصادرات السلعية بسبب تركز 

على  اعتماداً وجاءت البلدان العربية في المركز الثاني .ات النفطية إلى هذه الدولالصادر
بية و، والمجموعة االقتصادية األور العربيالخليجدول  وخاصة  إليهاالصادرات غير النفطية

  .في المركز الثالث
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لعسل  ثم األسماك والبن والموز والمانجو والعنب وا،وتتركز الصادرات اليمنية في النفط
 فتتركز في القمح والسكر والزيوت واألدوية واللحوم ،أما الواردات. والجلود والخضروات

 وتمثل الصين وتايالند والهند وكوريا الجنوبية أهم .والسيارات والمعدات واآلالت وغيرها
اإلمارات والسعودية والكويت ، في حين تعتبر الشركاء التجاريين بالنسبة للصادرات اليمنية

  .ريكا والهند أكبر المصدرين إلى اليمنوأم
  

   تطور تأسيس الشركات والوكاالت التجارية

عدد وبلغ ، تزايد اإلقبال على تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وأنشطتها وأشكالها القانونية
 إجمالي  برأسمال2003 -1990 الفترة خالل  شركة1,783الشركات التي تم الترخيص لها 

كما بلغ عدد  %.200 مليون دوالر أمريكي وبزيادة تقدر بنحو 218مبلغ ريال و مليار 22.3
عدد ، فيما بلغ 2003 حتى نهاية  وكالة من جنسيات مختلفة4,860الوكاالت التجارية المسجلة 

 حتى نهاية  فرعا312ًاليمن  الشركات والبيوت التجارية األجنبية المرخص لعملها في فروع
 اسم 4,393 نحو 2003-1996 فترةارية المسجلة خالل البلغ عدد األسماء التجو.2004
  .تجاري

    
  الرؤية المستقبلية لتطوير النشاط التجاري

تركز الرؤية المستقبلية لتطوير النشاط التجاري على عدد من السياسات واإلجراءات الهادفة 
النفطي،  يرإلى تنمية الصادرات السلعية غير النفطية وتضييق الفجوة في الميزان التجاري غ

النشاط التجاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، باإلضافة إلى إعداد طوير وت
استراتيجية للنشاط التجاري تأخذ في االعتبار انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية 

ع تسعى الحكومة إلى تشجيو .واالستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها
 ،القطاع الخاص على االستثمار في إنشاء البنية والمرافق األساسية التي تخدم النشاط التجاري

الخدمات التمويلية والتأمين والنقل والشحن ومحطات الترحيل في  وبخاصة التصديري مثل
الخدمات التسويقية الزراعية والسمكية كما تشمل . المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية

  . المبرد والتعبئة والتغليف والتخزين والنقل
  

نقطة التجارة الدولية اليمنية في وزارة الصناعة والتجارة  تفعيل دورعلى وتعمل الحكومة 
توفير المعلومات حول  الفرص التصديرية، وتأهيل الكوادر البشرية الالزمة للتعامل مع ل

على إعداد البنية التشريعية والتنظيمية تركز كما . المتغيرات االقتصادية التجارية الدولية
 وكذلك في ، مع الدول المجاورةدالالزمة إلقامة المناطق الحرة وبخاصة البرية على الحدو
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النتقال من التجارة التقليدية إلى لى اإتتطلع الحكومة و. الموانئ الجوية والبحرية الرئيسية
التشريعية والقانونية والمؤسسية الالزمة  تعديل وتطوير البنية من خاللالتجارة االلكترونية، 

 وتعزيز حرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع االحتكار والغش والتقليد وحماية المستهلك ةلتقوي
  .والمنتج وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة التهريب

 
  المنطقة الحرة بعدن

يمن نتيجة الموقع تمثل المناطق الحرة إحدى القطاعات الواعدة للنمو االقتصادي في ال
وضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها االقتصادية وقد  .للبالداإلستراتيجي  الجغرافي

 إلقامة وتطويرهاالبشرية  واالقتصاديةوالجغرافية  عدن مدينةاالستفادة القصوى من مؤهالت 
  .لوطنيمركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها االقتصاد اها منطقة حرة متكاملة تجعل من

 القرار تاله بشأن إعالن مدينة عدن منطقة حرة، 1991لعام ) 209(صدر القرار رقم قد و
إدارة واستثمار ى تولتل بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة 1991 لعام 49الجمهوري رقم 

  لعام4 صدر قانون المناطق الحرة رقمالبالد، ثم وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في 
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة "  : نصت المادة الثانية منه علىالذي و1993

تشمل مدينة عدن، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، ويحدد مجلس الوزراء 
بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها 

لبالد تتفق رؤية جديدة للنظام االقتصادي في الالقانون هذا س أسو.". وتاريخه التطبيق
  .، ويهدف إلنعاش االقتصاد الوطني وخلق المناخ المالئم لالستثماروالتحوالت االقتصادية

  
حدود الجغرافية التي ال بشأن المواقع و1993 لعام 65 وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

 موقعاً إلقامة 15تضمن تحديد ، حيث ام المنطقة الحرة في مدينة عدنسيبدأ فيها تطبيق نظ
 .مشاريع المنطقة الحرة وفقاً للمقترحات التي وردت في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة

وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة .  هكتار32,348 ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع
 تطوير المرحلة األولى تم، وعدنبالمنطقة الحرة  تجهيز إلقامة بال1995 –1992خالل الفترة 
كما . 1999 في النصف الثاني من عام رحلة التشغيل لتبدأ م1999 -1996خالل الفترة 

 مليار ريال لمواجهة نفقات مشاريع 75 حوالي  الثانيةضخت الحكومة خالل الخطة الخمسية
ستثمارات القطاع الخاص في المناطق يئتها اللتهالتحتية في المنطقة الحرة ية تطوير البن

لقطة للرئيس 
وهو يدشن 

مشروع 
المنطقة 
الحرة
 وأجرت الحكومة مراجعة شاملة ألسعار .والتفريغالصناعية والتخزينية والسياحية والشحن 
، عن المناطق الحرة المجاورة% 50 لتصبح عند سعر يقل بحوالي والخدمات،األراضي 

يع التي تصدر أكثر من إعفاءات تصل إلى خمسة وعشرين سنة لتلك المشار منحباإلضافة إلى 
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 مليون 500للمنطقة بحوالي الدراسات العائدات االقتصادية المتوقعة قدر وت .من اإلنتاج% 50
 ألف فرصة 30-20قدر خلق تكما  .المرحلة األولىاالنتهاء من مشاريع  بعد دوالر سنوياً

   .المنطقة الصناعيةمن  هكتار فقط 100ر يطوتفي حال عمل 
  

  تطوير الخطة 

 واإلستراتيجية، عشرات المشاريع الحيوية   بعدن   للمنطقة الحرة ل خطة التطوير واإلستثمار     تشم
 مـشاريع   الـذي يـشمل    هكتار و  34مشروع المجمع الصناعي في البريقة على مساحة        منها  

 وتقـدر التكلفـة     .الصناعة التحويلية والتعدينية والبتروكيماوية والمنشآت السياحية والخدميـة       
خطة التطوير  تضمن   وت . مليون دوالر  3.7 بحوالي   التحتية للمشروع ية  قامة البن إلاإلستثمارية  

تهدف إلى إقامة     هكتار 235 إنشاء منطقة للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية على مساحة      كذلك  
 إنـشاء مينـاء   تبـرز أهميـة     و. توظيف أكبر عدد من القوى العاملة المحلية      و قاعدة صناعية 

هكتار بالقرب من مواقع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وشـبكة          121للخامات على مساحة    
يتكـون  ، حيـث    والخارجيـة الطرق بغرض مناولة البضائع وتشجيع حركة التجارة الداخلية         

 هكتار لتحميل الـسفن وتفريغهـا       47.2 وبمساحة    متراً 2,340المشروع من رصيف بطول     
الخطة إنـشاء منطقـة      وتشمل   .للبواخر ة األحجام المختلف   يناسب متراً 16عن  وبعمق ال يقل    

  . هكتار تخصص لتخزين البضائع والمعدات21.8تخزينية لميناء الخامات على مساحة 
  

لمعارض ل هكتار يتكون من صالة      7إنشاء مركز دولي للمعارض على مساحة       وتقترح الخطة   
جر وبقية  وفندق خمسة نجـوم ومركز إداري وتجاري وقاعة مؤتمرات ومطاعم وبوفيات ومتا          

 ،ويستهدف المشروع إقامة المعارض الدورية لمنتجـات المنطقـة الحـرة          . الخدمات األخرى 
ـ وكذلك إقامة معارض دورية متخصصة للمنتجات العالمية بمعدل معرضين إلـى ثالثـة          ي ف

 هكتار تـستوعب   35 إنشاء مدينة إعالمية على مساحة       التطوير وتتضمن خطة    .الواحدالشهر  
مـشروع  وتشمل الخطة كـذلك     .  بأنشطتها لها للقيام ة وتوفر البيئة المناسبة     الشركات اإلعالمي 

تشجيع نقل التكنولوجيا من خالل جذب الشركات       ل هكتار   62إنشاء حديقة التكنولوجيا بمساحة     
 بين المنـشآت التكنولوجيـة       والربط ،البحثيةالعالمية لفتح فروع لها في الجوانب اإلنتاجية أو         

توفير فرص عمل لخريجـي     باإلضافة إلى    ،لبحوث وتطوير التكنولوجيا  والجامعات ومراكز ا  
ويتكون المشروع من معهد تعليمي تقني وقرية ذكية لتطوير وإنتـاج           . الكليات والمعاهد التقنية  

برامج الكمبيوتر وتطوير وإنتاج أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا المالبـس واألدويـة والبنـاء             
   .كهربائيةالوالمياه والبيئة والمنتجات 
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 إلنشاء محطة الكهرباء بجوار محطـة كهربـاء الحـسوة           وطرحت الحكومة اليمنية مشروعاً   
 200 السياحية بطاقة إنتاجيـة      الخامات والمنطقة لتوفير احتياجات المشاريع الصناعية وميناء      

ع إلى استكمال المراحل المتبقية لمـشرو      اًًحاليوتسعى الحكومة    .اوات في المرحلة األولى   جمي
يتكـون بمراحلـه الـثالث مـن        ، والذي   سنوات ست   تأسس قبل تطوير ميناء الحاويات الذي     

 60بمساحة  ، وستة مراسي وساحة تخزين       متراً 18 –16 وعمق    متراً 1,650بطول  رصيف  
بـدأ  قـد  و. سـنوياً  قدم 20حاوية بحجم مليون هكتار وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف       

 مترا وعمق   700بطول  اثنين   ينتتكون من مرسي  التي   و 1999عام  في  تشغيل المرحلة األولى    
 يجـري و. سنوياً ألف حاوية    500لحاويات وبطاقة استيعابية    اكبر ناقالت   أ متراً الستيعاب  16

تخـزين  ال هكتـار تـستهدف أنـشطة        75إنشاء المنطقة الصناعية التخزينية بمـساحة       حالياً  
هكتـاراً   30علـى مـساحة     ية الشحن الجـوي      تنفيذ مشروع قر   وكذلك ،والصناعات الخفيفة 

لتمتـد   كم من ميناء الحاويات و     4على بعد   وجنوب غرب مطار عدن الدولي      للمرحلة األولى   
  . ربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجويل للمرحلة األولى  هكتارا30ًعلى مساحة 

  
خطط لها أن تحتوي علـى      يالتي   أما المنطقة السياحية الـتي تمتد من فقم إلى رأس عمران و          

وفنادق وشاليهات ومطاعم ومنتزهات ومراسي القوارب البحرية باإلضافة إلـى          سياحية   قرى
 فيمكن أن تصبح مهـوى ومقـصد        ، كيلومتراً كمتـنفـس للمنتجعات   11حزام أخضر بطول    

 تحديد وإنـشاء منـاطق      سيتم ،وبناء على سياسات وخطط الدولة وبرامجها      .لطالبي العطالت 
 بحيث يصبح   ،المكال وفق الفرص االستثمارية الواعدة فيها     والحديدة   و  سقطرى في أخرى   حرة

إقليمياً وعالمياً للتجارة والـصناعة واالسـتثمار        اليمن في إطار توسع المناطق الحرة مركزاً      
   .وأنشطة الترانزيت والتخزين والشحن

  
  النفط والغاز

من للنفط لما ، نذ أوائل القرن التاسع عشرسعى اليمن ألن يكون من الدول المنتجة للنفط م
اليمن  ، وباعتبارأهمية كسلعة استراتيجية وحيوية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

 وقد .من احتياطي النفط في العالم% 25ينتمي إلى منطقة جغرافية تحتوي على ما يزيد عن 
مختلفة من األرض اليمنية غير جرت عدة محاوالت في الماضي للتنقيب عن النفط في مناطق 

 العالمة المضيئة في تاريخ 1981ويعتبر عام  .أنها لم تسفر عن أية نتائج إيجابية
 حينما وقعت الحكومة اليمنية على اتفاقية المشاركة في اإلنتاج ،االستكشافات النفطية في اليمن

تمرت العمليات واس .الجوف/مع شركة هنت األمريكية للتنقيب عن النفط في منطقة مأرب
 ،االستكشافية والمسوح الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر اآلبار في هذه المنطقة عدة أعوام
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 برميل 7,800 وبمعدل 1984 في يوليو 18حتى تم تدشين أول بئر إنتاجية للنفط من القطاع 
الجهود واكتشف النفط بكميات تجارية في قطاع غرب عياد في بعدها توالت و. في اليوم

وقد  . ألف برميل في اليوم30بدأ اإلنتاج في نفس العام بمعدل لي 1987حضرموت عام 
شجعت مؤشرات االستكشاف واإلنتاج على إنشاء وحدة اإلنتاج المركزية وملحقاتها في صافر 

 وكذلك إنشاء ، آالف برميل في اليوم10 بطاقة انتاجية 1986وإقامة مصفاة مأرب في العام 
 كم 440 على البحر األحمر بطول ى الممتد من صافر إلى رأس عيسأنبوب تصدير النفط

  .1987وتصدير أول شحنة نفط عبر ميناء التصدير في ديسمبر 
  

تشجيع الشركات النفطية العاملة في البالد تبنت الحكومة  ،وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية
بهدف تسريع األنشطة  ،كثر فعالية وخاصة في المناطق الواعدةتعاون أإيجاد آليات و

حظي قطاع النفط باهتمام دولي وسارعت   وقد.االستكشافية ودخول مرحلة إنتاج النفط
ألول مرة شركات ودخل اليمن حيث الشركات العالمية للحصول على امتيازات للتنقيب 

تم تقسيم المساحة الجغرافية و. ببرامج استكشافية مكثفةون وشل وشيفرون وكسأعمالقة مثل 
وأنشئت هيئة . تطوير اتفاقيات المشاركة في اإلنتاجوقطاعات امتياز بطريقة علمية إلى 

استكشاف وإنتاج النفط كجهاز فني يعمل على اإلشراف ومراقبة مجاالت االستكشاف 
 وخالل العام األول للوحدة المباركة، اكتشف النفط بكميات تجارية في حوض .واإلنتاج

 ألف برميل في 120 بمعدل 1993إلنتاج منه في سبتمبر المسيلة بمحافظة حضرموت وبدأ ا
 ليصل إنتاج 1992 برميل في عام 8,500كما أعيد حقل غرب عياد إلى اإلنتاج بمعدل . اليوم

  .1993في عام  مليون برميل 79إلى اليمن من النفط الخام 
  
لتمويل لصعبة ولعمالت المثلت عائدات النفط المصدر إلى الخارج أهم الموارد الرئيسية  وقد

من الناتج المحلي % 30برامج وخطط التنمية بمجاالتها المختلفة، إذ يسهم النفط بحوالي 
 .من الصادرات% 90أكثر منبمن إجمالي اإليرادات العامة للدولة و% 76بحوالي اإلجمالي و

الرئيس يدشن    .وتواصل الشركات النفطية أعمالها في مناطق االستكشاف واإلنتاج في مختلف مناطق البالد
إنتاج النفط في 

المسيلة 
 بحضرموت 

 14 تعمل فيها  استكشاف قطاع26 قطاع امتياز و84الحالية على وتحوي الخارطة النفطية 
وصل عددها ، فقد أما القطاعات المنتجة . قطاعا37ً عدد القطاعات المفتوحة بلغ فيما ،شركة
   . شركات8 قطاعات تعمل فيها 9إلى 

  
  
  
  

 100



  قطاعات النفط المنتجة
  الشركةجنسية   هرقمو القطاع  اســم الشركة

  أمريكية  الجوف/مأرب ) 18(  هنـت

  كنـدية  المسيلة) 14(  نكسنكنديان 

  فرنسية  شرق شبوة) 10(  توتـال

  جنسيات مختلفة  جنـة) 5(  جنـة هنت

  يمنية  عيـاد) 4(  لالستثمارات النفطية اليمنية الشركة

  نرويجية  حواريم )32( .و.ن.د

  بريطانية  شرق سار )53( دوف

   أمريكية دامس) (S1  فنتج

  كندية شرق الحجر) 51(  كنديان نكسن

  
  الترويج واالستثمار

تهدف السياسة الترويجية للنفط والغاز في اليمن إلى جذب وتشجيع االستثمار العربي واألجنبي 
في ذلك الوسائل واألساليب الحديثة المتمثلة بالمشاركة تبعة م، في القطاعات النفطية المفتوحة

 إضافة إلى إصدار الكتيبات التعريفية ،ات والمؤتمرات والمعارض الترويجية الدوليةفي الندو
الترويج عبر  وكذلك بالفرص االستثمارية المتاحة والمزايا والتسهيالت المقدمة للمستثمرين

عملت الحكومة على تحسين الشروط االقتصادية وااللتزامات التفاقيات  وقد .شبكة اإلنترنت
 بالغ األهمية لتصبح قادرة أمراً هذه االتفاقيات يعد مرونة باعتبار أن ،إلنتاجالمشاركة في ا

وقد حققت األنشطة الترويجية نتائج  .ةالعالمينفط ق الاسوأعلى التعاطي الناجح مع متغيرات 
 وتوقيع العديد من ،طيبة أبرزها تزايد الشركات النفطية العاملة في االستكشاف والتنقيب

كرات التفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية للحصول على حق االمتياز في االتفاقيات ومذ
  .الل المزايا الممنوحة للمستثمرينالتنقيب عن النفط والغاز واستغ

  
 تتوزع ،يمن مساحة شاسعةللالخارطة النفطية في مناطق االمتياز لالستكشافات النفطية تحتل و

ة من المناطق المغمورة والمجاورة لها في مساحات كبيرلك في بين وسط وشرق اليمن وكذ
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 26حتى اآلن ويبلغ عدد القطاعات االستكشافية  .خليج عدن والبحر األحمر وجزيرة سقطرى
  . شركة عالمية14قطاعا تعمل فيها 

  
  قطاعات النفط االستكشافية

  الشــــــركة  رقم القطـــــاع
   شركة كالفالي بتروليم  9

13/R2 شركة جالو اويل   

   شركة اويل سيرش يمن المحدودة  35/15
   شركة مايفير  22
   شركة النفط والغاز والتعدين  41
   شركة دي  أن أو يمن  43

  شركة مول يمن للنفط والغاز  48/49

   شركة كنديان نكسن بتروليم المحدودة  59/11/12/36/54

   شركة اوكسيدنتال بترولوم يمن  20/44
   شركة بتروناس كاريجالي  52

   شركة انكانا يمن المحدودة  60/47

  )كوجي(  تجمع استكشاف النفط والغاز في اليمن  57/58

   شركة اتحاد المقاولين العالمية للنفط والغاز   33/45
S2 شركة بروساج  انرجي   

  

  الغاز

عام في الجوف / مأرب18تشافات النفطية في قطاع الكا اكتشاف الغاز في اليمن واكب
،  تريليون قدم مكعب17حوالي بمن الغاز المؤكد لي االحتياطي العام  ويقدر إجما.1984
 للنفط من وينتج الغاز مصاحباً . المسالياحتياطي الغاز البترول مليون طن متري 31 مقابل
 مليار قدم 2.75اإلنتاج اليومي حوالي ويبلغ . يتم فصله في منشآت مأرب، حيث الحقول
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 للمحافظة على الضغط المكمني وإنتاج قدم مكعب يومياً مليار 2.5يعاد حقن ، في حين مكعب
 وقد تبنت الحكومة سياسة واقعية الستغالل هذه الثروة الطبيعية .كبر كمية من النفطأ

فعلى الصعيد المحلي، تم خالل السنوات الماضية إنجاز عدة  .وتسخيرها لصالح التنمية
 النفط الخفيف والغاز البترولي مشاريع تشمل بناء وحدتين إضافيتين الستخالص مركبات

المسال في منطقة العمليات البترولية بصافر، وكذلك توسيع محطة التخزين والتحميل 
 كم من أسعد الكامل إلى محطة التحميل بصافر، 26وتطويرها، ومد أنبوب نقل الغاز بطول 

. خرىإضافة إلى إنجاز المرحلة األولى من مشروع إحالل الغاز محل مواد الوقود األ
، لتكون 1996إنشاء الشركة اليمنية للغاز المسال في عام في االهتمام بالغاز الطبيعي انعكس و

مسؤولة عن بناء وتشغيل منشآت تسييل الغاز وخطوط اإلنتاج والتخزين ومصب ورصيف 
وقد تم مؤخراً التوقيع على ثالث اتفاقيات لبيع الغاز الطبيعي المسال . السفن والتصدير

 مليون 2.5 إلى الخارج مع شركات عالمية هي تركتيبل البلجيكية لتتولى تصدير وتصديره
، وتوتال الفرنسية لتصدير نحو مليوني طن سنوياً، وشركة كوغاز الكورية والتي طن سنوياً

  .2008 سنة تبدأ في 20 مليون طن سنوياُ ولمدة 2 –1.3بدورها تصدر 

محطة تعبئة 
الغاز أو 
 توزيعه 

  
بناء خط تصدير للغاز في  تتمثل ،يذ مشاريع تطويريةوتعتزم الشركة اليمنية للغاز المسال تنف

 كم من مواقع اإلنتاج في مأرب إلى منطقة بلحاف على البحر العربي 320الطبيعي بطول 
 ومد أنبوب فرعي آخر يغطي احتياجات العاصمة صنعاء ، مليون طن سنويا6.7ًبطاقة 

 الغاز في توليد الطاقة منبيرة هناك توجه الستغالل الكميات الككما أن . وضواحيها من الغاز
غاز في منطقة  حيث يجري اإلعداد لبدء إنشاء محطات توليد كهربائية تعمل بال،الكهربائية

  .مأرب وفي محافظات أخرى
مخطط ميناء 
تصدير الغاز 

   في بلحاف 
  التعدين

الماضية   عاما15ً إذ شهدت الـ، من االهتمام والرعاية وافراًنال قطاع الثروة المعدنية قسطاً
 األرض منستغالل األمثل للثروة المعدنية في مناطق واسعة  من أجل اال ملحوظاًنشاطاً
 ،الدراسة والبحث والتنقيب عن الثروة المعدنية والمواد اإلنشائيةالجهود  وشملت. اليمنية

 .ودراسة األحواض المائية الجوفية وإعداد الخرائط الجيوليوجة، إضافة إلى الرصد الزلزالي
ية في عدد من بتواجد المعادن ذات المؤشرات االيجاركزت الدراسات البحثية على أماكن و

 الرخام و كما تم تحديد العديد من مواقع تواجد الخامات الالفلزية كالحجر الجيري.المحافظات
تراخيص وعرب يمنيون ن وومنح مستثمر .الجبس وغيرهاو ورمال الزجاجالجرانيت و

  .ة األسمنتالستغالل بعض الخامات المعدنية وخاصة الداخلة في صناع
لقطة تظهر 

معادن وأحجار 
 زينة في اليمن 
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وأثمرت الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية والمسوح الجيولوجية واإلشعاعية خالل الفترة 

 وهو ما أدى إلى ،اهتمام الشركات األجنبية لالستثمار في اليمنجذب  عن 2004 –1990
مة  أثبتت أعمالها االستكشافية وجود معادن عديدة وها على هذه الشركاتتوزيع مناطق امتياز

  : وهذه الشركات هي، مختلف مناطق اليمنفي
 تعمل في البحث عن خامات الرصاص والزنك في التي  شركة كالف ابيال البريطانية-

 باإلضافة إلى البحث عن الذهب والمعادن األخرى ،مديرية ميفعة محافظة شبوةبمنطقة طبق 
  .في منطقة صعدة

 عن تمعدنات الذهب في منطقة وادي مدن عملت في البحثالتي   شركة ميرديان االيرلندية-
  .محافظة حضرموتب
 شركة اوديسي ريسورسيس عملت في مجال االستكشاف عن الذهب في منطقة ورقة -

  .1998 – 1996الفترة ذمار خالل بمحافظة 
تعمل في الدراسة والتنقيب عن تمعدنات النيكل  والتي  شركة فيلكس مايننج االسترالية-

  .تعزبمحافظة الحامورة والنحاس في منطقة 
 الشركة اليمنية اإلسبانية للتعدين تعمل في البحث والتنقيب عن األلمنيوم وسليكات المغنسيوم -

  .كمواد لألغراض الصناعية في المكال
 شركة ميناركو انجلو امريكان تعمل في دراسة الجدوى االقتصادية لتمعدنات الزنك -

م صرة أشبوة ومنطقة بمحافظة  ومنطقة طبق نهمبوالرصاص والفضة في منطقة الجبلي 
وقد أثمرت الدراسة األولية عن دخول شركة زنك أوكس البريطانية للعمل في . أبينبمحافظة 

 ، التوقيع على اتفاقية الستغالل خام الجبلي2005عام المراحل التفصيلية حيث سيتم خالل 
 لعام 24المناجم والمحاجر رقم تعد أول اتفاقية لالستغالل في اليمن بموجب قانون التي و

2002.  
دراسة الجدوى االقتصادية لمنجم الذهب في وادي مدن  أعدت  شركة مينورا الكندية-

اإلمارات العربية   من مجموعة آل ثاني لالستثمارات بعدهامنحت ،حضرموت بمحافظة
  .اورةالمنطقة المجها وفي  لتطوير المنجم واألعمال االستكشافية فياً ترخيصالمتحدة

  شركة كنديان مونتين للمعادن كانتكس تعمل في االستكشاف والتنقيب عن تمعدنات الذهب-
، الجوفوصعدة  وحجة كل من محافظاتالنيكل والكوبلت والنحاس ومجموعة البالتين في و

أدت الدراسات األولية إلى اكتشافات جيدة لهذه الخامات في منطقة سوار حجة حيث 
  .والحارقة

رفن بروجكت الهندية عملت في منطقة الراحة بمحافظة لحج الستغالل الحجر  شركة لو-
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  .الجيري وبعض الدراسات االستكشافية
 شركة فالي هاي فينشور الكندية تعمل في البحث والتنقيب عن الذهب والعناصر الفلزية -

 منطقة  في دراسة الفلسبار فيوتعمل حالياً، محافظة البيضاءباألساسية في منطقة الفضحة 
  .يرامس محافظة أبين

تعمل على دراسة رواسب الحديد في منطقة الثنية ) اليمن( شركة أيرن ستيل المحدودة -
  .محافظة مأربب
  

  مقومات ومناخ االستثمار
لقطة خارجية 
لمبنى الهيئة 

العامة 
 لإلستثمار 

تحقيـق الوحـدة     نتيجة   واعدةانفتح أمام االستثمارات المحلية والعربية واألجنبية سوقًا جديدة         
  :  في اآلتييزات التي من شأنها أن تجذب المزيد من االستثمار أهم المم، حيث تتجلى اليمنية
الموقع االستراتيجي المتميز الذي يجعل اليمن نقطة اتصال هامة  بين الشرق والغرب              •

يقع في مياهه اإلقليمية مضيق بـاب         كما والمدخل الرئيسي إلى شرق القارة األفريقية،     
  .من أهم الممرات الدوليةالذي يعد المندب و

 . جزيرة صالحة لالستثمار السياحي123كم و2500 كثر من ألساحل يمني يمتد  •

 .د طبيعية متنوعة وثروات معدنيةرأرض تزخر بموا •

 .مناطق جذب سياحي قابلة إلقامة القرى والمنتجعات السياحية •

 . مجاورة استهالكيةسوق محلية وأسواق •
 

  تحسين مناخ االستثمار

 في مارس   أنشئت الهيئة العامة لالستثمار    و ،1991ر في عام    لالستثما) 22(صدر القانون رقم    
عن الترخيص والتسجيل والتـرويج للمـشروعات        وبصالحيات كاملة ولة  ؤ كجهة مس  1992

تدفقت خالل  رخيص للمشاريع االستثمارية، حيث     التمنح  بدء   القرار   وتم بموجب . االستثمارية
 ستفيد مـن مميـزات القـانون      ت وأجنبية   السنوات األولى من الوحدة استثمارات يمنية وعربية      

اليمني إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي كان يصعب تنفيـذها قبـل             قتصاد  تعطش اال وتعكس  
 . عقبة أمام االستثمارتقفوالوحدة بسبب السياسات االقتصادية السابقة والتعقيدات التي 

 
 سياسة اقتصادية منفتحـة     1994اعتمدت الحكومة بعد الوحدة وبصورة أكثر فاعلية بعد عام          و

 وتحرير االقتصاد اليمني من كافة القيود والمعوقات التـي          يع آلية السوق  تقوم على أساس تشج   
حكومة على مواكبة التطورات اإلقليمية والدولية في تـشجيع         كما حرصت ال  . هتعترض تطور 

الرئيس خالل 
ائه في أوربا لق

مع رجال 
 أعمال 
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ن تعـديالت    بشأن االستثمار والذي تضم    2002لسنة  ) 22(االستثمار، وأصدرت القانون رقم     
 .بهدف إحداث نقلة نوعية لالستثمار في اليمن

 
  الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات 

 للمستثمرين المحليين واألجانب الذين يحصلون على تراخيص وفقًا         الضماناتتقدم الدولة كافة    
 :، وأهمهاللقانون

 .عدم التمييز بين  المستثمر المحلي واألجنبي 

ألراضي للمشاريع والشركات االستثمارية من قبل المستثمر المحلي        حق شراء أو استئجار ا     
 .أو األجنبي

 .فتح محالت تجارية لتسويق منتجات المشاريع المستثمرة 

 .حق إدارة المشاريع من قبل المستثمر 

 .إعفاء منتجات المشاريع من التسعير اإللزامي وتحديد األرباح 

 . تأميم المشاريع أو االستيالء عليهاحظر 

 .لحق في تصدير منتجات المشاريعا 

 .حرية تحويل األموال 
 

   اإلعفاءات الجمركية والضريبية

 .إعفاء الموجودات الثابتة من الرسوم والضرائب 

 .إعفاء مستلزمات اإلنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضرائب 

 .ة الرسوم الجمركيةمن كاف% 50إعفاء مستلزمات إنتاج المشاريع األخرى بنسبة  

 سنوات لبقية   9 سنوات في المدن الرئيسية و     7إعفاء المشروعات من ضرائب األرباح لمدة        
 .المناطق

إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم عقود تأسـيس المـشروعات وجميـع               
 .العقود المرتبطة بالمشروع

 .اإلعفاء من الرسوم والضرائب على الصادرات 

   .لضرائب المستحقة على األرباح الناتجة عن إيرادات التصديراإلعفاء من ا 
 
  

 الزراعة واألسـماك  و تنفيذ مشاريع هامة في مجال الصناعة        2004-1990 الفترةشهدت  وقد  
 فـضالً  الطلب المحلي على السلع والخدمات،  نمو  حاجة السوق و   بناء على    ةيوالخدمات السياح 
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 5,038 المـسجلة وقد بلغ إجمالي المـشاريع       .اورةمجالسواق  عن إمكانيات التصدير إلى األ    
ـ تقدر استثماراتها بأكثر من تريل    ،  2004-1992 األعوام   مشروعاً خالل  ون ريـال وتـوفر     ي

  . ألف عامل 162فرص عمل ألكثر من 
  

  2004 -1992  المرخصة للفترة االستثماريةالمشاريع

  )مليار ريال( التكلفة  عدد المشاريع  القطاع

  470   2,535  الصناعة

   331  1,186  الخدمات

  150   679  السياحية

   51  503  الزراعة

  26  138  األسماك

  
% 5 مـن    تها ارتفعت نسب  ، لالستثمارات األجنبية   ملحوظاً  تدفقاً 2004 -1996 شهدت الفترة و

 األمر الذي يعكس ثقة المجتمع الـدولي باسـتقرار          ،2003في عام   % 41إلى   1996في عام   
كمـا تحققـت فـي     .اليمنـي  فرص وعوائد مربحة في اإلقتصاد   توفرة و األوضاع االقتصادي 

السنوات األخيرة نقلة نوعية في االستثمارات المحلية واألجنبية وتنفيذ مشاريع كبيرة كان لهـا              
يعتبر اليمن من الدول القادرة على استقطاب االستثمارات الصغيرة         و .األثر في مسيرة التنمية   

 القائمة على االقتصاد الحر، فـضالًعن تـوفر مـوارد           االقتصادية نظراً للسياسة والمتوسطة،  
 . وإمكانيات تصديريةمحلي طلب و متنوعة

  
 

  السياحة

  السياحة التاريخية والثقافية -أ

دهرت منذ أكثر من ثالثة آالف سنة منتجـاً سـياحياً فريـداً             الحضارة اليمنية التي از   أفرزت  
تلـك  تؤكـد بـأن     التـي   ئات من المواقع التاريخية     وأظهرت االكتشافات األثرية م    .ومتنوعاً

لدور االقتصادي الهام الذي لعبه اليمن كمعبر تجاري دولي بين الشرق           االحضارة جاءت نتيجة    
طريق البخور الذي كان يمر عبر مناطق تاريخية هامة في اليمن ابتداء مـن              يمثل  و .والغرب

الحجاز وبالد الـشام، حتـى تـصل        المهرة مروراً بحضرموت وشبوة ومأرب ثم إلى نجد و        
تاريخ 
 واثار
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دليال علـى تطـور     يمثل  القوافل المحملة بالبخور والتوابل ومنتجات الشرق إلى دول أوروبا،          
وعندما ازدهرت صناعة السيوف والخنـاجر      . التبادل التجاري بين الشرق والغرب عبر اليمن      

األوانـي  وصناعة الذهب والفضة والحديد، والصناعات الحرفيـة والمنـسوجات وصـناعة            
وقد أدى التطور    .دول المنطقة والعالم الخارجي   إلى  مصدر رئيسي    الفخارية، تحول اليمن إلى   

االقتصادي القديم لليمن إلى تواصل وارتباط الحضارة اليمنية بالحضارات اإلنسانية األخـرى            
ري بناء وتشييد موروث تاريخي وثقافي حضا     إلى  التي ظهرت في النيل والرافدين واليونان، و      

  .متميز تمثل في الطابع المعماري اليمني الفريد والمتميز
  

   ب ـ السياحة الجبلية

تميـز  ت و . المناطق الجبلية فـي الجزيـرة العربيـة        أوسعتعتبر السلسلة الجبلية في اليمن من       
كمـا  . صالحة لرياضـة التـسلق  ال المواقع في وخاصة عديدة تشجع نشاط السياحةبخصائص  

امة المخيمات والطيران الشراعي، باإلضـافة إلـى وجـود منـاظر            إلقتناسب مواقع أخرى    
. وتشكيالت طبيعية آية في الجمال مثل المدرجات الزراعية والكهوف وسفوح الجبال الواسعة           

يؤدي إلـى تكامـل الـسياحة       مما  تنتشر في المناطق الجبلية مدن وقرى وحصون تاريخية،         و
اطق السياحة الجبلية في محافظات صـنعاء وحجـة   وتقع أهم من. الجبلية مع المواقع التاريخية 

وتؤكد الدراسات وشهادات وكاالت السياحة الدولية أن هنـاك         . والمحويت وصعدة وإب وتعز   
، ية في العالم مثل الناصـرة فـي حجـة         مواقع في اليمن تعتبر من أجمل مواقع السياحة الجبل        

ادي في المحويت، وجبال إريان      والنظير في صعدة، وبكُر والري     ومنبهومسور حجة، وشهارة،    
  .والعدين، وجبل صبر وجبال عتمة وجبال ريمة

لقطة من الجو 
تظهر جمال 

 الجبال 

  
  جـ ـ السياحة البحرية 

 موقعاً كم   2,500بطول  البحر األحمر وخليج عدن والبحر العربي       على   الساحل اليمني    شكلي
امة إلقوقابلة   جزيرة واعدة    150من   أكثرفضالً عن توفر    ،   لكافة أنواع السياحة البحرية    هاماً

وتتمتع معظم الجزر اليمنية بتنوع بيئي وحيوي يمكنها من توسيع نشاط           . المنتجعات السياحية 
تعتبر من أجمل مواقـع     التي  كما تتميز بعض الجزر بتوفر شعاب مرجانية و       . السياحة البيئية 

مجموعة الجزر اليمنية القريبة من ميـدي،       وأهم الجزر السياحية اليمنية      .الغوص في العالم  
من اللحية، جزيرة كمران، جزيرة جبل الطير، جزيـرة أبـو            القريبةوعة الجزر اليمنية    مجم

 جزيـرة   ، مجموعة جزر أرخبيل زقـر     ، مجموعة جزر أرخبيل حنيش    ،علي، جزيرة الطرفة  
   .جزيرة سقطرىوميئون 

لقطة لمرآز 
غوص في 
 حضرموت 
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ميـاه مـستقرة ودافئـة       ب وتتوفر على امتداد الساحل اليمني شواطىء من أجمل شواطئ الدنيا         
. ممارسة كافة أنواع الرياضة البحرية    ومعظم الشواطئ اليمنية للسباحة     تصلح  و. ل ذهبية ورما

ة يكما يساعد توفر أنواع كثيرة من األسماك في البحر األحمر والبحر العربي على تشجيع هوا              
  .الصيد في كثير من المناطق البحرية

  
  د ـ السياحة الصحراوية

حيـث  ،  ب وشبوة وحضرموت من أجمل صحاري العالم      تعتبر رملة السبعتين الواقعة بين مأر     
، بديعةلوحة صحراوية   كشروق الشمس   شاهد مع   الذي ي   الذهبي نتميل الكثبان الرملية إلى اللو    

صحراء رملة السبعتين عبر منـاطق       وتمتد. باإلضافة إلى ثبوت الرمال في كثير من المواقع       
 حياة الباديـة اليمنيـة      عكسزالت ت  والتي ال    ،تاريخية مثل مأرب وشبوة القديمة وحضرموت     

إلى من الدريمى    كما توجد مناطق صحراوية في محافظة الحديدة في المواقع الممتدة            .القديمة
وتـصلح  .  ومن السويق إلى الخوخة    الفازة، ومن بيت الفقيه إلى الجاح، ومن زبيد إلى          الجاح

 السيارات وتنظيم بـرامج  هذه المواقع إلقامة سياحة صحراوية مثل إقامة المخيمات، ورحالت       
  .الخ... وسباق الهجن والقنص وسباق الخيولبقوافل الجمال، إضافة إلى الصيد

  
  هـ ـ السياحة العالجية 

أكدت الدراسات على عينـات     قد  و. تنتشر في كثير من المناطق اليمنية المياه المعدنية الحارة        
أخرى ولهضمي عن طريق الشرب     من هذه المواقع أن المياه المعدنية صالحة لعالج الجهاز ا         

الروماتيزم  والمسالك البولية والتنفس وأمراض      )تبادل المود (لعالج أمراض االستقالل    صالحة  
 80حمامات المياه المعدنية الحارة في اليمن حوالي        عدد  ويبلغ   . واألمراض الجلدية  والمفاصل

 بالد الروس في مديرية بـالد       حمامها  أهم،  حماماً تشكل مجاالً واسعا لتطور السياحة العالجية      
حمام علي في آنس، حمامات دمت، حمام السخنة، حمـام           ،في ذمار جبل اللس   الروس، حمام   

الحويمي في لحج، حمام رضوم في شبوة، حمام تبالة وحمام الحامي وحمام الديس الـشرقية               
  .وحمام صويبر في حضرموت

لقطة لحمامات 
دمت أو 

القرضة في 
 دمت

  
   البيئيةو ـ السياحة 

عتمدة على تقارير ومشاهدات عشاق السياحة البيئية بأن الـيمن          أكدت الكثير من الدراسات الم    
لـم تتعـرض سـماتها      التي  زخر بالعديد من المناطق المحتفظة بطبيعتها الفطرية الساحرة و        ي

، في أنحاء كثيرة من البالد    السياحة البيئية   ووتنتشر مناطق التنوع الطبيعي     . للتدهوراألساسية  
محمية كتفـة   ،  جبل عتمة   محمية ، محمية جبل برع   ،وةبلحاف في شب   ،جزيرة سقطرى ها  أهم
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باإلضافة إلى المدن والمواقع التاريخية واألثرية والمناظر الطبيعيـة    ،في صعدة ومحمية إرف   
، والتي تشكل منتجا لـسياحة بيئيـة        تعز وريمة و وإب وصعدةحجة  وفي محافظات المحويت    

  .واعدة
  

  تطور المؤشرات السياحية

عانقت تعـز عـدن، والتقـت إب        ن  حي بعد تحقيق الوحدة المباركة   ياحي  زاد حجم المنتج الس   
 ،ورغم حداثة النشاط السياحي   . بالضالع، والبيضاء بأبين، والتحمت مأرب بشبوة وحضرموت      

، حيـث    سنة الماضية  ةالخمس عشر خالل    ملموساً إال أن المؤشرات األساسية أظهرت تطوراً     
 سـائح فـي عـام    ألف 200 إلى حوالي 1990م  سائح في عاألف 52ارتفع عدد السياح من   

  وخاصة ألمانيـا   أوروبانسبة السياح القادمين من دول      قد شكلت   و %.285 أي بزيادة    2004
% 18مقابـل    ،2000-1990خـالل الفتـرة     من السياح   % 65-50إيطاليا وفرنسا ما بين     و

األخيرة حيـث    غير أن الوضع تغير في السنوات        .نصيب السياح الوافدين من الشرق األوسط     
العربي يشكل مواطنو دول الخليج     % 68إلى  نسبة السياح الوافدين من الشرق األوسط       زادت  
إلـى   1990 دوالر في عام      مليون 40من   فقد ارتفعت    ،أما بالنسبة للعائدات السياحية    .أغلبيته

  .2004 دوالر في عام  مليون180
  
زاد عـدد المنـشآت     وفنادق الـسياحية،     في بناء ال    كبيراً شهدت معظم المدن اليمنية تطوراً    و

 2004 في عام  منشأة   457 إلى   1990 في عام     منشأة 111مـــن  الفــنـدقــيـــة  
في بعـض عواصـم     محصورة  قبل قيام الوحدة    المنشآت الفندقية    كانت، حيث   %412زيادة  ب

للفنـادق  وقد ارتفعت الطاقة اإليوائية      .الحديدة وعدن والمكال   و تعز و المحافظات مثل صنعاء  
اً خالل الفتـرة نفـسها        سرير  35,316 إلى    سريراً 7,816من  محافظات  الالمنتشرة في كافة    

  1,247باإلضافة إلى التطور الملموس في المطاعم السياحية التي بلغت          ،  %452زيادة قدرها   ب
كما انتشرت خـدمات وكـاالت      . 1990 في عام     مطعماً 75ـرنة ب  مقا 2004 في عام    مطعماً

ـ  ث أك 2004بلغ عدد الوكاالت في عام       ، إذ السفر بشكل ملحوظ  السياحة و   وكالـة   328ن    ر م
وقد أدى تطور المؤشرات السياحية األساسية إلـى ظهـور          . 1990 وكالة في عام     70مقابل  

مـن  في مجال الـسياحة     ارتفع عدد العاملين    ، حيث   األهمية االقتصادية للسياحة كنشاط واعد    
  .2004 عامل في عام  ألف50 إلى أكثر من 1990عامل في عام  آالف 8حوالي 

لقطة لسياج 
أجانب في 

 صنعاء القديمة 

  
  آفاق التنمية السياحية 
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 الـسياحة   تة ضمن أولويات التنمية المستقبلية، واعتبر     يسياسات وخطط التنمية السياح   صنفت  
وتؤكد .  نظراً ألهميتها في رفد االقتصاد الوطني بموارد جديدة ومتجددة         من القطاعات الواعدة  

 أو مـن    يظى باهتمام سواء في مجال البناء اإلداري والمؤسس       التوجهات أن هذا القطاع سيح    
 كعام  2005إعالن  يعد   و .العاملةية األساسية واالهتمام بتدريب وتأهيل القوى       نخالل تطوير الب  

 القطـاع  على بدء مرحلة جديدة من االهتمام بتنميـة وتطـوير هـذا              للترويج السياحي دليالً  
   .هفيالكبيرة الستثمار افرص واستغالل 

  
  النظام المصرفي

 تم دمج البنك المركزي اليمني ومصرف اليمن في بنـك واحـد             ،الوحدة المباركة إعالن  بعد  
تم إدارة  تو . له استقاللية كاملة لممارسة مهامه في السياسة النقدية        ،سمي البنك المركزي اليمني   

ويوجـد   .اتمحافظال وله فروع في كافة      ،البنك المركزي من قبل مجلس إدارة يرأسه محافظ       
 في مختلف   لها  فرعاً 175 مع إنتشار  متخصصين، وبنكين    وإسالمياً  تجارياً اً بنك 17في اليمن   

 بما يلبي متطلبـات     اتاالحتياطيو ويقوم البنك المركزي بإدارة واستثمار األصول        .محافظاتال
ـ            .الوطنياالقتصاد   ة  ويحتفظ البنك المركزي بحسابات للبنوك التجارية ويقـدم خـدمات غرف

وتحتفظ البنوك التجارية باالحتياطي القانوني كنـسبة مـن         . المقاصة لعمليات البنوك التجارية   
المركزي  كما يقوم البنك     .االقتصادية وفقاً للتطورات  تتغير    والتي الودائع لدى البنك المركزي   

ز يقوم بالرقابة علـى الجهـا     و ،بإدارة إصدارات واستحقاقات أذون الخزانة نيابة عن الحكومة       
 على مصالح المودعين    حفاظاً المصرفي بهدف التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك         

بوظائف أخرى منها إدارة الدين العـام الخـارجي         كذلك   ويقوم البنك المركزي     .والمساهمين
فضالً عـن دوره     ،واالقتصاديةالمالية    للحكومة في صياغة وتطبيق السياسات      المشورة متقديو

والتـي تعكـس     قتصادية بانتظام االمالية و ال البياناتالبنك المركزي   ويصدر  . يركمقرض أخ 
يحرص على إتباع الشفافية الكاملة في عمله من خالل إصـدار           ، كما   صحة االقتصاد الوطني  

   .والمصرفيةنشرة شهرية متخصصة تتناول مختلف المؤشرات النقدية 
  

   السياسة النقدية

اسـتقرار  تحقيـق   دوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم و      يستخدم البنك المركزي كافة أ    
ركـزت الـسياسة    و.  وإيجاد المناخ المناسب لالستثمار والنمو     ،أسعار صرف العملة الوطنية   

 وقـد  . وإستحداث الجديد منهاهاالنقدية وال زالت على تحقيق اإلستقرار من خالل تطوير أدوات        
النقدية بفعالية وتمويل عجز الموازنة العامة بـأدوات        ساعدت هذه األدوات على إدارة السياسة       

 وينسق البنك المركزي مع وزارة المالية لضمان التوازن واإلستقرار في سوق            .غير تضخمية 
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تضمنت السياسة النقدية إتاحـة     كما  . تحرير التعامل بالنقد األجنبي   بعد أن تم    الصرف األجنبي   
لسيولة لبما يعكس الصورة الحقيقية     ،  لريال اليمني قدر من المرونة لتحريك سعر الفائدة على ا       

عمل البنك المركزي على تنمية موارده من النقد األجنبي من خالل تطـوير إدارة               و .والتضخم
 ويسعى البنـك    .واألماناإلحتياطيات بعقلية إستثمارية دون اإلخالل بمعايير وضوابط السيولة         

بئة المدخرات المحلية وتخصيص المـوارد       قدرات الجهاز المصرفي لتع    إلى تعزيز المركزي  
 قرر البنـك المركـزي      قدو .الخاصالمالية لإلستخدامات اإلنتاجية وبصفة خاصة في القطاع        

إلى المعايير  ها   مليار ريال من أجل النهوض بأوضاع      6رفع رؤوس أموال البنوك العاملة إلى       
  .صرفيم العالمية في المجال الطلباتالدولية ومواكبة المت

  
  ريعات مصرفيةتش

 وإستحداث العديد مـن التـشريعات       ،عمل البنك المركزي على تطوير التشريعات المصرفية      
الجديدة التي تواكب المستجدات على الساحة المصرفية اإلقليمية والدولية خاصـة فـي ظـل               

 38 أهمها القانون رقم     ، واإلندماج العالمي  العولمة والتوجهات الدولية نحو التحرر اإلقتصادي     
 . الخاص بالبنك المركزي   2000 لسنة   14 الخاص بالبنوك التجارية والقانون رقم       1998لسنة  

وأصدر البنك المركزي قرارات وتعليمات تتضمن التعديالت والضوابط التي تـنظم عمليـة             
اإلئتمان والرقابة الداخلية وتعيين المراجعين القانونيين وغير ذلـك مـن ضـوابط الرقابـة               

 مشروع قانون أنظمـة الـدفع والعمليـات الماليـة           مؤخراً مجلس الوزراء أقر  و .اإلحترازية
لتأجير التمويلي وشكل لجنة لدراسة الجوانب      ا كما أقر مشروع قانون      األلكترونية،والمصرفية  
  .  قانون مكافحة غسل األموالالذي أتى بعد صدورالمالية فيه، و

  
  تطور النشاط المصرفي

التجاريـة    الموازنة المجمعة للبنوك    نمو  يعكسه  كبيراً تطوراًيشهد النشاط المصرفي في اليمن      
  سـنوي  بنـسبة نمـو    و 2004نهاية العام   ب مليار ريال    660.2 إلى   تواإلسالمية حيث إرتفع  

 91 مليار ريال بزيـادة      449.8 نشاطها المصرفي إلى     الوطنية حجم ورفعت البنوك    %.22.4
من إجمـالي   % 68.1البنوك المحلية إلى    إرتفعت مساهمة   ، حيث   2003مليار ريال عن العام     

% 31.9 بحواليفيما ساهمت البنوك العربية واألجنبية      % 25.4النشاط المصرفي وبمعدل نمو     
  ، مليار ريال  576الودائع لدى القطاع المصرفي اليمني      ة   وبلغت أرصد  %.16.4 نمو   وبمعدل

 وزادت ودائـع   .%31.1مو  ريال بمعدل ن    مليار 309.4رتفعت الودائع بالريال اليمني إلى      وا
 .2004نهايـة العـام     ب مليار دوالر      1.4 يعادل ما مليار ريال    266.9العمالت األجنبية إلى    

 أرصدة القروض والسلفيات والتحويالت المقدمة من البنوك التجارية العاملة في الـيمن             نمتو
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لتحويالت بالريـال   واأما القروض  .ريال مليار   183.6 المختلفة إلى لقطاعات اإلقتصادية   إلى ا 
تفعـت القـروض والـسلفيات والتمـويالت        ار، في حين     مليار ريال  101.5اليمني فقد بلغت    

 واالسـتثمارات فـي األوراق الماليـة        ، مليار ريـال   82.1الممنوحة بالعمالت األجنبية إلى     
لـى  األوراق المالية المحلية إ   و،  %26.1 مليار ريال بنسبة نمو      187.8وشهادات اإليداع إلى    

  %. 41.9 مليار ريال بزيادة 156.4
  
إلى ) C-(، رفعت المؤسسات النقدية الدولية تقييمها االئتماني لليمن من          2004في نهاية العام    و
)B+(  ،ًإلى كفاءة السياسة النقدية اليمنية والشروط االئتمانية والحمائية فـي عملياتهـا             استنادا 

ءات االحترازية والحمائيـة فـي نظامهـا        اتخذت الحكومة العديد من اإلجرا      وقد .المصرفية
ل األموال وفقاً لقانون صدر في أبريـل        يالمصرفي، وشكلت لجنة وزارية خاصة بمكافحة غس      

كما يقوم البنك المركزي بتنفيذ إجراءات رقابية صارمة على كافـة األعمـال التـي               . 2003
مام إلـى الـشبكة     اإلنضمسألة  تدرس الحكومة   و. ينطوي عليها اكتساب غير مشروع لألموال     

 من عملية اإلنـدماج اإلقليمـي وتـسهيل         المصرفية الموحدة لدول الخليج والتي تشكل جزءاً      
إنشاء سوق لألوراق المالية في     ة  سادرواصل  تكما  . التعاون المصرفي بين البنوك في المنطقة     

   .إرتبط مع بداية تنفيذ برنامج الخصخصةوالذي اليمن 

لقطة لمحل 
صرافة في 

 صنعاء 
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  السكان: أوال

تحققت خـالل العقـدين   ة السكانية التي    د إال أن الزيا   ،رغم الجهود التي بذلت في مجال التنمية      
االستثمارات واإلنفاق العـام لتلبيـة       من   اً الموارد االقتصادية وتطلبت مزيد    تالتهماألخيرين  

 مليون نسمة فـي عـام       11.1من  اليمن  ان  وقد ارتفع عدد سك    .خدماتاالحتياج من السلع وال   
 1994في عام   % 3.7 تراجع نمو السكان من   ، حيث   2004في عام    مليون   19.7 إلى   1990

  .  2004في عام % 3.02إلى 
  
 سنة الماضية نتيجة تطور المؤشرات الـصحية        ة الزيادة السكانية خالل الخمس عشر     جاءتو

، حيث انعكس ذلـك إيجابـاً علـى         لحضر مناطق واسعة في الريف وا     تشملالتي  والمعيشية  
     لكل ألف فـي     131انخفض من   ذي  معدل وفيات الرضع ال   بانخفاض مؤشرات الوفيات ابتداء 

انخفـض معـدل وفيـات      وخالل الفترة نفسها،    . 2004 لكل ألف في عام      70 إلى   1990عام  
 سـنة   46 وارتفع توقع الحياة من      ، لكل ألف  99 لكل ألف إلى     125األطفال دون الخامسة من     

  . سنة60لى إ
  

  )ألف نسمة(تطور الهرم السكاني 

 2004 1990  فئات العمر

0-4  2,404 4,015 

5-9  2,073 3,298 

10-14  1,164 2,616 

15-19  1,137 2,187 

20-24  817 2,099 

25-29  631 1,671 

30-34  558 1,074 

35-39  502 849 

40-44  424 831 

45-49  340 696 

50-54  295 514 

55-59  249 389 

60-64  181 290 
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65-69  137 214 

70-74  86 162 

75 143 201 
  

زيادة الثها  تحدحكومة الوحدة منذ السنوات األولى خطورة الضغوط التي يمكن أن           وقد أدركت   
لحد من تفـاقم تلـك      لجهوداً   الحكومة بذلت   ،ذلكل .فتيةمن الفئات العمرية ال   ية وخاصة   السكان

  :هاالضغوط وأهم
، وإقرار أول استراتيجية للسكان     1991أكتوبر  في  د المؤتمر الوطني األول للسكان      عق •

  .2000-1990وخطة العمل السكاني للسنوات 
 كمؤسسة معنية برسـم     1992إنشاء المجلس الوطني للسكان واألمانة العامة في عام          •

لمتعلقـة  السياسات السكانية والتخطيط والتنسيق والمتابعة والتقيـيم لكافـة القـضايا ا           
  .بالسكان

تحديث السياسة الـسكانية بمـا   ل 1996 أكتوبر  في المؤتمر الوطني الثاني للسكان      عقد •
  .يواكب التغيرات التي حدثت في النصف األول من التسعينيات

 مثل اإلدارة العامة للـصحة      ةالالزمة في مختلف أجهزة الدول    إنشاء الوحدات اإلدارية     •
 واإلدارة العامة لإلعـالم الـسكاني فـي         ،رة الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة في وزا    

 ومركـز   ، ومركز التدريب والبحوث السكانية فـي وزارة اإلعـالم         ،وزارة اإلعالم 
 ومركز الدراسات السكانية في الجهـاز المركـزي         ،دراسات المرأة في جامعة عدن    

  .ومجلس الشورىلجنة الصحة والسكان في مجلس النواب كذلك  و،لإلحصاء
، والذي وقـف أمـام مراجعـة    2002أكتوبر في  للسكانالثالث تمر الوطني  عقد المؤ  •

ر يمواجهة التحديات وتطو  مواصلة   وأكد على    ،ف السياسة السكانية  اهدشامل أل وتقييم  
البناء المؤسسي وبناء القدرات الفنية واإلدارية، وتحديث التشريعات والقـوانين التـي            

ر المجتمعات المحليـة والمحليـات فـي        ، وزيادة دو  تؤثر على األوضاع االقتصادية   
-2001 المؤتمر السياسة الوطنية للـسكان للـسنوات         أقركما   .معالجة قضايا السكان  

  . لتحقيق أهداف التنمية والتي تضمنت مضاعفة الجهود2025
 

  الصحة: ثانياً

ومة حكال اهتمت   ،نظراً للمعاناة التي عاشها الشعب اليمني من جراء انتشار األمراض واألوبئة          
 الحالة الصحية للمواطنين وتوسيع خدمات الرعايـة الـصحية          لتحسينوكثفت جهودها   اليمنية  

 وقد أكـدت خطـط      .2004في عام   % 60 إلى حوالي    1990في عام   % 38التي قفزت من    
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وبرامج التنمية على اعتبار التنمية الصحية ركيزة أساسية إلحداث تنمية بـشرية مـستدامة،              
 واستراتيجية  2025سية األولى والثانية والرؤية االستراتيجية لليمن       الخمتان  الخط حيث ركزت 

التخفيف من الفقرعلى توسيع وتحسين الخدمات الصحية والرعاية الصحية األولية والـصحة            
 اإلنجابية والتحصين الموسع، وإخالء اليمن من األوبئة واألمراض المستوطنة مثل المالريـا           

  .غطية الخدمات الصحيةتنسبة والبلهارسيا والسل، ورفع 
  

  اإلنفاق االستثماري على الصحة 

  مليون ريال  ةالسن
1990  157 
1991  146 
1992  188 
1993  297 
1994  107 
1995  478 
1996  3,603 
1997  2,939 
1998  5,034 
1999  3,750 
2000  5,801 
2001  5,695 
2001  5,641 
2003  7,488 
2004  8,192 
2005  ( موازنة( 10,969         

 60,485  اإلجمالي

  
،  لألمهات واألطفـال   ةالصحيخدمات  تحسين ال لجهود  ، تركزت ال  وفي مجال األمومة والطفولة   

 فـي عـام     650 أكثر من     إلى 1990 في عام    150الصحة اإلنجابية من    حيث زادت مراكز    
ضـد الـسعال    % 70التحصين ضد األمراض الوبائية لألطفال إلى حـوالي         وارتفع  . 2004

. 2004ضد مرض الكبد الوبائي في عـام        % 45 و لديكي وشلل األطفال والدفتريا والحصبة    ا
، بـل   عمومـاً ولم يكتف اليمن بتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحسين المستوى الـصحي             

استفاد من االتجاهات الدولية في هذا المجال، وخاصة استراتيجية التخفيف من الفقر وتحقيـق              
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 أهدافاً أساسية مثل تخفيض وفيات األطفـال وتحـسين صـحة            ايث تضمنت أهداف األلفية، ح  
  .األمومة

  
  الصحيةرافق والكوادر تطور الم

  2003  1990  البيان
  180 74  المستشفيات

  2,122  1,362  المراكز والوحدات الصحية
  340  2  مراكز األمومة والطفولة

  12,252  8,549  األسرة
  3,195  2,600  األطباء البشريون

  8,777  6,604  ن والممرضاتوممرضال
  

  

  التعليم العام: ثالثاً

انطالقاً من أهمية التعليم العام في وضع اللبنات األساسية لقوى عاملة مؤهلة ومدربة قـادرة               
على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، واإلسهام الفعال في مسيرة التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة،             

ستوى التعليم العام وتطوير المناهج وتوفير احتياجاته مـن         رفع م  أكدت الخطط والبرامج على   
 بما يكفـل    التوسع في إنشاء المدارس    كما أكدت على     .التعليمية والمدرسين الوسائل  المنشآت و 

وخاصـة  في مرحلـة التعلـيم األساسـي        إتاحة المجال اللتحاق أكبر عدد ممكن من التالميذ         
 .وتطوير إدارة قطاع التعليم ةتحسين البيئة التعليمي، فضالً عن الفتيات

لقطة لتالميذ   
في طابور 
الصباح أو 

داخل فصل 
 دراسي 

  المنشآت التعليمية والمدارس 

، تشمل   مشروعاً 6,552 حوالي   2005-1990 المنفذة خالل الفترة     بلغ إجمالي مشاريع التعليم   
محافظـات  الوقد انتشرت المدارس في كافة       . مليار ريال  81.2ة  تكلف فصل دراسي ب   28,855

كان عدد المدارس فيها محدوداً مثل       وأقبل الوحدة   وخاصة تلك التي لم تصلها خدمات التعليم        
محافظات مأرب، شبوة، لحج، عمران، صعدة، المهرة، المحويت، الـضالع، الجـوف، إب،             

  .الخ..حضرموت
  

    وتكلفتهامشاريع التعليم حجم 
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 )مليون ريال(التكلفة   عدد الفصول  عدد المشاريع  السنة
1990  114 324 194 
1991  180 644 228 
1992  88 419 328 
1993  41 151 80 
1994  20 47 65 
1995  119 401 993 
1996  192 827 2,344 
1997  240 1012 2,673 
1998  361 1654 5,328 
1999  345 1377 3,258 
2000  411 1512 3,416 
2001  650 2624 7,411 
2001  612 2948 7,963 
2003  1363 5954 18,601 
2004  1362 6168 18,831 
2005  454 2666 9,466 
 81,179 28,728 6552  اإلجمالي

  
كافة المحافظات وإقبـال    في   اإلقبال على التعليم     ةاديزإلى  زيادة عدد المنشآت التعليمية     أدى  و

التعليم األساسي  لتحقين ب المزيادة مماثلة في    ، حيث تحققت    البنات على التعليم في كافة المراحل     
 مـنهم   345,516الـصف األول    ن ب والملتحقالوقت الذي بلغ     ففي   .والثانوي وخاصة الفتيات  

في عام   إناث   328,640  منهم 753,714تضاعف العدد إلى     1990في عام    إناث   13,4247
 إناث  684,338 منهم   2,047,032ارتفع إجمالي الملتحقين في التعليم األساسي من        و. 2004

انعكس ذلـك فـي     وقد   .نفسها خالل الفترة     إناث 1,633,404حق منهم   ت مل 4,146,333إلى  
قل أهمية تطور القوى العاملة     توال  . %61إلى  % 52.7االلتحاق بالتعليم األساسي من     ارتفاع  

 14,169 مشتغل منهم    49,283من  ، إذ ارتفع العدد     من مدرسين ومدرسات وخدمات مساعدة    
  . 2004في عام  إناث 44,886  مشتغل منهم241,120 إلى 1990إناث في عام 

  
جال تحديث وتطوير المناهج وطباعة الكتاب المدرسي، أنشئت اللجنة العليـا للمنـاهج             وفي م 

أنشئت المؤسسة العامة لطباعة الكتـاب      كما  .  عدد من اللجان الفنية والمتخصصة     والتي يتبعها 
فـي المواعيـد    وفي توفير احتياجات المدارس من الكتب       تقوم بدور رئيسي    المدرسي، والتي   
 فقد ارتفع اإلنفاق الجـاري      ،على التعليم عام  أما بالنسبة لإلنفاق ال    .ت المناسبة المحددة وبالكميا 

لقطة لفتيات في 
119  ة مدرسة ريفي



تـضاعف  و،  2005 مليار ريال فـي عـام        116.9 إلى   1990 مليار ريال في عام      5.4من  
  .خالل الفترة نفسها مليار ريال 20إلى  مليار ريال 4.9اإلنفاق االستثماري من 

  
  )مليون ريال(لعام تطور اإلنفاق الحكومي على التعليم ا

  إجمالي  اإلنفاق االستثماري  اإلنفاق الجاري  السنة
1990  5,386 4,916 10,302 
1991  6,950 546 7,496 
1992  8,211 1,082 9,293 
1993  11,629 475 12,104 
1994  14,797 299 15,096 
1995  19,967 598 20,565 
1996  30,217 2,476 32,693 
1997  32,754 6,549 39,303 
1998  39,132 7,448 46,480 
1999  51,894 4,892 56,786 
2000  71,861 3,983 75,844 
2001  80,577 4,594 85,171 
2001  99,069 5,669 104,738 
2003  96,283 10,273 106,556 
2004  101,387 25,270 126,657 
2005  116,891 19,992 136,883 

  
  مهنيالتعليم الفني والتدريب ال: رابعاً

تنمية وسائل  اعتبرت سياسات واستراتيجيات التنمية بأن التعليم الفني والتدريب المهني من أهم            
 وقد تـضمنت الرؤيـة      .الموارد البشرية لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية في كافة المجاالت        

ن الفقـر    والخطط الخمسية األولى والثانية، واستراتيجية التخفيف م       2025االستراتيجية لليمن   
 .وأكدت على رفده بموارد كافية تساعده على تأهيل قوى عاملـة مدربـة             للقطاع،   أهدافا كمية 

المهني باهتمام القيادة السياسية والحكومة، والتي أكدت على        التدريب  الفني و عليم   الت يحظكما  
  . تتدريب أكبر عدد من القوى العاملة وتأهيلها للعمل في مختلف المجاالتوسيع مجاالته ل

لقطة لشباب في 
مرآز تدريب 

 فني 

  
 االهتمام بالجانب اإلداري والمؤسسي من خـالل إنـشاء وزارة            في وتبرز الجهود التي بذلت   

 العمل والتدريب المهني في أول حكومة بعد الوحدة، تالها إنشاء المؤسسة العامـة للتـدريب              
 أنشئ صندوق التدريب المهني والتقني، وتـم تـشكيل أول مجلـس             1995وفي عام    .المهني
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يختص باقتراح الـسياسات والخطـط الالزمـة         والذي    والتقني في نفس العام    للتدريب المهني 
حدد لهـا مهـام   التي ، و2001نشئت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في عام     أو. للتطوير

واسعة أبرزها رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني، وإيجـاد تـوازن بـين               
تدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي، إضافة إلى إعداد وتطبيق         مخرجات التعليم الفني وال   

من مخرجات التعليم األساسي لصالح التعليم الفنـي        % 15استراتيجية الوصول إلى استيعاب     
  .2012بحلول

  
 وازدادت  ،أمانـة العاصـمة    محافظة إضافة إلى     15لتشمل  الفني   خارطة التعليم    تتوسع وقد

 كما تخـرج مـن المعاهـد        .2004 في عام    59  إلى 1990ام   في ع  6مؤسسات التدريب من    
 تنفيذ بـرامج    وبدأ. 1990 في عام    708 مقابل   2004 طالب في عام     4,046التقنية والمهنية   

، حيـث   افظات لتوسيع نشاط التدريب الفني والمهني في المح       1996للتدريب التعاوني منذ عام     
 متدرب في بداية تنفيذ     41 مقابل   2004م   متدرب في عا   932بلغ عدد المستفيدين من البرنامج      

 وبلغ إجمـالي  ،1998كما استحدث برنامج التعليم والتدريب المستمر ابتداء من عام       . البرنامج
 .متدرب 26,537دورة حتى اآلن استفاد منها  1,169 المنفذة هدورات

 
 الفني والمهنـي    بلغ إجمالي اإلنفاق السنوي من الموازنة العامة على بناء منشآت التدريب          قد  و

قامت الوزارة  و .ريال تكاليف تجهيزها   أكثر من أربعة مليار    يقابلهاحوالي خمسة مليار ريال،     
 وحصلت على دعم فني ومالي      ، التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية       بتعزيز

 70 أكثر من     المتاح  األجنبي  إجمالي التمويل  رقديإذ   ،لمشاريع تطوير التدريب الفني والمهني    
مليون دوالر، تهدف إلى التوسع في بناء المعاهد الفنية والتقنية، وفتح تخصصات جديدة مثـل               

  الخ...لنفط والغاز، وتأهيل المرأة والسياحة، واةالفندق
  

 التعليم العالي: خامساً

 ارتفع عدد الجامعـات    و ، سنة الماضية  ة شهد التعليم العالي تطوراً كبيراً خالل الخمس عشر       
جامعة فـي عـام      15إلى نحو    1990في عام   صنعاء وعدن    كلفي   حكوميتين جامعتين   من
 إب و حضرموتوالحديدة،   و تعز و عدنو  في كل من صنعاء     جامعات حكومية  7منها  ،  5200
في حين  كذلك،   .نفسها خالل الفترة   قسماً 369تضم   كلية   129 عدد الكليات إلى     وزاد .ذمارو

عـام  الفـي   وطالبـة    طالب   39,990تحقين بالجامعات الحكومية    لم يتجاوز عدد الطالب المل    
 ،50/2004الدراسيعام  الطالب وطالبة في     428177,إلى  ارتفع العدد   ،  91/1990 دراسيال

لقطة من قاعة 
محاضرات 

بجامعة صنعاء 
 أو عدن
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طالب وطالبـة    11,623 بلغ إجمالي الملتحقين بالجامعات الخاصة    و %.26.7 تشكل الطالبات 
  .في مختلف التخصصاتو 02/2003الدراسي عام الفي 

  
 مقارنـة بحـوالي     04/2003 طالباً وطالبة في العـام       19,038أما الخريجون فقد بلغ عددهم      

وزاد الكادر المتخصص من أعضاء هيئة التدريس       . 91/1990 طالباً وطالبة في العام      2,368
وتـضاعف  %. 353 خالل الفترة نفسها، بزيـادة       4,356 عضو إلى    1,073ومساعديهم من   

كما أولت  . 05/2004 موفداً في العام     922لدراسات العليا ليصل إلى     تقريباً اإليفاد الخارجي ل   
الدولة اهتماماً ببرامج الدراسات العليا في الجامعات اليمنية إليمانها بالدور الذي تلعبـه فـي               

 طالباً وطالبة خالل    3,366 طالباً وطالبة إلى     93تعزيز التنمية، حيث ارتفع عدد المقيدين من        
  . الفترة

  
، في  تعز و مأرب و سقطرى و سيئون و عدن و صنعاءكل من   فتتاح كليات المجتمع في     اتم  قد  و

في كافة المحافظات بهـدف تركيـز التعلـيم علـى           أخرى  يجري العمل إلنشاء كليات     حين  
 كما يـتم حاليـاً ربـط        .بين مخرجات التعليم وسوق العمل    واءمة  الم التي تحقق التخصصات  

ضـافة إلـى إعـداد      إلويدها بأجهزة الكمبيـوتر، با    الجامعات الحكومية بشبكة معلومات وتز    
االستراتيجية الوطنية إلصالح التعليم العالي لمعالجة االختالالت في نظـام التعلـيم العـالي              
والتركيز على التخصصات التي تضمن استيعاب الخريجين في قطاع األعمال العام والخاص،            

 .مواكبة تطور العلوم والمعارف لسيوإدخال تقنية االتصاالت والمعلومات في النظام الدرا

  
  ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

، ها اليمن إلى زيادة مضطردة في الـسكان       االقتصادية واالجتماعية التي شهد   أدت التطورات   
 مليون فـي عـام      2.6 ازداد حجم القوى العاملة من       ،وبالتالي. في سن العمل  أولئك   وخاصة
ومن أجل تشغيل القوى العاملة وزيادة إنتاجيتها والحد         .2004 عام   في مليون 4.9 إلى   1990

الخطط واالستراتيجيات الهادفة إلـى       مجموعة من  تبنت الحكومة من البطالة ومحاربة الفقر،     
تحقيق توازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وزيادة فرص العمل ومعدل مشاركة القوى             

  :ة اآلتيمن خالل التدابيرالبشرية في سوق العمل، 

  . التي يتطلبها سوق العملرفع كفاءة نظام التعليم والتدريب لتأهيل الموارد البشرية 

 .تنفيذ استراتيجية وسياسات محو األمية وتعليم الكبار 

 .تخفيض عدد الملتحقين بسوق العمل من أصحاب المهارات المنخفضة 

 .تعميم التعليم األساسي ووضع حد للتسرب من مراحل التعليم األساسي 
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 التدريب المهني والتقني والتركيز على التخصصات التي        وسيع الطاقات االستيعابية لمعاهد   ت 
 .تطلبها السوقي

 . والجامعي بما يواكب التطورات العلميةيتحديث أنظمة ومناهج التعليم العام والفن 

 .تشجيع القطاع الخاص على فتح مراكز ومعاهد التدريب في كافة المجاالت 

  
  ةالثقافة والسياح

الدولـة علـى     حرص، ت نياليمنيفي حياة    ثقافي في الجمهورية اليمنية سمة بارزة     التنوع ال يعد
بمـا يكفـل    محافظات  ال كافة   في دعم النشاط الثقافي بمختلف ألوانه ومشاربه     المحافظة عليه و  

 سسات والمراكز الثقافية الوطنيـة   بناء قدرات المؤ  فضالً عن   تعزيز الشعور باالنتماء الوطني،     
  .ونشرهلحفاظ على التراث المتنوع شجيع المواهب والقدرات المحلية واتو
  

  في المجال التشريعي

 10 تـم إصـدار      حيثاستكمال البنية التشريعية لكافة المجاالت الثقافية،       عملت الحكومة على    
قوانين أهمها القوانين الصادرة بشأن اآلثار، والسياحة، وحق الملكية الفكرية والرقابـة علـى              

الهيئة العامة للتنميـة الـسياحية،      صنفات الفنية، واعتماد السياسة الوطنية للسياحة، وإنشاء        الم
 واالستراتيجية الوطنية للثقافـة     1990عام  في  فضالً عن صدور الخطة الشاملة للثقافة اليمنية        

  .2004عام في والتنمية الثقافية 
  

  المنشآت الثقافية

لمعارض والندوات والمحاضرات والمسرحيات، وغيـر      كاالمنشآت الثقافية   نشئت العديد من    أ
 796محافظات بتكلفة مالية تصل إلى حوالي       الفي كافة عواصم    ها  تأهيل العديد من  كما تم   . ذلك

 المراكز الثقافية في كل من عتـق، والمحويـت، والمكـال،            تآوأهم هذه المنش  . مليون ريال 
حافون بعدن، ومسرح الجيب العرائس     وإعادة تأهيل مسرح القمندان بلحج، ومسرح        الغيضة،و

كما أجريت أعمال الصيانة للمراكز الثقافيـة       . بعدن، وتجهيز صالة هاشم علي للفن التشكيلي      
 تعـز والقائمة لتبقى متجددة في أداء وظيفتها، وتحديداً المراكز في كل من محافظات صنعاء              

المكتبات بها وتجهيز مـسرح  وحجة، باإلضافة إلى تأثيثها و والحديدة وذمار وصعدة والبيضاء   
، وحديقة  وتفردت أمانة العاصمة بإنشاء مسرح الهواء الطلق في كل من صنعاء القديمة           . الطفل

  .السبعين، وحديقة الثورة
  
  مشاركة في المهرجانات المحلية والعربيةال
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وأشرفت على حوالي   الجهات الحكومية المعنية     حيث أقامت    ، باهتمام واسع  لمهرجاناتحظى ا ت
 وقد تنوعت تلك المهرجانات ما بـين األعـراس          .محافظاتال مهرجاناً محلياً شمل أغلب      16

ة إلـى مهرجانـات     واألغنية التقليدية والموشح اليمني والشعر الشعبي والمـسرح، باإلضـاف         
، والفضول في تعز، والقمندان في لحج، والصهاريج في عدن، والهجن في            الخريف في المهرة  
والبادية في الجوف، والبلدة في المكال، والقريـة فـي وادي حـضرموت             الحسينية بالحديدة،   

 كما شاركت وزارة الثقافة والسياحة في المهرجانات العربية، وأهمها مهرجان جرش            .وغيرها
األردن، والمسرح البحريني، وليالي األوبرا في مصر، وقرطاج في تونس، والمسرح العربي            

  .ة في مصروبابل والحضر في العراق، والسمسمي

فرقة يمنية 
في فعاليات 
مهرجانات 

 عربية 

  
 بل شجعت الفرق الفنية اليمنية للمـشاركة فـي          ،ولم تقتصر الوزارة على المشاركة الرسمية     

المهرجانات العربية، حيث شاركت فرقة المسرح الوطني وفرقة حضرموت فـي مهرجـان             
عمان، وشاركت فرقة لحج في مهرجان الدوحة وفي مدينة الحضر الدولي، والبيـضاء فـي               

  . عدن في عدة دول عربيةمهرجان دبي، وفرقة
  
   والمخطوطاتثقافيةالصدارات اإل

 لنشر الثقافة  فـي      حوالي عشر مجالت ما بين شهرية ودورية      والسياحة  الثقافة  تصدر وزارة   
المـسند، الـسياحة،     وأهمها مجلة اإلكليل، الثقافة، فنـون،        كافة المجاالت الفكرية والتاريخية،   

أصبح لليمن أربـع دور رئيـسية       كما  . ثقافة الشهري  مجلة وضاح لألطفال، وكتاب ال     ريدان،
  :للمخطوطات والكتب التراثية هي

آالف مخطوط وأحد عـشر ألـف       حوالي أربعة   تضم  وصنعاء  في  لمخطوطات  ادار   •
  .كتاب

 مـن   465 مخطوطـاً و   3,437وتـضم بـصنعاء   الجامع الكبير   في  بة المغربية   المكت •
  . آالف ما بين بحث ورسالةحوالي عشرةالمجاميع، و

  .المكتبة الشرقية بالجامع الكبير •
 كتاباً إضـافة إلـى      5,338حضرموت، وتضم   بتريم  في  مكتبة األحقاف للمخطوطات     •

  .مخطوطات
  

 متنوعة بلغت   عاليات، تميزت فيه بف   عاصمة للثقافة العربية   2004 عام   اختيرت صنعاء في  وقد  
 فعالية باالشتراك مع   99ول   الثقافة والسياحة بشكل مستق     فعالية نظمتها وزارة   542  منها ،789

ركـزت علـى    أخـرى    فعالية نظمتها مؤسسات ثقافيـة       148عدد من المؤسسات الثقافية، و    
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 فعالية للندوات والمحاضـرات الفكريـة،       165صت  تخاو .الموسيقى واإلنشاد والفنون الشعبية   
غوالت  فعالية لمعارض الكتاب والفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والحرف والمش         119و

فعالية لمؤتمرات وملتقيات ومهرجانـات      61أخيراً   فعالية للمسرح والسينما، و    112اليدوية، و 
  .وقوافل

  
 ملتقى الرواية العربية األلمانية، ملتقـى       أبرزها فعالية   82بلغت الفعاليات العربية واألجنبية     و

رض وندوة الثقافة   صنعاء األول للشعراء العرب الشباب، الندوة الدولية لحوار الحضارات، مع         
العربية واإلسالمية في صقلية، معرض اليمن في عيون مصرية، معارض الفنون التـشكيلية             
لبعض الفنانين العرب واألجانب، معرض تطور الصين، معرض فـن الجرافيـك اليابـاني،              

كما تم تنظيم عدد من الحفالت الموسيقية لفـرق نـشوار اليابانيـة،             . ومؤتمر العمارة اليمنية  
جي تشيلوه اإليطالية، وفرقة األوركسترا األلمانية، وفرقة موسـيقية فرنـسية، والحـارث             ولو

 2004لعام  وبلغت إصدارات صنعاء عاصمة الثقافة العربية        .اإلندونيسية، والودادية الجزائرية  
 إصداراً، منها مجموعات شعرية ومؤلفات فكرية وتاريخية ونقدية، باإلضافة إلى           394حوالي  

 120 مبدعاً من األدباء والمفكرين والشعراء والفنانين مـنهم          480تم تكريم   كما  . يةأعمال أدب 
  .2004طوال عام  محافظات في االحتفال بهذه المناسبةالل كوقد شاركت  .شخصية عربية

 
  اآلثار والمتاحف 

 الهائل في الحفاظ على التراث       رئيسي دوربالهيئة العامة لآلثار والمتاحف والمخطوطات      تقوم  
الـذي  ء الـيمن و   من المعالم األثرية والمواقع والمدارس والمساجد القديمة والمتناثرة في أرجا         

 الهيئة على تنفيذ أعمال التـرميم والـصيانة للمعـالم           وتحرص. جسده وأبدعه اإلنسان اليمني   
تطوير مجمع المتحف الوطني    يجري العمل في    و. التاريخية بما يتناسب مع اإلمكانيات المالية     

المجمـع  ويضم  . العاصمة في منطقة تاريخية معروفة ببستان المتوكل      أمانة  قلب  في  ي يقع   الذ
الذي يعكـس فـن العمـارة اليمنيـة          مباني عديدة تتميز بطابعها المعماري األصيل والفريد      

عادة تأهيل هذه المباني بما يناسـب       إلوقد تم وضع خطة شاملة       .الصنعانية والعمارة العثمانية  
كما تم تـرميم المدرسـة العامريـة        . المعماري المميز طابعها  يدة ويحافظ على    الوظائف الجد 

وتعتبر المدرسـة   .  عاماً 516بمدينة رداع والتي شيدت في عهد الدولة الطاهرية قبل حوالي           
وقد استدعت الضرورة إجراء أعمال الترميم والصيانة       . تحفة أثرية غاية في الجمال واإلبداع     

. زال العمل جارياً، نظراً لضخامة المشروع وطبيعته الفنية الجميلة          وال 1983ابتداء من عام    
 أعمال الهيئة في ترميم المعالم التاريخية كادراً وطنياً يعتبر النواة لفريق وطنـي              وقد أوجدت 

  .  سوف يسهم في ترميم وإعادة المعالم األخرى المشابهة والمنتشرة في ربوع الوطن،متكامل

مدرسة 
العامرية 

 برداع 
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حف في كل من جبل العود إب، والحامي بمحافظة حـضرموت وزنجبـار             وتم بناء أربعة متا   

بمحافظة أبين، ومتحف التراث الشعبي بثوبان الحدا بمحافظة ذمار ومتحف ذمار اإلقليمـي،             
وبينون بمحافظة   باإلضافة إلى بناء مالحق في كل من متحف التراث الشعبي بأمانة العاصمة           

تم تسوير عدد مـن المواقـع        كما   .مانة العاصمة والمخزن األرضي للمتحف الوطني بأ     ذمار
 وزنجبار، وذمار، وعدن، وخنـصر      بمحافظة لحج   وكدف الساف  األثرية في كل من الرعاع    

  .المحويت  بمحافظةبين وذو حمى اُألثري أبمحافظةوالقرد 
  
 استكمل مسح محافظة المحويت حيث بلغ إجمالي المواقع والمعالم          ،في مجال المسوح األثرية   و
تقـوم الهيئـة    و.  موقـع  400موقع، وكذلك مسح محافظة حجة بحدود        250حوالي  مسجلة  ال
بعثـات  خرى من خالل     وأ العديد من الحفريات في أكثر من موقع بخبراتها وكوادرها اليمنية         ب

معبد أوام ومحرم بلقيس،    وتشمل هذه الحفريات    . أجنبية بالتعاون مع الفريق الوطني من الهيئة      
واح وعرش بلقيس في مأرب، وتمنع في شبوة وحفريات معبد براقش وصر          ومعبد بران مأرب    

  .بيرعلي وشبوة القديمة في شبوةفي مأرب ومكينون في حضرموت و
  

  الهيئة العامة للكتاب

 ىوأنشأت هيئة عامة تعن   ،  في نشر الثقافة العامة   ودورها   للمكتبات العامة    أولت الدولة اهتمامها  
 مكتبـة   25 حـوالي    إنشاءإنجازات ملموسة في    العامة للكتاب     وقد حققت الهيئة   .بهذه المهمة 

أمانة العاصمة ومحافظتي عدن      كما أقامت معارض للكتاب في     المحافظات،عامة في مختلف    
  . إصدار للشعراء واألدباء والمفكرين100زيد عن ما يباإلضافة إلى طباعة وحضرموت، 

  
  الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

، رغم  الذي يثير في تراثه وتنوعه إعجاب الزوار      ة بشخصيتها وبطابعها    اليمنيفظت المدن   احت
أنـشأت الدولـة الهيئـة العامـة        وقد   .أنها تتعرض لضغوط تهدد وجودها على المدى البعيد       

مجموعـة   لتبقـى     حماية وصيانة وترميم تلك المـدن،      تولىللمحافظة على المدن التاريخية لت    
مـن   العديـد أنجزت الهيئة   و.  وبساتينها ومساجدها وحماماتها وساحاتها    متجانسة في أحيائها  

األعمال في كل من صنعاء القديمة، ومدينة شبام حـضرموت، ومدينـة زبيـد التاريخيـة،                
  .وصهاريج عدن، ومشاريع مدينة جبلة

  
  المركز الوطني للوثائق
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ـ      األخيرينبدأ اهتمام الدولة بحفظ الوثائق وأرشفتها خالل العقدين           ممن القرن العـشرين، وت
 جمع تولت التي   1984 لسنة   22تشكيل لجنة جمع وحفظ وثائق الدولة بالقرار الجمهوري رقم          

أنشئ بعـد ذلـك      و .مكدسة في دهاليز وأقبية بعض الجهات الحكومية      لالوثائق القديمة ا   رصيد
 أرشيفية   كأول مؤسسة  1991 لسنة   25المركز الوطني للوثائق بموجب القرار الجمهوري رقم        

  لسنة   21كما صدر قانون الوثائق رقم        . متخصصة تعنى بحفظ وأرشفة وثائق الدولة اليمنية      
، والذي ينظم جمع وتنظيم وحفظ الوثائق وصيانتها واإلطالع عليها ونشرها بما يلبـي              2002

 .متطلبات أعمال الدولة وحماية التراث الوطني وتشجيع البحث العلمي
 
ة مستفيداً مما جمعته لجنة جمع وحفـظ وثـائق الدولـة            ثيثه بخطوات ح  بدأ المركز أعمال   وقد

أثمرت الجهود التي بذلت لتجميع الوثائق مـن مـصادرها وإخـضاعها للتنظيـف              و. السابقة
  آالف متـر طـولي فـي       3نحـو    بلغ   توفر كم هائل في حوزة المركز     عن   الفنية   ةوالمعالج
قبـل  تـي   عن فتر  على وثائق تاريخية      حقيبة معدنية تحتوي   950 حافظة كرتونية و   11,500

لعديد من الـصحف الرسـمية      إلى ا  إضافة   ،ملفاً 588 سجالً و  1,140ووبعدها  الثورة اليمنية   
 كما يضم فرع المركز     . تم تجميعها في مجلدات    رضة لفترة ما قبل الثورة اليمنية     وصحف المعا 

وقـد بـذل   . وحكم الـسالطين بسيئون عدداً من الوثائق التي تعود لفترة االستعمار البريطاني        
المركز جهوداً كبيرة في أعمال الفرز والتصنيف والتي حددت بثالثة عهود تاريخية هي العهد              

 وأعدت فهارس   .، العهد الجمهوري  )الحكم اإلمامي واالستعمار  (العثماني، عهد ما قبل الثورة      
طبيعتهـا وبمـا    للوثائق القديمة التي رحلت إلى المركز من بعض الجهات الحكومية بحـسب             

  . يسهل الرجوع إليها واالستفادة منها
  

إعـداد قواعـد   ، فقـد تـم   1998ورغم أن العمل في شبكة الحاسب اآللي لم يبدأ إال في عام         
 اشتملت فهارس الوثائق الموجـودة فـي        ،البيانات والبرامج الخاصة بالنشاط الوثائقي للمركز     
نـشئت قاعـدة    أكمـا   . مركز بمدينة سيئون  مخازن الحفظ بالمركز وتلك الموجودة في فرع ال       

 وطباعة وإدخال عـدد     ،بيانات خاصة بالسجالت والملفات الخاصة بفترة ما قبل الثورة اليمنية         
بتوفير وحـدة تـصوير     كذلك  اهتم المركز   و. من الفهارس المعدة لتنظيم وثائق بعض الجهات      

 الدارسين والباحثين مـن     ميكروفيلمي لتصوير الوثائق المحفوظة حرصاً على أصولها وتمكين       
 .اإلطالع عليها

لقطة من داخل 
المرآز الوطني 

 للوثائق 

 
  

  الصحافةاإلعالم  و
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 شرائحه وفئاته مع الصحافة التي عملت على تكريس قيم الديمقراطية           لتفاعل الشعب اليمني بك   
ولما كانت حرية الصحافة هي الرديف األول لنهج الديمقراطيـة والتعدديـة             .والوحدة الوطنية 

 لـسنة   25  فقد صدر القانون رقم      ،إعالن الجمهورية اليمنية  السياسية التي ولدت مع الوحدة و     
أكدت في وقت الحق والتي      الئحته التنفيذية صدرت   كما،   بشأن الصحافة والمطبوعات   1990

أكد القانون علـى    و .على حرية المعرفة والفكر والتعبير واالتصال والحصول على المعلومات        
ي خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبيـر         تمارس رسالتها بحرية ف    المستقلةأن الصحافة   

 في إطار العقيدة اإلسالمية واألسس الدستورية للمجتمع والدولة         ،وسائلالعن اتجاهاته بمختلف    
 القانون حماية حقوق الصحافيين والمبدعين وتوفير الـضمانات         وأبرز .وأهداف الثورة اليمنية  

 كمـا   .لة غير قانونيـة   ء مسا ألير دون تعرضهم    القانونية لممارستهم المهنة وحقهم في التعبي     
تها المختلفـة  نـشط أ مـن خططهـا و     هااستلهمتوضعت وزارة اإلعالم سياسة لإلعالم اليمني       

  . 1990 لسنة 25قانون الصحافة والمطبوعات رقم جوهر  ووالثوابت الوطنية
  
فـي  المجالت  وزاد عدد اإلصدارات الصحفية     و ، ملحوظاً  شهدت الصحافة اليمنية تطوراً    قدو

 مطبوعة ما بين صحيفة أسبوعية ومجلة شـهرية         93إلى  قيام الجمهورية اليمنية    لالعام األول   
صـحافة   الرسـمية وقابل الـصحافة    . أهلية وحزبية باإلضافة إلى عشرات الدوريات النقابية      

 وتتحدث عنه بوضوح وصراحة كاملـة  ، والسلبياتاألخطاءيمارس من  تبع كل ما  تمعارضة ت 
ـ  وتمثـل  .نون الصحافة والمطبوعات دون المساس بالمصالح العليا للـوطن        وفق قا  صحافة ال

بشأن  والتنظيمات السياسية عن وجهة نظرها       األحزابالمعارضة المنبر الذي تعبر من خالله       
 أسـبوعية  مطبوعـة    55يقـارب     ما واألهليةويبلغ عدد الصحف الحزبية     . ممارسة الحكومة 

أو محايدة  الأو  مستقلة  ال األهلية جانب العديد من الصحف      لىإ ،ويومية ونصف شهرية وشهرية   
دخل اليمن مطبوعـات صـحافية مـن        يكما   . مطبوعة 80 من   أكثرب تقدر التيتخصصية و ال

   . مطبوعة75 من أكثر إلى يصل عددها  واألجنبيةمختلف الدول العربية

لقطة لمطبعة 
أثناء طباعة 

 صحيفة 

  
  المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزيون

 وهيئة اإلذاعة   1976 والتليفزيون التي أنشئت في صنعاء عام        أدمجت المؤسسة العامة لإلذاعة   
 في إطار مؤسسة إعالمية واحدة سميت المؤسسة        1986والتليفزيون التي أنشئت في عدن عام       

القنـاة الفـضائية    المؤسسة  وتضم   .العامة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون ومقرها الرئيسي صنعاء      
 إذاعـة   ،)صـنعاء (إذاعة البرنامج العام    ،  )عدن(ناة الثانية    الق ،)صنعاء( القناة األولى    ،اليمنية

 سقطرى و سيئونوالحديدة   و المكال و في كل من تعز   اإلذاعات المحلية   و )عدن(البرنامج الثاني   
  . أبين والمهرةو
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   اإلرسال التليفزيوني واإلذاعي

حيث تـم   ،  لبرمجيةحققت المؤسسة إنجازات يعتد بها في البنية األساسية والفنية والهندسية وا          
إضـافة إلـى    ،  تحديث االستديوهات اإلذاعية والتلفزيونية وتزويدها بأجهزة حديثة ومتطـورة        

توسيع تغطية البث التلفزيوني وتدريب وتأهيل الكـوادر فـي المجـاالت الهندسـية والفنيـة                
ـ      2003وتشير البيانات لعام     .والبرمجية واإلدارية داخلياً وخارجياً    سنوي  إلى أن اإلرسـال ال

 منهـا   ، سـاعة  38,400إلذاعة والتلفزيون بلـغ       العامة ل لمؤسسة  لللقنوات اإلعالمية التابعة    
 11,925األول والثـاني و   اإلذاعيين   للبرنامجين   14,975 ساعة لإلذاعات المحلية و    11,500
  . مايو22اتين الفضائية والوطنية ساعة للقن

ن لقطة م
داخل 

إستديو 
تلفزيوني 
إذاعي أو

  
من مساحة  % 74ومن السكان   % 78ولى إلى   ارتفعت تغطية اإلرسال التليفزيوني للقناة األ     قد  و

وبـدأ   %.60ونسبة البرامج المحلية إلـى       ساعة 18.3زاد البث اليومي للقناة إلى      ، كما   اليمن
 لينقل اإلعالم الوطني ضمن الـشبكة العالميـة         1996البث الفضائي للقناة األولى في سبتمبر       

 الشرق األوسط وجزء من أوروبـا       كلإلى   ويوصل إرسال القناة الفضائية      ،للقنوات الفضائية 
تجديد اإلشتراك    وتم 2Aشتركت وزارة اإلعالم في القمر الصناعي عرب سات         كما ا  .وآسيا

 البث الرقمي واستئجار قناة قمرية على قمر النايل سات لتوصيل بث            A3في القمر الصناعي    
تغطيـة  توسع   فقد   ،الثانيةأما القناة   . أمريكا الشمالية وكل القارات الخمس    الفضائية اليمنية إلى    
ارتفع معدل البث اليومي إلى     و. يمنمن مساحة ال  %65من السكان و  % 60إرسالها ليصل إلى    

مقابـل دمـج القنـاة األولـى مـع         مايو 22إلى قناة   مؤخراً   وقد تم تحويلها     ساعات يومياً  9
  .الفضائية

  
المجسدة لألسـس التـي     حد األجهزة اإلعالمية    أ اإلذاعة خصائص جديدة باعتبارها      واكتسبت  

عملـت   قد و .والمتمثلة في النهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير      دولة الوحدة   قامت عليها   
مـن الـسكان     %90الحكومة على توسيع تغطية إرسال البرنامج العام في صنعاء ليصل الى          

  ساعة ونسبة البرامـج المحليــة     21.25اإلرسال اليومي إلى    ة  اديوز،  مساحةالمن   %95و
ونتيجة تعرض البنية التحتية والهندسية للبرنامج الثاني في عدن للدمار والخـراب             %.97إلى

مـن  % 20  إلى تراجع تغطيتها إلى    ىأدوالذي   1994عام   فيحرب الدفاع عن الوحدة     أثناء  
  عن إال أن جهود إصالح األضرار واستبدال األجهزة أثمرت       يمن،  من مساحة ال   %4السكان و 

ساعات البث اليومي   ة  اديز، و مساحةالمن  % 70من السكان و  % 72ال إلى   رفع تغطية اإلرس  
يصل البث اليومي   ف ،أما اإلذاعات المحلية  . %95 ونسبة البرامج المحلية إلى      ة ساع 15.6إلى  
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وقد توزعت سـاعات     .%95برامج محلية بنسبة تزيد على      ى ب ساعات تغط  6 إلى حوالي    اله
 إستهدفت بناء شخصية المواطن اليمنـي فـي جنباتهـا            مادة برامجية  13اإلرسال على قرابة    

المختلفة السياسية والوطنية والقانونية والثقافية والدينية والتعليمية والعلمية والصحية والسكانية          
بناء شخصية الطفل والمـرأة     بعن إهتمامها    والسياحية والبيئية واإلجتماعية والرياضية، فضالً    

  . قيناوالشباب والمع
  

  ) سبأ ( نباء اليمنية وكالة األ

عقب تحقيق الوحدة اليمنية، تعاظم دور الوكالة       " وكالة سبأ لألنباء  "و" وكالة أنباء عدن  "إثر دمج   
بما يتواكب مع طبيعة المرحلة الجديدة، وخطت الوكالة منذ         " وكالة األنباء اليمنية سبأ   " الجديدة

 وتعتمد الوكالة علـى الكـوادر       . والتقني اإلخباريذلك الحين خطوات واسعة لتطوير نشاطها       
مكاتبها  وأ ي مركزها الرئيس  فيسواء  في أنشطتها الصحفية والفنية واإلدارية      % 100الوطنية  

 خبر محلـي    474يقارب من     ساعة في اليوم ما    18 وتبث الوكالة على مدار      .محافظاتالفي  
أخبـار  كـل   ) سبأ( وتستقبل وكالة األنباء اليمنية    . كلمة في الشهر   103,794ودولي وبمعدل   
  . 1999مايو منذ الذي بدأ العمل فيه  شبكة اإلنترنت على وتبث عبر موقعها ،وسائل اإلعالم

  
إرسالها الخارجي عن طريق األقمار الصناعية إلى سـفارات          2000 في عام   دشنت الوكالة   و

 لكوكـذ  إرسال عدد من الوكاالت العربيـة والعالميـة،          استقبالالجمهورية اليمنية مباشرة، و   
تعتمـد   و إرسال القنوات التلفزيونية الفضائية واإلذاعات المسموعة التي تبث باللغـة العربيـة           

  .خاصة النشرة السياسية اليوميةو ها وتقاريرهافي أخبارها وتحليالتالوكالة عليها 
  

  األوقاف واإلرشاد 

 وفقههـا، إذ    لوقف اإلسالمي مكانة عظيمة وعريقة في تاريخ أمتنا وحضارتها وفكرها         يحتل ا 
كافـة  الوقـف اإلسـالمي     ويغطـي    .العناية الكبرى واالهتمام البالغ   ة اإلسالمية   شريعالأولته  

. في تحقيق التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة      عن مساهمته    فضالً ،البر والنفع العام  مجاالت  
وأداء  خدمة بيوت اهللا واإلشراف على إقامتهـا،         بدورهام في  وزارة األوقاف واإلرشاد     وتقوم

يجعلها على اتصال دائم ومباشر مـع       والذي  رسالة المسجد واالهتمام بمجال الوعظ واإلرشاد       
طبقـاً للخطـط     إدارة أموال وممتلكات األوقـاف واسـتثمارها      تقوم الوزارة ب  كما   .المواطنين

  .والبرامج التنموية، وبما يتفق مع التوجهات والسياسات العامة للدولة
  

  بناء وإحياء المساجد

 130



لقطة من داخل 
مرآز لتحفيظ 

القرآن أو 
حضور 

الرئيس لتوزيع 
جوائز على 

 حفاظ القرآن 

المـدن،  مرتفع وخاصة فـي      السكاني ال  النمو نتيجة   محافظاتالد المساجد في كافة     اعدأد  يتزا
 في بناء المـساجد أو       واإلرشاد  وتساهم وزارة األوقاف   .دور العبادة الحاجة إلى توفير    وتلبية  

وقـد بلـغ إنفـاق       . التوسع العمراني  واكبوفق االحتياج وبما ي   ها  إكمال أو توسيع العديد من    
 الـوزارة بـصيانة     تكما ساهم  .2004-1990خالل الفترة    مليار ريال    1.2حوالي  رة  الوزا

وإصالح وترميم العديد من المساجد القائمة، وتحسين مرافقها باإلضافة إلى تزويدها بـالفرش             
  . مليون ريال خالل نفس الفترة450بمبلغ 

  
ـ             دوات والمحاضـرات   و تقوم الوزارة بتفعيل نشاط التوجيه واإلرشاد من خالل تكثيـف الن

 ومن خالل توزيـع الكتـب       ،اإلسالمية في المساجد والوحدات العسكرية والتجمعات الطالبية      
والمطبوعات واألشرطة المرئية والمسموعة، بهدف توحيد الصف ونشر ثقافة المودة والمحبة           

كما تقام في المساجد والجوامع محاضـرات ودروس        . وغرس القيم والمثل اإلسالمية السمحة    
وتواصـل  . عامة تركز على األلفة والمحبة والتماسك الداخلي والتعاون والتكافل االجتمـاعي          

 هـا ألثر الوزارة دعمها لمدارس تحفيظ القرآن الكريم وتشجيع حلقاته في المساجد والجوامـع           
 مركز صيفي لتحفيظ القرآن     600أكثر من   حيث أقيم   ،  بناء المسلم واستقامة سلوكه   فعال في   ال

وتحظى المـرأة    . مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم    435محافظات، إضافة إلى    ال عموم   الكريم في 
من خالل الندوات والمحاضرات في      أمورها الدينية والدنيوية  بتوعيتها  في سبيل   باهتمام كبير   

مساجد النساء وأماكن التجمعات النسوية، وتوزيع أشرطة حول تنشئة أجيال صالحة، ودورها            
  .عية واالقتصاديةفي الحياة االجتما

  
، إلعداد وتدريب الخطباء والمرشدين    1994 في عام   المعهد العالي للوعظ واإلرشاد    ئأنش قدو

وآدابه وأخالقه بين    الدين   وتوسيع قاعدة استيعاب أحكام   والتطرف  وهو ما ساهم في كبح الغلو       
 والمرشـدين مـن      من الدورات التدريبية لتأهيل الخطباء      كما تنظم الوزارة عدداً    .كافة الناس 

 فوتكث .خالل التركيز على الدعوة واألساليب الخطابية وكيفية التعامل مع المستجدات الحياتية          
 فيهـا مرشـدون     منشاطها في إرسال القوافل اإلرشادية إلى األماكن التي ال يقي         كذلك  الوزارة  

  . اإلفتاء أثبتت قدرتها على تحقيق أهداف التوجيه واإلرشاد والقيام بمهامحيثمؤهلون، 
 

  االستثمار وتنمية اإليرادات

دينـي وثقـافي وخدمـة    وبط بها من نشاط تعليمـي  تري دور العبادة وما وإحياء   تتطلب إقامة 
متابعة تحصيل مستحقاتها والتوسع في استثمار      واجتماعية العمل على تنمية إيرادات األوقاف       

  سنة الماضية حوالي   ةعشر  الخمس  وقد بلغ إجمالي اإلنفاق االستثماري خالل      .فائض إيراداتها 
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 40  كما بلغت مساهمات الوزارة في رأس مال بعـض الـشركات حـوالي              مليار ريال،  4.5
وقد استكملت الوزارة الخطوات النهائية إلنـشاء شـركة مـساهمة مقفلـة ذات            . مليون ريال 

حديثة شخصية اعتبارية مستقلة تتولى استثمار أموال وممتلكات األوقاف وفق أساليب وطرق            
  .وبما يتوافق مع طبيعة الوقف

  

  حصر ممتلكات األوقاف وتنظيمها

 لجميع أراضي وعقـارات وأمـوال األوقـاف          شامالً اًحصراألوقاف واإلرشاد    وزارة   نفذت
على تنظيم إجراءات التأجير واالنتفـاع بأراضـي        الوزارة  عمل  كما ت .  عملية توثيقها بطريقة ل

 لتـدر    تتضمن تحديد رسوم تأجير عادلة     ،عايير واضحة وعقارات األوقاف واستثمارها وفق م    
سبل تحقيق الرسالة السامية للوقـف فـي تحقيـق التكافـل            هذا العمل   ويفتح  . إيرادات كافية 

 السيما وأن الوقف يشتمل على جوانب صـحية وثقافيـة واجتماعيـة             ،والتضامن االجتماعي 
  .ودينية
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  الجزء الخامس 

 نية التحتيةالب
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  الطرق

وترتكز عليها خطط التنمية     من أهم أركان البنية التحتية لإلقتصاد الوطني،       تعتبر شبكة الطرق  
بـالربط بـين    أيضاً   إلعتبارات تتعلق     كبيراً لقي القطاع إهتماماً  وقد  . اإلقتصادية واإلجتماعية 

 القـرن   اتيفي تسعين ة الوحدة   لم يكن أمام دول   ف. أجزاء الوطن الواحد وتعزيز الوحدة الوطنية     
مـنح المحافظـات    والجغرافي الجديد للوطن الموحد      مراعاة االمتداد خيار سوى   الماضي من   

ربط اليمن بشبكة   كذلك  و ،الجنوبية والشرقية من الوطن النصيب األوفر من مشاريع الطرقات        
اإلنجاز دون  الدفاع عن الوحدة جعلت     مرحلة   غير أن ظروف     .دولية من الطرق بدول الجوار    

 خالل تلك    كم من الطرق الحصوية    1,387 كم من الطرق األسفلتية و     578المأمول وتم تشييد    
سارت الدولة بخطى حثيثة لتحقيق أكبر منجز فـي الطرقـات،            1996ومع بداية عام    . الفترة

 من الطرق الحصوية وإعـادة       كم 6,475و من الطرق األسفلتية الجديدة      كم 4,854باستكمال  
 الطرق المهمة التي نفـذت فـي        باإلضافة إلى عدد من     ،   من الطرق  كم 1,000حوالي  تأهيل  

   .السنوات الماضية
  
 تلبـي إحتياجـات     ، مليار ريال لتشييد شبكة متطورة للطرق      200 يحوالقد أنفقت الحكومة    و

 حـوالي  شبكة الطرق في اليمن حالياً مـن      تكون   وت .بعضهابالتنمية وتربط كل أجزاء الوطن      
 ألف كم مـن     60-54باإلضافة إلى    كم حصوية،    200,3حوالي  كم أسفلتية و   آالف 10,000

  .طة المجالس المحلية أو المواطنينالطرق الترابية التي تم شقها بواس
  

  مشاريع الربط اإلقليمية 

 محاور، الطرق اإلستراتيجية التي تربط بـين        ةإنشاؤها إلى ثالث  خطط  قسمت شبكة الطرق الم   
 هـذه  يبلـغ طـول  و. دولية والطرق الدولية التي تمر باليمنالربط الطرق أكثر من محافظة و  

يربط بـين الـسعودية     الذي   كم   800,1 تشمل الخط الساحلي بطول       كم 000,4حوالي   الطرق
 علـى إسـتكمال    حالياً  ويتم العمل   .  من حرض إلى حوف على الحدود العمانية       وعمان إبتداء

بتمويل مـن    كم   173 نشطون بطول    -  سيحوت  منها طريق   كم 503 الطريق الساحلي بطول  
. وبقية مسار الطريق بتمويل أجنبي ومحلي     الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي      

ربط اليمن  تو كم 277,1أما المحور الثاني للطرق اإلستراتيجية فهو الطرق الصحراوية بطول          
 بمنطقـة شـحن    السعودية وإنتهاء على الحدود  صعدةبالبقع  منطقة  بالدول المجاورة إبتداء من     

ويجري العمل على إستكمال الدراسات لتنفيذ الجزء المتبقي من مـسار           . على الحدود العمانية  
ويمتد المحور الثالث من الطرق اإلستراتيجية إبتداء من منفذ علبـين           . كم 675 الطريق بطول 

محافظـات وحتـى    على حدود السعودية، ويمر من العاصمة صنعاء وعواصم العديد مـن ال           
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 خط مزدوج لمواجهة كثافة المـرور، وسـينفذ بتمويـل مـن            كم 738 الحدود العمانية بطول  
  .الصندوق السعودي والحكومة اليمنية

   
يقوم مشروع الطرق الريفية بتنفيذ طرق تربط عدة محافظات مع بعضها على شكل مجاميع              و

وكـذلك المحويـت، حجـة،      حضرموت، شبوة، المهرة، أبين،     ،  في تعز، الضالع، لحج، إب    
عمران، صعدة، حيث تم إنشاء وحدات فرعية لتلك المجموعات تتولى شق وسـفلتة الطـرق               

من مخصصات صندوق صيانة الطرق للمجـالس المحليـة         % 30 كما تم تخصيص     .الريفية
تهتم الحكومة بإتخاذ الوسائل الكفيلـة بحمايـة        كما  . لصيانة بعض الطرق األسفلتية والترابية    

 كم  112.3يقوم صندوق صيانة الطرق والجسور بتنفيذ أعمال صيانة وترميم شملت            و .الطرق
 بير  - النقبة - عدن - كم من الطرق الحصوية، منها طريق شقرة       559.7من الطرق اإلسفلتية و   

.  الصيانة الطارئة لعدد من المقاطع المتضررة من الـسيول والفيـضانات           إلىعلي، باإلضافة   
فع مستوى المواصفات والمقاييس الفنية للطرقات، وأعدت مشروع        بركذلك  واهتمت الحكومة   

لجنة من وزارة األشغال العامـة والطـرق        تشكيل   فضالً عن قانون الطرق والئحته الداخلية،     
لطرق وتكييفها مع المواصـفات     لوالجهات ذات العالقة إلعداد المواصفات والمقاييس اليمنية        

وتعمل حالياً ثالث محطات للوزن المحوري       .مشرق العربي الفنية التفاقية الطرق الدولية في ال     
 محطات للوزن الثابت في الحديـدة وحـرض         5في ثالث مدن، كما اتخذت الترتيبات إلنشاء        

   . محطات للوزن المتحرك5وتعز والمخا والمكال، باالضافة الى 
 

  النقل

 بالحاجة إلى ربط األجزاء     التحتية والخدمية، ية  اليمن في قطاعات البن   حققه  ارتبط التطور الذي    
 مـن   تـستفيد المترامية للدولة الجديدة من خالل منظومة وشبكة نقل داخلية ودولية متطـورة             

شهد قطاع النقـل      وقد . القرن الماضي  اتيسياسة االنفتاح التي انتهجها اليمن منذ مطلع تسعين       
  .العالمي بتكويناته الثالثة الجوي والبري والبحري قفزة متطورة لمواكبة التطور

  
  النقل الجوي

شهدت المطارات اليمنية تحـديثات     حيث  أقاليم الطيران الدولي النشطة،     أحد  يعتبر اليمن اليوم    
توفير األمن  المتعلقة ب  خاصة البنية األساسية     ،تقنية وفنية في عهد الوحدة وفقاً للتصنيف الدولي       

الذي أقرتـه اللجنـة     ولحكومة  لة  أولويإنشاء إقليم طيران صنعاء     مثل  و .والسالمة للمسافرين 
يشمل الحدود السياسية لليمن ومنطقة البحر العربي والمحـيط         لالمالحية لدول الشرق األوسط،     

 وقد تم إنشاء مركز المراقبة الجوية بخمس محطـات اتـصال            .شرقاًدرجة   60الهندي وحتى   
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لياً لربط دول أفريقيا     طريقاً مح  26 طريقاً دولياً و   14وفتح  عبر األقمار االصطناعية،    للطيران  
اتجهـت الحكومـة لتأهيـل      و. وجنوب شرق آسيا ودول الخليج عبر إقليم طيـران صـنعاء          

الـذي   تنفيذ مشروع التوسعة الجديدة لمطار صـنعاء الـدولي و          يجري حالياً المطارات، حيث   
ويتكون المشروع من مبنى للركـاب مـع        .  مليون دوالر  115 بقيمة   2006عام  كمل في   يست

 ألف متر مربع وإنشاء مدرج جديد لهبوط الطـائرات وتقويـة المـدرج              26بمساحة  ملحقاته  
 عن منظومة اإلتصاالت والطاقة ووسـائل        فضالً ،الحالي وتحديث األجهزة والمعدات المختلفة    

  مليون دوالر شمل   25 بتكلفة 2001عام  في  تأهيله  أعيد   فقد   ،أما مطار عدن الدولي   . السالمة
شهدت و. سنوياًيستوعب حوالي مليون ونصف مليون مسافر     الذي  نى  خدمات المسافرين والمب  

توسعات كبيرة ومنها مطار الريان ومطار سيئون ومطارعتق ومطار         كذلك  المطارات األخرى   
 يكسر إلى األبـد عزلـة       والذي 1999مطار سقطرى في يونيو     باإلضافة إلى افتتاح    ،  الغيظة

   .الجزيرة ويربطها  بالوطن األم
  

  جوية اليمنيةالخطوط ال
لقطة لطائرة 

إيرباص حديثة 
 لليمنية 

مكانية التغيير والنهـوض بأوضـاع   إل األمثلة الجيدة حدأشركة الخطوط الجوية اليمنية  تعكس  
ين في شركة   ت جاءت نتيجة دمج شركتي الطيران الشطري      حيث بعد دمجها، الشركات الحكومية   

 خالل السنوات الماضية من تجاوز تركة ثقيلة من المـشاكل         الشركة الجديدة   تمكنت  و .واحدة
 المنافـسة   لتتحول إلى واحدة من شركات الطيران     و ،تها آلية عمل الشركتين السابقتين    فالتي خل 

عملت الشركة على بناء أسطول طيران يمني حـديث يـضم            قدو .في منطقة الشرق األوسط   
، وهي الخطوة التي أسهمت فـي مـضاعفة سـاعة           بوينج و إيرباصالطرازات العمالقة من    
  . ألسطول اليمنية بشكل كبيرالطيران والسعة المقعدية

  
 1997منذ عـام    وبدأت   ريال يمني،    ارملي 2.2 الحكومة لتحديث أسطولها الجوي      استثمرتو

 بوينج طائرات   3إضافة   و )310( تجديد األسطول بشكل كامل وإحالل أربع طائرات إيرباص       
 تحـسين خـدمات   ل )330/200( إضافة طائرتين جديدتين إيربـاص       مؤخراًتم  كما  ). 737(

 ولديها خطة للوصول    ، محطة 28حالياً في   اليمنية  وتتواجد الخطوط الجوية    . الركاب والشحن 
 الشركة من تحقيق زيادة ملحوظة في نقل الركـاب          وقد تمكنت  . قريباً  جديدة إلى أربع محطات  

البضائع التي تم شحنها    والركاب مليون راكب    ليبلغ  ،  2004عام  في  وكمية البضائع المشحونة    
الجانبين الشركاء من   بحضور   و 2005في مارس   شركة  أقر مجلس إدارة ال   وقد  . ن ط  ألف 15

توجيهات القيادتين فـي     ل  مليار ريال تنفيذاً   40إلى  اليمني والسعودي، زيادة رأس مال الشركة       
  .الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
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  النقل البري

التحتيـة والفلـسفة    ية  البنوسع  ، استفادت من ت    في اليمن اليوم منظومة نقل برية متطورة       يتوفر
 وقد أسهم برنامج    .1995 مع تنفيذ برنامج االصالح منذ العام        تبلورتاالقتصادية الجديدة التي    

اإلصالح في تحرير نشاط النقل البري، ودخول شركات منافسة قادت إلى تراجع تعرفة النقل              
ثر من خمس شـركات خاصـة فـي نقـل     وتعمل حالياً أك  . سواء في نقل البضائع أو الركاب     

يتوقـع أن تقـود إجـراءات خصخـصة          كما.  شركة في نقل الركاب    15البضائع وأكثر من    
 إلى إحداث نقلة في قطاع النقل البري، خاصـة بعـد اسـتكمال              سة العامة  للنقل البري    المؤس

  .اللوائح المنظمة لنقل الركاب والبضائع
  

  النقل البحري

 علـى   تنتـشر كم وبموانئ    2,500حوالي  ة بحرية تمتد سواحلها ب     كدول اليمنتضاعفت مكانة   
 ويعد النقل البحري في اليمن أحد الحلقات الرئيسية علـى الخطـوط             . الساحلي طول الشريط 

كما يمثل وسيلة اليمن فـي      . المالحية الدولية والفاعلة في تنشيط التجارة واالستثمار العالميين       
قـد  و .والمـصنعة م وصادراته من المنتجـات الزراعيـة        نقل وارادته من السلع والمواد الخا     

 حتى العـام    ريال مليار 48 لتتجاوز   ،ضاعفت الحكومة اليمنية من استثماراتها في هذا القطاع       
 أنشأت الحكومـة    ،ففي ميناء عدن   . المختلفة اليمنيةلموانئ  لتوظيفات  التي تتمثل في    ، و 2004

 ويتكون  .مليار ريال في مرحلته األولى     36تكلفة  ميناء الحاويات إلى الشمال من ميناء المعال ب       
لتعامـل  لآليات متطورة مع هذا الميناء من رصيفين عميقين لمناولة الحاويات، وساحات خلفية         

  . ألف حاوية750سفن العمالقة وبطاقة سنوية تبلغ المع 

لقطة من ميناء 
الحديدة أو 

 المكال 

  
 ،مليار ريال  1.6 جديداً في منطقة الصليف بتكلفة        أنشأت الحكومة ميناء   ،وعند الساحل الغربي  

 يجـري اإلعـداد     كما .ألف طن  50استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى        بليضطلع  
جزيـرة  فـي   كـذلك   المهـرة و   في   حضرموت وخلفوت  في   إلنشاء موانئ في كل من بروم     

أدت جهود إعادة تأهيل الموانئ القائمة في عدن والحديدة والمكال والمخا إلـى              كما   .سقطرى
عـام  في   مليون طن  7.8 بلغ إجمالي البضائع الجافة المتداولة    ليداول البضائع،   تنامي حركة ت  

ألـف   28 فيما ارتفع عدد الحاويات المتداولة من        ،1990عام  في  مليون طن    4 مقابل   2004
مليون طـن مقابـل      19.5بلغت كميات النفط التي تم مناولتها       و. ألف حاوية  420حاوية إلى   

  . فترةخالل نفس المليون طن  17.1
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 دول مطلة   6 دولة مطلة على المحيط الهندي وحوالي        15ويعتبراليمن اآلن عضواً نشطاً بين      
كما . على البحر األحمر في مجال الرقابة البحرية وتبادل المعلومات عن السفن غير المجهزة            

 يتمتع بالعضوية أيضاَ في عدد من االتفاقيات الدولية الموجهة للحفاظ على سـالمة المالحـة              
  .البحرية والحد من المخاطر واألعمال غير المشروعة في المياه اإلقليمية الدولية

 
 

  االتصاالت وتقنية المعلومات 

حظيت خدمات االتصاالت الهاتفية والمعلومات وخدمات البريد كغيرها من القطاعات باهتمام           
التطـور الـذي     وهو   ،عهد الوحدة المباركة   نوعية في    ةشهدت تطورات كبيرة وقفز   و ،الدولة

وفي ظل التوجهات الجديدة والحرص علـى        .األخيرةعوام الثالثة   األخالل  تعزز بشكل أكبر    
    االتصاالت الهاتفية أو تقنيـة المعلومـات، وضـعت وزارة           تعميم خدمات هذا القطاع سواء 

 أهمهـا الرؤيـة     ،االتصاالت وتقنية المعلومات خططاً وبرامج لمشاريع إستراتيجية مختلفـة        
إقرارها من قبـل    التي تم    و 2025 -2001راتيجية لوزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات      االست

وزارة مشروع  الومن أبرز المشروعات الجديدة التي نفذتها       . 2002 يناير   فيمجلس الوزراء   
 .منـاطق ال توسعة وتطوير خدمات االتصاالت فـي جميـع      ثابت بهدف  ألف خط هاتفي     500
 سنتراالً والتوسـعة فـي      98نتهاء من تنفيذه مؤخراً على إضافة       شتمل المشروع الذي تم اإل    وا

  . خطألف 1,240السعة المجهزة للشبكة الثابتة إلى لترتفع ،  سنتراالً قائما111ً
  

صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام المؤسـسة العامـة لالتـصاالت الـسلكية               وقد  
البريطانية المحدودة عند انتهاء االتفاقية فـي       والالسلكية بشراء أسهم شركة البرق والالسلكية       

ت تبنو. عن مناقصة عالمية للتعاقد مع مشغل لالتصاالت الدولية         اإلعالن لك وكذ ،2003عام  
واإلشراف على مـشروع رئـيس       الدولة موظفي   على مشروع تعميم الحاسب اآللي      الوزارة

لة األولى من مدينة تكنولوجيـا      إضافة إلى افتتاح المرح   ،  لتعميم استخدام الحاسوب  الجمهورية  
مقـاهي  وتنظيم فـتح مراكـز االتـصاالت        وقامت الوزارة كذلك ب    .االتصاالت والمعلومات 

  .اإلنترنت
  

  تطوير االتصاالت الريفية

لعدة أسباب   إلى فترة قريبة     نطاق ضيق   محدودة وفي  الريفية خدمات االتصاالت الهاتفية     ظلت
 إضافة إلى إرتفـاع كُلفـة       ،لكهرباء في الكثير من القرى    أبرزها العوائق الجبلية وعدم توفر ا     

لمؤسسة العامة لإلتصاالت السلكية والالسلكية في البداية أنظمة        ا وقد استخدمت  .إيصال الخدمة 

 138



كمـا أدخلـت     .إتصاالت ريفية تماثلية واعتمدت على تغذية هذه األنظمة بالطاقـة الشمـسية           
االتـصاالت  تشهد  و. ظمة الهاتف الالسلكي الثابت   أنوالمؤسسة أنظمة كبائن األلياف الضوئية      

توسيع خدمات االتصاالت وإيصالها ألكبر     في  العمل   يتركزكبيرة، حيث   توسعات  الريفية حالياً   
 115ة  مشروع توسعة بـسع    من خالل    عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية       

مناطق ال للمساعدة على تغطية معظم      إدخال أنظمة اتصاالت السلكية حديثة ومتنوعة      و ألف خط 
   .كبيرةبكلفة منخفضة وبيسر وسرعة 

  

   مشاريع الربط بالكابالت الضوئية

تم تشغيل مشروع الربط اإلقليمي عبر التراسل الرقمي لربط اليمن بالمملكة العربية السعودية             
كمال ربط بقيـة    ريال، واست مليون   630وعبرها إلى بقية بلدان الخليج العربي واألردن بتكلفة         

مـع ادارات    الـيمن    ساهمو. كم 2,455ة  إجمالي مساف بمحافظات بكابالت األلياف الضوئية     ال
 - مي -سي«اإلتصاالت في العديد من بلدان العالم في تمويل مشروع الكابل البحري المسمى             

الذي يمتد من سنغافوره في جنوب شرق آسيا مروراً بمنطقة الشرق االوسـط حتـى               » 2دي
» جيبـوتي -عدن« ساهم مع جيبوتي في تمويل الكابل البحري الفرعي          كما.  في فرنسا  مرسليا

عبر محطة توزيع   » 2  دي -مي. سي« بالكابل البحري    اليمنوالذي يشكل حلقة الوصل لربط      
 هذا الكابل في كونه يمثل منفذاً رديفاً لحركة اإلتـصاالت          أهميةوتكمن  . المسارات في جيبوتي  

وقـد  .  قناة هاتفية  345وبلغت السعة المخصصة لليمن في هذا الكابل        . يهالوإاليمن  الدولية من   
إلستثمار نصف قناة قمريـة     » عربسات«ؤسسة  المؤسسة العامة لإلتصاالت عقداً مع م     وقعت  

-V«في القمر العربي ألغراض اإلتصاالت المحلية وربط عدد من المناطق النائية عبر نظام              

Sat.   

  

  الهاتف النقال 

يمن  هي    الشبكة المحلية لخدمات الهاتف النقال     عبر أكثر من نظام لالتصاالت      ي اليمن ف يتوفر
 التي انطلقـت ألول مـرة فـي         )م أ س أ جي(بنظام  الهاتف النقال    تيشركو،  ةموبايل الحكومي 

في الوقت الحاضر معظم منـاطق الـبالد،        وتغطي خدمات هذه الشركات     . 2001عام   فبراير
 ارتفع عدد المشتركين لـدى       وقد .صطناعيةالنقال عبر األقمار اال    فباإلضافة إلى خدمة الهات   

فـي العـام     ألف مشترك    400األول إلى قرابة      ألف في العام   120 من   )مأس  أجي  (شركتي  
توقع أن تسهم يمن موبايل التـي تعمـل         ي و .أكثر من مليون مشترك   ليصل حالياً إلى    و التالي،
  .المشتركين ضمن المنافسة في القطاعات الخدمية في مضاعفة أعداد )دي إم ايه سي(بنظام 

  
الرئيس يدشن 

 يمن مشروع
موبايل في 

  2004سبتمبر 
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  الحكومة األلكترونية 

 وجـرى   ،)الحكومـة اإللكترونيـة   ( مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات       الحكومةتبنت  
كمـا  . ضوئها عملية التنفيذ  على  الترتيب للخطوات األولية إلعداد الخطة الشاملة للبرنامج لتتم         

 يندرج فـي    ،ومة اإللكترونية على اإلنترنت بما في ذلك المحافظات       تم تصميم موقع عام للحك    
 فـي  افتـتح قد  و. موقعاً للمحافظات  20 موقعاً للوزارات والجهات الحكومية و     31إطاره حالياً   

يجـرى  و المرحلة األولى من مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بـصنعاء،           2002عام  
وتعد هذه المدينة مـن المكونـات الرئيـسية لمـشروع           . نيةالعمل حالياً في تنفيذ المرحلة الثا     

التي سيتم االنتقال إليها على مـدى       » الحكومة االليكترونية «البرنامج الوطني لتقنية المعلومات     
، وفقاً لخطة المـشروع فيمـا يتعلـق بتوسـيع اسـتخدام             2012أربع مراحل تنتهي في عام      

في تحسين االنتاج وخلق الموارد االقتـصادية       بما يسهم   و ،تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  
وتوفير فرص العمل وتطوير االجراءات االدارية والبحث العلمي والتعليم بمختلـف فروعـه             

   .ومستوياته
  

من خالل المرحلة الثانية إلى استكمال مشروعات       اإلتصاالت وتقنية المعلومات    وتسعى وزارة   
 أجهـزة ر والمقاييس، مركز صـناعة وتجميـع         مركز المعايي  هاومكونات المدينة، ومن أبرز   

الخـدمات  إلى جانب   ،   مركز تركيب وصيانة شبكات اإلتصاالت والمعلومات      ،الحاسوب اآللي 
تتضمن خدمات معلوماتية وترفيهية وتعليمية وخدمات السفر والسياحة والرد         التي   اإللكترونية

هذه كما تتضمن    .مباشرةعلى االستفسارات سواء للجمهور أو للشركات والمؤسسات بصورة         
إنشاء جامعة افتراضية للتعليم عن     والمرحلة مشروع مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات       
  .بعد إضافة إلى مشروع المركز الوطني لإلستشعار عن بعد

  
  نترنت البوابة اليمنية لإل

زودي الخدمـة   ربط جميع م   و  لتزويد خدمات اإلنترنت   اًمشروعاليمنية لإلنترنت    تمثل البوابة 
  مـزود  51 وتسمح هذه البوابة في مرحلتها األولى بربط         .في اليمن بشبكة المعلومات العالمية    

 ميجابت وقنـوات ربـط      2بسرعات تصل إلى     ساس تنافسي أخدمة من القطاع الخاص على      
من قبـل مـزود      1996عام  تم تدشين خدمة االنترنت في اليمن       قد  و . ميجابت 42دولية سعة   

خدمـة  بعدد الجهات المرتبطة    و ألف مشترك،    35 عدد المشتركين حتى اآلن نحو       بلغو ،وحيد
عدد المواقـع المرتبطـة     كما وصل   .  جهة 40من   القنوات المؤجرة ألغراض االنترنت أكثر    

ضافة الى بعـض    إ موقعاً لعدد من الجهات مع فروعها،        60 منبشبكة تراسل المعطيات أكثر     
وبلغـت  . لالتصاالت السلكية والالسلكية والهيئة العامة للبريد     المراكز التابعة للمؤسسة العامة     
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فـي منتـصف     ميجابت   550 جهة وبسعة    55 الجهات المستضافة في البوابة اليمنية لإلنترنت     
 مقهـى   1,200بحوالي  في عموم المحافظات    ، فيقدر عددها    مقاهي االنترنت أما  . 2003عام  

  .اصمةالع أمانة مقهى في 400 ها من،2003حتى منتصف 
  

  مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب

من خالل  ولى  إلمرحلته ا بدأت  الذي  ومشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب اآللي       يهدف  
قد  و .شهريةعلى أقساط   وبأسعار معقولة   وفئات الشباب والطالب    ظفين و لمولتوفير الحاسوب   

ردم الفجـوة    ألف جهاز للمـساهمة فـي        100بإجمالي  هذا المشروع   لتم تحديد ثالث مراحل     
  . الرقمية واللحاق بالركب الحضاري لمجتمع المعلوماتية والمعرفة

  
  البريد 

ومنـذ ذلـك    .  عند قيام الوحدة اليمنية مباشرة      تم إنشاء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي      
ياجـات المجتمـع    احتلتلبيـة   ها  خذت الهيئة تخطو خطوات متقدمة في تطوير خدمات       أ ،الحين

خدمات تطوراً وانتشاراً لم يـشهد لـه        هذه ال شهدت  و .في اليمن تطورات  لاالمتنامية ومواكبة   
نابـة  إلالخدمات الماليـة وخـدمات ا     ، وتعميم   بشبكة الكمبيوتر  من خالل ربطها     مثيالً من قبل  

 .ناطق اليمنية المافة  والخدمات االليكترونية وخدمة البريد الممتاز العاجل الدولي والمحلي في ك         
خـالل   الجديدة في عمل الهيئة   تطورات   اقتضت الظروف تحديث الشبكة بما يتالءم مع ال        كما

 مختلـف الخـدمات     في  شهدت السنوات األخيرة تحوالت نوعية      كما  . 2001-1992الفترة  
  : أهمهامن خالل العديد من المشروعات  المقدمة للجمهور

   .محافظاتال تأهيل عدد من المكاتب البريدية في مختلف  مكتباً بريدياً جديداً وإعادة19بناء  
 ، في تنفيـذ الخـدمات     األساسية الركيزةتطوير وتحديث شبكة الكمبيوتر البريدية باعتبارها        

 الحسابات الجاريـة وتحـصيل      اتخدمو،  ة االجتماعي الرعايةومنها صرف مرتبات صندوق     
  . لخدمات المياه والكهرباء والهاتفالفواتير 

التي تعتمد على التقنيات    و 2002في الربع األخير من العام       خدمة الريال االلكتروني     إدخال 
والشبكات الحديثة لالنترنت، ومن خاللها تتم عمليات التخليص ودفع الفواتير وأوامر شـراء             

. البضائع وإرسال حواالت مالية، وشراء طوابع الهواة، وإجراء الحواالت المالية اإللكترونيـة           
   .الخدمةهذه ليمن ثالث دولة عربية تقدم عتبر ايو
 

  الكهرباء 
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 وزادت الطاقة المركبة والمولدة بمتوسطات سنوية تتراوح        شهد قطاع الكهرباء تطوراً ملحوظاً    
عـام  فـي    ميجـاوات    610 في نمو األحمال القصوى إلى       ساهم والذي   ،%6 إلى% 5.1بين  

% 8.7 نمو الطاقة المولـدة بنـسبة        رفع معدل من  المؤسسة العامة للكهرباء     تمكنتو. 2000
 توسـعت تغطيـة     و .%7.4لتحقيق التوازن مع نمو المشتركين الذي بلـغ          2003خالل عام   

 2003 كما شـهد العـام       . ميجاوات 766.2بلغ الحمل األقصى    ليو %42.9 إلى   الشبكة العامة 
 ميجـاوات ومحطـة الحالـة بقـدرة         30تشغيل أربع محطات جديدة هي محطة حزيز بقدرة         

 إضافة إلى محطة عصيفرة بقدرة      ،ميجاوات 10ميجاوات وكذلك محطة خور مكسر بقدرة       10
محطة وميجاوات   10تعزيز محطة الريان بوحدة توليد قدرة        المؤسسةتواصل   و .ميجاوات10

ميجاوات ومحطة صـنعاء     6 وتشغيل محطة توليد التواهي بقدرة       ، ميجاوات 5صنعاء بقدرة   
تعزيز التوليد في   فضالً عن    ،العاصمة بالكهرباء إمانة  رفع تغذية   لت  ميجاوا 60الجنوبية بقدرة   

  . لكل منهما ميجاوات60 بقدرة محطة عدن ومحطة الحسوة الحرارية
   

 2004 -1990 تطور قطاع الكهرباء خالل الفترة

القدرة   السنة
المركبة 

  )و.م(

الطاقة 
المباعة 

 )ساعة/و.ج(

عدد 
 المشتركين
  ألف

نسبة 
المستفيدين 

%  

الطاقة 
المتاحة 

  )ت.م(

الطاقة 
المنتجة 

 )ساعة/و.ج(

الحمل 
  األقصى

1990689 1,279 423  18 417 1,832 339  
2004922 2,937 1,061 36 758 4,289 800  
  

 197 حـوالي      2005حتـى   للتنمية االقتصادية واالجتماعية    وتتضمن الخطة الخمسة الثانية     
 يأتي على رأسـها مـشروع       ، في المنظومة الوطنية   مشروعاً استراتيجياً للتوسعات الكهربائية   

الحديدة بتكلفة  و ، حضرموت ، عدن ،تقوية وتحسين شبكات التوزيع في المدن الرئيسية صنعاء       
تقوية وتحسين شبكات التوزيع في ذمار وشـبوة وحجـة          كما تشمل   .  مليار ريال  1.5إجمالية  

 إضافة  ،ن والمحويت والجوف  رب والمهرة والضالع وعمرا   أوصعدة والبيضاء وأبين ولحج وم    
تقليل فاقـد شـبكات التوزيـع       وإلى إنشاء ورفع قدرات محطات التحويل في المدن الرئيسية          

 .وتركيب أجهزة قياس الطاقة وتحديث أجهزة الفحص واستبدال التوصيالت المنزلية القديمـة           
رب بقدرة  أ في م  مشروع المحطة الغازية  وهوأهم المشاريع اإلستراتيجية     تنفيذحالياً  يجري  كما  

وإنشاء محطة غازيـة    ،   مليار ريال  8,875بتكلفة  و ميجاوات على مرحلتين     700إجمالية تبلغ   
 كيلو فولت لتغذية  132 مليون دوالر، وخط ربط      152بتكلفة  و ميجاوات   300في صافر بقدرة    

ـ  ة مليون دوالر، باإلضافة إلى إعادة تأهيل محط       167العاصمة وتحسين الشبكة بتكلفة       االمخ
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آالف ميجـاوات إلـى المنظومـة        3 ةضـاف إلويعكس هذا التطور توجهات الدولة      . البخارية
أنابيـب  الغاز، فيما تجري دراسة مد ثالثـة        ب التوليد التي تعمل     تمحطامن خالل    الكهربائية

إلى   األول سيمتد األنبوب ، حيث   توليدالقام فيها محطات    التي سي مناطق  ال من مأرب إلى     زللغا
  . والثاني إلى عدن، في حين يتم مد األنبوب الثالث إلى الحديدة ذمار ةبمحافظمعبر

  
  ) ساعة–جيجاوات (استهالك  الطاقة الكهربائية حسب القطاعات 

مرافق المنزلي األعوام 
 عامة

اإلجماليصناعيتجاري 

1990565 136 335 202 1279 

1991682 149 354 186 1387 

1992781 154 342 193 1498 

1993831 166 352 205 1570 

1994798 193 308 165 1480 

1995888 184 328 195 1611 

1996904 184 331 169 1602 

1997907 208 391 212 1734 

1998961 231 415 231 1857 

1999995 248 418 254 1935 

20001170265 422 204 2079 

20011295296 425 206 2244 

20021407361 467 216 2477 

20031552415 497 240 2736 

20041692454 529 228 2937 

  
 2001عام  في  هتمت وزارة الكهرباء باإلستخدامات الحديثة لتوليد الطاقة الكهربائية، فبدأت          او

سرعة الرياح في منطقة المخا إلعداد دراسـة تكنواقتـصادية          عن  جمع البيانات والمعلومات    
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 وكذلك بيانـات عـن      ، ميجاوات 100 -50عة رياح إلنتاج الكهرباء بطاقة      إنشاء مزر حول  
كما بـدأت فـي     . للطاقةاإلشعاع الشمسي لنشر تقنية الطاقة الشمسية كرديف نظيف ومناسب          

  .دراسة تفصيلية تحت مسمى الخطة الرئيسية الستراتيجية الطاقة المتجددةإعداد 
  

  كهرباء الريف

% 78 حواليالذين يمثلون   والريف  في  سكان  الشريحة الواسعة من    لم تغفل سياسات الكهرباء ال    
 ألف مـشترك    247لف قرية، حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى        أ 105ن في   ونتشريسكان  المن  

 176مشروعاً كهربائياً يستفيد منها أكثر من        126في  حالياً   ويجري العمل    .2003حتى نهاية   
عدد المـشاريع الكهربائيـة االسـتراتيجية       يصل  و .ريال مليار 6.7ألف مشترك جديد بكلفة     

   .إلى مئات المشاريعخالل الفترة الماضية والمتوسطة والصغيرة المنفذة 
  

  المياه

 ، سياسات مائية فعالة لمواجهة التحدي المائي في ظل الزيادة المتسارعة للسكان           ةحكومالتبنت  
 1997منـذ عـام     الجهود الحكومية    وقد تعززت    .في بلد يقع ضمن أفقر بلدان العالم بالمياه       و

بإصدار قرار بشأن اإلصالحات في مياه الحضر، والذي ترتب عليه إنشاء المؤسسات المحلية             
الجهـود  نشطت   كما   .وتفعيل دور المجتمعات لرفع كفاءة الموارد المائية وترشيد استخداماتها        

 ،ياه والصرف الـصحي   ستكمال البناء المؤسسي والتشريعي لقطاع الم     في السنوات األخيرة ال   
 وأسـهمت سياسـة    .وبالتالي تحديد المهام المناطة بكل جهة تحت إطار وزارة المياه والبيئـة           

  . المياه والصرف الصحياتشريك مهم في خدمات وإمداداالنفتاح في دخول القطاع الخاص ك
  

ليـون  م 68 مقابل 2004عام  في  متر مكعب   مليون   126وقد ارتفعت كمية المياه المنتجة إلى       
 3,870إلـى   ارتفع عدد المستفيدين من خدمات إمدادات المياه        و. المياه المباعة من  متر مكعب   
وعملـت   .ألـف نـسمة    1,613من خدمات الصرف الـصحي      و ،2004عام  في  ألف نسمة   

، في إطار خطة    2004عام  % 29الحكومة على صيانة الشبكة العامة للمياه وتقليص الفاقد إلى          
ت المياه والصرف الصحي واستبدال الخطوط التالفة وتجهيز فرق صـيانة           شاملة لصيانة شبكا  

 استراتيجية جادة لمواجهة التحدي المائي بالتعاون مع المجتمعـات     أعدت الحكومة  كما   .خاصة
المحلية والمنظمات الدولية، سواء من خالل إيجاد موارد بديلة والتوجه نحـو تحليـة الميـاه                

و من خالل حماية الموارد الحالية باستخدام التقنيـات الحديثـة           بالتعاون مع القطاع الخاص، أ    
 فـي  اً أساسي اًهذه االستراتيجية محور  تمثل   و .الهادفة إلى رفع كفاءة المياه وترشيد استخدامها      

  .والخطط التنموية اتستراتيجياال

لقطة لسيارات 
النظافة الحديثة 

في شوارع 
 صنعاء 
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   البيئة والتنمية

ة والغطاء  ة على الترب  لموارد الطبيعية وخاص  تشكل الزيادة المضطردة للسكان ضغوطاً على ا      
  سنة الماضية تنمية مكثفة في قطاعات الزراعة       ةوشهدت الخمس عشر   .النباتي ومصادر المياه  

 ة جديـد ااألمر الذي أضاف ضغوط، البناء والتشييد في  التحويلية، و  و الصناعات االستخراجية و
منطلقة في ذلك مـن      ، الدولة حماية البيئة ضمن أولى اهتماماتها      قد أولت و. على البيئة اليمنية  

الدستور الذي اعتبر حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وواجب ديني ووطني علـى كـل               
أبـرزت التحـديات التـي      والتي   1996 وقد أنجزت أول خطة وطنية للبيئة في عام          .مواطن

 تدهور موارد األراضـي ومكافحـة       ،تواجه البيئة والمتمثلة في استنزاف وتلوث موارد المياه       
 .إدارة المخلفات وتدهور الموائل والتنوع الحيوي، لتصحرا

  
فـي  ونظراً لالرتباط القوي بين البيئة والتنمية، فقد أكدت الخطة على تضمين قضايا البيئـة               

خطط واستراتيجيات التنمية، ودمج المكون البيئي قبل البدء في المشاريع التي قد تؤثر علـى               
الوحدة االلتزام بالتنمية المستدامة والذي أقر في قمة        وعلى ضوء ذلك اعتمدت حكومة      . البيئة

  . البيئةالمحافظة على التنمية وبين توازن ، والتي  جانيروياألرض األولى في ريود
 

  التنوع الحيوي

مجموعة نباتية غنية هي مزيج من نباتـات مرتفعـات شـرق       توفر  تتميز الجمهورية اليمنية ب   
كما تتميز بوجـود أنـواع نباتيـة نـادرة           .لشرق األوسط أفريقيا والجزيرة العربية ومنطقة ا    

يوجد أكثر مـن ثالثـة      و .ال يوجد لها مثيل في مناطق أخرى من العالم         ومستوطنة في اليمن  
نباتات مستوطنة متواجدة في جزيرة سـقطرى،       % 15آالف نوع من النباتات في اليمن منها        

كما  .المحويت، ذمار، تعز وريمة   جبال حجة، صعدة،    ،  محمية إراف ،  محمية عتمة ،  غابة برع 
عتبر ي إال أن اليمن     ،رغم شحة الموارد المائية     كذلك، . نباتاً طبياً وعطرياً   224يوجد في اليمن    

 نتيجة هطول األمطار الصيفية والربيعيـة       خضراراً مناطق الجزيرة العربية والخليج إ     من أكثر 
ألشجار والغابات والحـشائش فـي      ويساعد تنوع المناخ ووجود األودية على نمو ا       . والشتوية

 الشورى ـ  وأهم أنواع الغطاء النباتي المتواجد في اليمن هي أشجار. مناطق كثيرة من البالد
الطلح ـ اآلراك ـ األثل ـ السدر ـ الضبر ـ المر ـ البلسم ـ البشام ـ المشط ـ الـشت           

 ـ الرفـراف ـ    ـ البكاء ـ العرعر ـ المترد ـ السلق ـ الخوع ـ الجراز ـ دم األخوين      
  .الويكة ـ الثلب ـ الصبر ـ الطنب
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من الحيوانات الموجودة   % 30شكل  وي.  نوع من الثدييات البرية    71 في اليمن حوالي   جدويتوا
الوعل، الرباح، الثعلـب األحمـر،       مثل    منها ما هو نادر في الجزيرة العربية       ، كبيرة اًأحجام

القطط البرية، الذئب العربـي ابـن آوى،         ،الضبع المخطط، الثعلب الرملي، ثعلب بال نفورد      
ساعد الموقع االستراتيجي لليمن بـالقرب مـن ثالثـة مواقـع             و .النمر العربي، الفهد الصياد   

كون من أكبر بلدان عبور     يعلى أن   ) المناطق األفريقية، واالستوائية والشرقية   (جغرافية هامة   
ضافة إلـى أعـداد      باإل ، من الطيور   نوعاً 363جد في اليمن حوالي     اوتي، إذ   لطيور في العالم  ا

جد الطيور في معظم مناطق اليمن وخاصة في اللحية،         اوتوت. مستوطنةالشبه  كبيرة من الطيور  
ميون، بئر أحمد، بير علي، حوف، برع، ريمة، عتمة، إب، تعز، صعدة، حجة وخاصة فـي                

  .مناطق الغابات
  

  المناطق المحمية

ـ   ر الجزر اليمنية ح   بأك جزيرة سقطرى  تعد  115 ويبلغ طولها    2 كم 3,625يث تقدر مساحتها ب
تتميز بتنوع حيـوي    حيث  جزيرة من أجمل الجزر في العالم،       الوتعتبر  .  كم 30كم وعرضها   

 نظراً لحجم التنوع    قد اعتبرت من أهم عشر جزر في العالم       و. كبير ويتواجد بها نباتات نادرة    
للتنمية المـستدامة وتكتـسب أهميـة        تتمتلك جزيرة سقطرى إمكانيا   و.  فيها الحيوي والبيئي 
 .اقتصادية خاصة

  
بشواطئ رملية بيضاء وكثبـان رمليـة وسـواحل صـخرية،            محمية شرمة، جثمون   تتميز

من أهم شواطئ توالد وتكاثر السالحف وخاصة الـسالحف  ها ويعتبر ساحل. وصخور مرجانية 
ب المرجانيـة، واألحبـار     كما أن البيئة البحرية في المحمية غنية باألسماك، والشع        . الخضراء

  . البحرية المختلفة والطحالب
  
تعتبر من أجمل وأكبر مناطق السياحة البيئيـة، حيـث          و ،في محافظة ذمار   محمية عتمة  تقع

األمطار بغزارة  عليها  مناخ معتدل، وتسقط    وتتمتع ب . تتكون من سلسلة جبلية متوسطة االرتفاع     
 والعيون، األمـر الـذي جعلهـا دائمـة          ةوديتكثر فيها الغيول واأل   كما  . وخاصة في الصيف  

إضـافة إلـى ثـروة       ،وتتميز بتنوع حيوي وغطاء نباتي جعلها ذات طبيعة خالبة        . الخضرة
يكثر في المحمية أنواع مـن الطيـور        و. البرية مثل الضباع والزواحف   بما في ذلك    حيوانية  
 . والنسور
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 حيـث يبلـغ     ،في الجزيرة العربيـة   من أكبر وأجمل الغابات الطبيعية       محمية جبل برع   تعتبر
وتبلغ مـساحتها   .  متر عن سطح البحر    3,000 – 2,500 بينويتراوح ارتفاعها   م   ك 5طولها  
معظمهـا  زهـور   النباتـات و  الشـجار و  األ لوحة خضراء من     تمثل المحمية و.  هكتار 4,100

ـ     و. ال يوجد لها مثيل في بلدان أخرى       مستوطنة ونادرة   ،وانيتشتهر المحمية بتنوع حيوي حي
حيث يحلق فوق سماء الغابـة       ،وتنفرد بوجود أنواع متميزة من الطيور والفراشات والزواحف       

.  أنواع زائـرة   5 مستوطنة في الجزيرة العربية، و     30 نوعاً من الطيور منها      95ن  ما يقرب م  
لقطة لمحمية   . بلدانالكما يعتبر وادي رجاف المجاور من أهم محطات توقف الطيور الوافدة من مختلف 

 جبل برع 
 
 السفوح الـشمالية الغربيـة لسلـسلة جبـال          علىجنوب محافظة تعز و    مية جبل إرف  مح تقع

 ، كم 4 ه كم وعرض  15ويبلغ طول الجبل حوالي     . رةيبالقرب من قلعة المقاطرة الشه     المقاطرة
يتواجد في بقية مـساحة الجبـل       و .هكتارألفي  لغطاء النباتي في مساحة تزيد عن       فيه ا  يكثرو

قد ساعد المناخ المعتدل للجبل وهطول األمطار لموسـمين علـى           و .أشجار وأعشاب متناثرة  
نواع كثيـرة مـن   أ تواجد باإلضافة إلى ،تشكل الغابة وكثرة األشجار وخاصة الطلح والعرعر     

 التنوع الحيوي الحيـواني فـي       يتميزو. نان طبيعي ايوجد في الجبل ينبوع   و .النباتات العطرية 
ماء المحمية أعداد كبيرة من الطيور المشهورة في         كما يحلق في س    ،حيوانات مستوطنة ونادرة  

  .بلدانالتعتبر محطة لعبور الطيور المهاجرة والوافدة إلى اليمن من مختلف حيث اليمن، 
  
 تـر م 1,400 بحوالي    وترتفع ،هكتارألف   30 علىعلى مساحة جبلية تزيد       محمية حوف  تقع

وتعتبر  .جمل شواطئ العالم  من أ الذي يعتبر   تطل على شاطئ حوف و    حيث  ،  عن سطح البحر  
في سلطنة عمان بـسمات     غابة حوف من أكبر الغابات في اليمن، كما تشترك مع غابة ظفار             

 حديقة طبيعيـة متميـزة علـى        يجعلهاتوصف غابة حوف بتنوع حيوي فريد       و. بيئية واحدة 
لتنـوع   ا  باإلضافة إلـى    نوعاً من النباتات،   220 ويوجد في المحمية     .مستوى الجزيرة العربية  
  .الحيواني في المحمية

محمية 
 حوف 
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 )التنمية اإلجتماعية : ( الجزء السادس 
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  الشباب والرياضة

 ألـف يمارسـون     70 منهم حوالي    ، النوادي الرياضية   في  أكثر من ربع مليون شخص     يشارك
 ، نـادي  600في االتحادات واألندية الرياضية التي يصل عددها إلى حـوالي           ة متنوعة   نشطأ

 عن نوادي القوات المسلحة واألمن وبعض النـوادي الخاصـة بالهيئـات والـشركات               فضالً
 بيتـاً ومركـزاً     24 و ة كبير ة رياضي ات إستاد 7 صاالت مغطاه و   10 ويتوفر حوالي    .وغيرها
  .  منشأة متعددة األغراض44للشباب و

  
  الكشفية  فرق في األنشطة الرياضية والنوالمسجل

  البيان  العدد
   شبابينادي رياضي  293
  فرع نادي  285

  ن في ألعاب القوى والمشاركون في النوادي والعامل  75,848
  ن لأللعاب الرياضيةواألعضاء الممارس  22,938
  ) سنة21 إلى 14سن (ن إلى النوادي واألعضاء المنتم  87,200
  أعضاء الفرق الكشفية   39,289

لقطة لمنتخب 
األمل للناشئين 

والرئيس 
 يكرمهم 

  
أهميـة تطـوير    مما يحتم   ،  نة عشر دون سن الثام  نسمة   مليون   11من  ويوجد في اليمن أكثر     

وطنية ن ثقافة   يتكوبناء أجسام سليمة و   الثقافية في المدارس وفي النوادي ل     و الرياضية األنشطة
اعتماد المبالغ الالزمة للمنشآت    من خالل   وتدعم الدولة النشاط الرياضي والشبابي       .ديمقراطية

ة عدة تشريعات لصالح النشء      أصدرت الدول  1995ومنذ عام    .وللنشاط الرياضي واالجتماعي  
فـي  منها الالئحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة التي حددت أهداف الـوزارة            ،  والشباب

، وتكريس قيم ومفاهيم الوحدة والوطنية، وبنـاء المنـشآت الـشبابية            تجميع الطاقات الشبابية  
قيقة والصديقة من خالل    والرياضية، وتنمية األخوة والتعارف والصداقة بين اليمن والبلدان الش        

 العامة لرعاية النشء والشباب والرياضة      كما ٌأقرت االستراتيجية   .اللقاءات الشبابية والرياضية  
  :المبادئ واألسس التالية اعتمدت التي، و1999 لسنة 59بالقرار رقم 

  .االنتماء الوطني والتأكيد على قيم الحرية والديمقراطية 
لقطة عامة 

 مايو 22إلستاد 
 الجديد في عدن 

لقطة لبطولة 
إقليمية 

إستشافتها اليمن 
في مجال 

الشطرنج أو 
الطاولة أو 

 غيرها 

 .األصالة اإلسالمية العربية 

  .ة التكامليةيلؤوالمسوالمشاركة في التنمية  
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 مع ضرورة التكامل والتنسيق بـين       ،مشاركة المجتمع في تحقيق التربية المستهدفة للشباب       
 .مؤسسات التنشئة االجتماعية والتربوية

  

تبنت الدولة خطوات عملية منـذ قيـام        وقد   . الجانب البارز في حياة الشباب     تشكل الرياضة و
ة الواسـعة االنتـشار     يرياضنشطة ال قامة شبكة من المنشآت لأل    إل 1990في عام   دولة الوحدة   

أنفقت على إنشاء المالعب في أمانة العاصمة وعواصـم         ، إذ   ككرة القدم والدفع بها إلى األمام     
، لالحتياج الفعلي لهـا فـي       2005-1994ريال خالل الفترة    ار  ملي 12.8المحافظات حوالي   

  .سانتنمية القدرات وبناء اإلن
  

  األعضاء الممارسون لألنشطة الرياضية المختلفة

األعضاء   النشاط

  الممارسون

األعضاء   النشاط

  الممارسون

  4,000  رفع األثقال  36,000  كرة القدم
  4,000  المالكمة  16,000  كرة الطائرة
  2,400  المصارعة  8,800  كرة الطاولة

لقطة لفتيات 
يمنيات يمارسن 

الرياضة مثل 
البطلة نظمية 

عبد السالم  في 
الشطرنج أو 

ا

  2,400  السباحة  4,000  كرة السلة
  2,000  البلياردو  28,800  ألعاب القوى
  16,200  الكونغ فو  8,400  الشطرنج
  2,000  الجمباز  4,000  الدراجات
  600  تنس الميدان  5,600  كرة اليد

  300 الفروسية والهجن  5,200  بناء األجسام
  300  سيالت كالبنجا  6,000  التايكوندو
  160,000  اإلجمالي  3,000  الجودو

  
  جوائز رئيس الجمهورية للشباب

 بشأن إنشاء   1998 لسنة   182علي عبد اهللا صالح القرار الجمهوري رقم        الرئيس   أصدر األخ 
جوائز رئيس الجمهورية للشباب في مجال تالوة القرآن الكريم، العلوم التقنية، اآلداب والفنون             

ـ  . وقد تضمن القرار الضوابط والمعايير والشروط الخاصة بتلك الجوائز        . التشكيلية دد كما ح
وقد نظمت أول فعالية لتكـريم الفـائزين بهـذه          . ر المتسابقين بثالثين سنة   الحد األقصى لعم  
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 والقصة والفـن    الشعر، حيث منحت الجائزة في مجال القرآن الكريم و        1999في عام    الجوائز
دعى  اسـت ، مما في األعوام السابقةزاد عدد المتقدمين لجوائز رئيس الجمهورية  قد  و. التشكيلي

 بحيث تتم التصفية التمهيدية فيها، يلـي ذلـك          ،ستوى المحافظات إلى توسيع المشاركة على م    
وقد بلغ عدد الفائزين بالجائزة حتـى اآلن خمـسين       .بالد ككل التصفية النهائية على مستوى ال    

  .فتيات وثمان  شابا42ًمتسابقاً منهم 

من حفل تسليم  
جوائز رئيس 

الجمهورية 
 للشباب 

 
  الحركة الكشفية والمرشدات 

 عـضواً  39,289ية اليمنية حـوالي  بلغ أعضاء وقادة الفرق الكشفية والمرشدات في الجمهور   
وقد حددت استراتيجية تنمية الحركة الكـشفية       . وقائداً، والذي يعكس االهتمام بالحركة الكشفية     

 في تطوير مشروعات خدمة وتنمية المجتمع بما يلبـي احتياجـات            ة العام هافاهدأوالمرشدات  
مواجهة تحـديات القـرن     لمع  تفعيل الحركة الكشفية في خدمة وتنمية المجت      وومتطلبات الفتية،   

وقد تـم تقـويم      .العمل على إدماج األنشطة التنموية في البرنامج الكشفي       والواحد والعشرين،   
أعمال الحركة الكشفية خالل الفترة السابقة، وعلى ضوء ذلك حددت االحتياجات والمتطلبـات             

.  المرتبطة بدور الكـشافة    حقق األهداف والغايات  التي ت المادية واإلدارية والتأهيلية واإلعالمية     
م ذلك على الفروع في المحافظات، وإلزامها بإقامة الدورات التأهيلية فـي مجـاالت              يعمتم ت و

أنشطة أخرى كاالحتفـال    تنظيم  الدفاع المدني مع    والحوادث، العنف، البيئة، اإلسعاف األولي،      
، وفـي   ي في المحافظات   السياحي الثقاف  "أعرف وطنك "باأليام العالمية، والمشاركة في برنامج      

  .خدمة حجاج بيت اهللا الحرام

لقطة للكشافة 
والمرشدات 

ليلة إيقاد شعلة 
 الثورة 

  
  الطفولة

يبين الهرم السكاني للجمهورية اليمنية وتطوره خالل الخمسة عشر سنة الماضية بأن األطفال             
باعتبارهم جيل المستقبل الذي سيلقى على عاتقه مواصلة        ،  من السكان % 40 أكثر من    ونشكلي

، قد كثفت الدولة جهودها لالهتمام باألطفـال ورعـايتهم        و. مسيرة التنمية وبناء اليمن الحديث    
لتزام تجـاه   اال، والتي تؤكد    1991 يناير   26االتفاقية الدولية لحقوق الطفل في      على   تصادقو

التنميـة  ئم  األطفال وتأمين كافة الوسائل الكفيلة برعايتهم وحمايتهم وتأهيلهم ليصبحوا من دعا          
سيس المجلس اليمني لرعاية األمومة والطفولة في عـام          وتم تأ  . صالحين في المجتمع   اًوأفراد
والً عـن وضـع   ؤ الذي أصبح مس1999والمجلس األعلى لألمومة والطفولة في عام      ،  1991

 كماعملت الحكومـةعلى تـضمين      .االستراتيجية والسياسة العامة الخاصة باألمومة والطفولة     
والتعريف بحقوقـه مثـل عـدم       التوعية   و حقوق الطفل في التشريعات وخاصة في الدستور،      

التمييز، الحق في الحياة والبقاء والنمو، احترام آراء الطفل، الحقوق والحريات المدنية، حرية             

تظهر لقطة 
رعاية األطفال 
في حضانة أو 

 دار رعاية 
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يعتبـر إنـشاء    كما  . الخ...تكوين الجمعيات وحرية االجتماع السلمي، وحماية الحياة الخاصة       
 األطفال  ةشاركى تشجيع م  باإلضافة إل برلمان األطفال من منجزات النهج الديمقراطي اليمني،        

وعقد . المستوى الذي وصل إليه األطفال بعد الوحدة      برز  في المهرجانات والفعاليات الوطنية ت    
على توسيع خـدمات الرعايـة       ، حيث تم التأكيد   1999المؤتمر األول للطفولة في عام      كذلك  

 .قينا والمع وخاصة األحداثاالجتماعية لألطفال وزيادة دور مؤسسات الحماية

  
  الرعاية االجتماعية

أخذت الدولة على عاتقها رعاية فئات المعاقين من خالل التوسع في بناء مؤسسات ومراكـز               
تأهيل المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة وتـدريبهم علـى          التي تعمل على     التأهيل والرعاية 

التأهيـل  مراكـز   إنـشاء    وقد تم    .ع المجتم فيمهارات عملية مدرة للدخل، وبالتالي إدماجهم       
 وتحديث وسائل العمل في مراكز التأهيل االجتمـاعي         ،والرعاية لتشمل مختلف فئات المعاقين    

نـشئت  أكمـا   . وتجهيزها وتطوير وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التدريب فيهـا         للمكفوفين  
 تعليمهم الطباعة والـسكرتارية والخياطـة والتريكـو       لمدارس للمعاقين حركياً والصم والبكم      

بغـرض   تأهيل وتدريب المعاقين من األطفال على أنـشطة مناسـبة            باإلضافة إلى ،  تنجيدوال
 .دماجهم في المجتمعإ

لقطة لمعاقين 
يتدربون في 
 أحد المراآز 

 
كما  . داراً موزعة على كافة المحافظات     25 دور ومراكز الرعاية والتأهيل االجتماعي       توبلغ

المنتجـة  تدريب األسر على األعمال     التي تقوم ب  البرنامج الوطني لألسر المنتجة      زادت مراكز 
، 2004 مركزاً في عام     59 إلى   1990مراكز في عام     10 من   هاارتفع عدد ووالمدرة للدخل،   

انتشرت و .خالل الفترة نفسها   مستفيد   3,000 مستفيد إلى    100عدد المستفيدين من    وتضاعف  
خدمات البرنامج لتشمل كافة المحافظات مما كان له الدور الكبير في تأهيل األسر على              كذلك  
  . المنتجةمن األعمالكثير 

 
  شبكة األمان االجتماعي

، ربطت  1995عام  في    واالدارية تنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية   الحكومة  عندما بدأت   
تهدف إلى تشغيل أكبـر عـدد        تنفيذ تلك اإلصالحات بخطة متكاملة لشبكة األمان االجتماعي       

وقد أثمرت الجهود التي     .خفيف من الفقر  ممكن من القوى العاملة والحد من انتشار البطالة والت        
مؤسـسات  آليـات و  عن نتائج إيجابية من خالل إنشاء وزيادة        حتى اآلن   بذلت في هذا المجال     

  .االجتماعيةشبكة األمان 
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  صندوق الرعاية االجتماعية

هدف تقديم المساعدة النقديـة للمحتـاجين،       ب 1996في عام   صندوق الرعاية االجتماعية     ئأنش
 وتوجيـه    لهم تحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي   للرعاية والحماية لألفراد واألسر     وتأمين ا 

اإلمكانات المتاحة لتنمية الطاقات البشرية المعطلة وتأهيلها أو إعادة تأهيلها وضمان مشاركتها            
 ويقدم الصندوق إعانات دائمة لأليتام، المرأة التي ال عائل لها، المصابين بالعجز             .في المجتمع 
 كما يقدم مساعدات مؤقتة للمصابين      .العجز الجزئي الدائم، والفقراء والمساكين     أو   الكلي الدائم 

لخـارج مـن    ابالعجز الكلي أو الجزئي المؤقت، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المـسجون و            
  .السجن

  
نـامج  وقد قام الصندوق بإجراء مسوح لتحديد الحاالت المستهدفة في كافة المحافظات وفقاً لبر            

 حيـث بلـغ إجمـالي       ، في الـسنة   حالة ألف   50هدف زيادة عدد المستفيدين بما يقدر بـ        ستي
  .2004 ألف مستفيد في عام 550المستفيدين أكثر من 

  
  الصندوق االجتماعي للتنمية

لمشاركة الفعالة في تنفيذ خطـط التنميـة        ل 1997الصندوق االجتماعي للتنمية في عام       ئأنش
عية، وفقاًَ لنموذج إداري متطور وآلية عمل مرنة بالتنسيق والتعاون مـع            االقتصادية واالجتما 

ويحقـق  .  المستفيدين في التخطيط للمشاريع المقتـرح تنفيـذها        ةكرشامالمجتمعات المحلية و  
  :الصندوق أهدافه من خالل البرامج التالية

التـراث  و بيئـة  الريفيـة، ال   ل التعليم، المياه، الصحة، الطرق    برنامج تنمية المجتمع ويشم    .1
 .الثقافي

المنظمـات،  و الهيئات الحكوميـة  و برنامج بناء القدرات من خالل دعم التجمعات المحلية        .2
 .والمقاولين

 .يقوم بتمويل صغار المستثمرينالذي برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والتمويل األصغر و .3

  
لقطة ألحد 
مشروعات 
الصندوق 

وبلـغ   .2004-1997وقد نفذ الصندوق المرحلتين األولى والثانية من نشاطه خالل الفتـرة             اإلجتماعي 
 مشروعاً موزعة على كافة المحافظـات وشـاملة المجـاالت           330إجمالي المشاريع المنفذة    

 وقد ساهم تنفيذ تلك المشروعات في رفـع معـدالت تنميـة القطاعـات               .المختلفة المستهدفة
التـي  بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة       قد  و. األساسية، والتخفيف من الفقر والحد من البطالة      

  . مليار ريال07 إجمالية ة مشروع بتكلف4,400تهدف إلى إنجاز 
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  2004-1997الصندوق اإلجتماعي للتنمية المنفذة خالل الفترة مشاريع 

  مليون دوالر  عدد المشاريع   القطاع

 14.9 110  البيئة

 1.8 38  التدخل المتكامل

 4.0 226  التدريب

 175.9 2,133  التعليم

 8.7 263  الدعم المؤسسي

 23.7 354  الصحة

 16.9 155  الطرق

 15.9 231  الفئات ذات االحتياجات الخاصة

 6.4 73  القروض المتناهية الصغـر

 1.5 12  المنشآت الصغـيرة

 13.9 97  التراث الثقافي

 45.7 716  المياه

 329.3 4,408  إجمالي

  
  مشروع األشغال العامة

سهام في تنفيذ سياسة شبكة األمان االجتماعي       إلل 1996عام   فياألشغال العامة   أسس مشروع   
من خالل تمويل المشاريع في مجاالت الصحة، التعليم، المياه، المجاري، الطرق، الزراعـة،             

 وقد قام المشروع بالتعاقد على تنفيذ المشاريع وفقاً آللية          .الشئون االجتماعية والمباني العامة،   
وحقـق  . شغيل أكبر عدد ممكن من األيدي العاملـة       عمل إدارية متطورة تكفل كفاءة التنفيذ وت      

التحتيـة  المشروع نجاحاً كبيراً خالل السنوات الماضية، وساهم في إنجاز مشروعات البنيـة             
وبلغ إجمالي المشاريع المنفـذة خـالل المـرحلتين         . والخدمات األساسية في كافة المحافظات    

  . مليون دوالر196بأكثر من  مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر 2,035األولى والثانية 

لقطة ألحد 
مشاريع الشغال 

 العامة 

  
مقاول  260التعاقد مع   و ألف فرصة عمل في الشهر       64يقوم المشروع بتوفير ما يقرب من       و
ـ العمل في المرحلة الثالثـة ال     المشروع  وقد بدأ    .استشاري ومكتب    مهندس 147و ي تقـدر   ت

  . مليون دوالر120بحوالي  اتكاليفه
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  المغتربون

 أكبـر هجـرة     تمثلو. القديمةنيين عن وطنهم إلى العصور      يرجع تاريخ هجرة واغتراب اليم    
نجد والحجاز وبالد الشام    حيث اتجهوا إلى     بعد انهيار سد مأرب      لليمنيين تلك التي تمت    قديمة

ن في الفتوح اإلسـالمية     يكان اليمنيون سباق  ،  ومع ظهور اإلسالم وانتشاره    .والمغرب العربي 
في من اليمنيين    كما هاجرت مجاميع كبيرة      .آسياوا   نشر اإلسالم في كثير من دول أفريقي       وفي

 تنزانيـا،  و كينيـا  و الحبشة و  إلى دول أفريقيا مثل السودان     20  وبداية القرن  19أواخر القرن   
شهد النصف الثـاني مـن       كما   .وإلى دول آسيوية مثل اندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايالند       

لى دول الجزيرة العربية والخليج، وإلى شـرق        عداد كبيرة إ  اقتصادية أل القرن العشرين هجرة    
 وقد لعب المغتربـون     .أفريقيا وجنوب شرق آسيا وإلى بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية        

كذلك في الجهود التي بذلت من أجل تحقيـق الوحـدة           ، و دوراً كبيراً في دعم الحركة الوطنية     
  .اليمنية

  
موزعين في مختلف بلـدان     شخص    مليوني  بحوالي ة مع قيام الوحدة اليمني    قدرعدد المغتربين و

لعبت دوراً هاماً في تمويـل جـزء    زيد عن مليار دوالر  ي ما تحويالتهم السنوية    بلغت و ،العالم
غير .  من القرن الماضي   كبير من متطلبات النقد األجنبي خالل سنوات السبعينيات والثمانينات        

وتعاملت دولـة   .  ما يقرب من مليون مغترب      عاد ،1990أنه بعد أزمة الخليج الثانية في عام        
الوحدة مع هذه المشكلة بحكمة، وبدأت تتجه نحو تحرير السياسة االقتصادية من القيود التـي               
كانت تواجه القطاع الخاص واالستثمار، األمر الذي شجع رأس المال اليمني المحلي والمهاجر             

تأهيل العمالة العائدة خاصة بعد     في  أثر  مشاريع في كافة المجاالت، والذي كان له        قامة ال على إ 
إذ يقـدر عـدد المغتـربين        ،لم تتوقف هجرة اليمنيين   كما   . مهارات فنية وخدمية   تأن اكتسب 

 مليون ناهيك عن عدد أكبر من مـواطني الـدول           1.7اليمنيين المتواصلين مع الوطن حوالي      
  . وشرق أفريقيا من أصول يمنيةاالمختلفة وخاصة جنوب شرق آسي

  
لمتابعة أحوال المغتربين وحـل  اليمنية في الخارج التواصل المستمر مع رؤساء الجاليات  تم  يو

، والمؤتمر الثاني فـي     1999 وقد عقد المؤتمر األول للمغتربين في مايو         . بأول مشاكلهم أوالً 
، حيث وقف أمام الكثير من الهموم المتعلقة بالمغتربين وإسهامهم فـي مـسيرة              2002سبتمبر  

 2002لـسنة   ) 34( صدر القانون رقـم      ،وإستناداً إلى ذلك  . ية التي تشهدها دولة الوحدة    التنم
بشأن رعاية المغتربين اليمنيين والذي أكد على رعاية المغتربين في الداخل وفـي الخـارج،               
وتحديد الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المغترب اليمني كالمشاركة في االنتخابات، والتأهيـل             

 والوسـائل التعليميـة     ةتوفير الكتب والمناهج الدراسـي    بوتقوم الحكومة كذلك    . الخ...والتعليم
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 ألف طالب وإلحاقهم بالمدارس     150لمدارس الجاليات اليمنية، بعد أن عالجت مشاكل أكثر من          
 .النظامية في دول الخليج

 
  

   القوات المسلحة

ديثها على أسس وطنية وعلمية مع      بدأت االنطالقة الحقيقية لبناء وتطوير القوات المسلحة وتح       
عاماً من تحقيـق قفـزات      15تمكنت خالل   و ،1990إشراقة يوم الـثاني والعشرين من مايو     

التعامل مـع أحـدث     ، باإلضافة إلى    في مختلف الجوانب التنظيمية والتدريبية     هائلة كماً وكيفاً  
. الثـورة والوحـدة   التقنيات لمواجهة التحديات والدفاع عن سيادة الوطن وحماية مكتـسبات           

 الـرئيس   األخواعتمدت االستراتيجية التي اختطتها القوات المسلحة على رؤية واضحة حددها           
إننا نبني قواتنا المسلحة من منظـور       "  علي عبداهللا صالح القائد األعلى للقوات المسلحة، بقوله       

ها في الدفاع عن  العصر ومتطلبات الدفاع عن السيادة الوطنية، حتى غدت قوة دفاعية يركن إلي           
حياض الوطن ومكاسب العمل السلمي للشعب وتوفير المناخـات اآلمنـة للعمليـة التنمويـة               

   . "والنهضة الشاملة
  
تحديث وتطوير القوات المسلحة اليمنية كمطلب ملح تفرضه المتغيرات الدولية          قدر ما يأتي    بو

كضرورة وطنية للـدفاع عـن      أيضاً  ا تأتي   ه فإن ،كون بمعزل عنها  ي أن   اليمنستطيع  يالتي ال   
السيادة وصيانة المكاسب واإلنجازات المحققة وضمان استتباب األمن واالستقرار الذي تنعم به            

 واالقتـصادية بالدنا في ظل ما تم تحقيقه من تطور كبير في مختلف أصعدة الحياة الـسياسية                
  .  مسلحة بدون تنمية بدون قوات مسلحة وال قواتةال تنميعلى اعتبار أن و....  واالجتماعية

  
  التأهيل والمنشآت التعليمية

 التركيز على تطوير وتحديث     تأهيل القوات المسلحة في اتجاهات رئيسية أبرزها      سارت عملية   
 واستحداث ما هو ضـروري منهـا وتأمينهـا بالكـادر            ،المنشآت العسكرية التعليمية الوطنية   

 باإلضافة إلى االهتمـام بالمنـاهج والقاعـدة      ،التدريبي المؤهل تأهيالً علمياً وتخصصياً رفيعاً     
 إرسال بعثات الضباط والـصف والجنـود للدراسـة فـي             كما تم  .المادية التدريسية التدريبية  

وشملت عملية تحـديث واسـتحداث      . التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة في الخارج      
، ها بأحدث الوسائل والمعـدات    ت العسكرية التعليمية تطوير مناهج الكلية الحربية وتأمين       آالمنش
منشأة عسكرية  ،كلية الطيران والـدفاع الجـوي      إنشاء العديد من الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية مثل       و

و تعليمية  أ
مجمع وزارة 

الدفاع 
 بالعرضي 
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 وتطوير  إنشاءكما تم   .  معهد الثاليا لتدريب وتأهيل القادة     ، كلية القيادة واألركان   ،ية البحرية لالك
  .ي للقوات الجوية والدفاع الجويالعديد من المنشآت التعليمية منها مركز التدريب الفن

  
 العسكرية  األكاديمية أنشئت ،وتواصالً لمسارات البناء والتحديث والتطوير في القوات المسلحة       

مركز البحوث  ، و كلية الدفاع الوطني  و ،كلية الحرب العليا  واألركان، و  كلية القيادة    تضملالعليا  
والـذي   2004 سبتمبر   24في   لألكاديميةالجديد  قر   الم افتتحوقد   .والدراسات االستراتيجية 

ة ومعملين  ي حيث يحتوي على ست عشرة قاعة دراس       ،التعليميةو جهز بأحدث الوسائل العلمية   
صالة مركزية تتسع أللف    كما يحتوي على    . للكمبيوتر ومعمل لغات وصالتين نصف مركزية     

 ووحدة التحكم   شخص مجهزة بأحدث الوسائل الصوتية واالستوديوهات وغرف التجهيز الفني        
 الـصرح   اويعتبر هذ . باإلضافة إلى المكاتب االدارية والخدماتية    ،  والسيطرة والترجمة الفورية  

  . العلمي من المعالم البارزة التي تفخر قواتنا المسلحة بتحقيقها
  

   القوات البحرية والدفاع الساحلي
لقطة من إفتتاح 

األآاديمية 
 العسكرية العليا 

المياه اإلقليميـة   ولسواحل  ا ادامتد  نتيجة االهتمام ببناء القوات البحرية والدفاع الساحلي     ظهر   
وما تمثله الجزر اليمنية المتناثرة في البحرين األحمر والعربي من أهميـة اسـتراتيجية فـي                

 كان االهتمام بجانب البناء النوعي والتحديث لقواتنا البحرية         كما. الحفاظ على السيادة الوطنية   
المكانة التـي تليـق بهـا       حتالل  إ في   اًاستطاعت أن تقطع شوطاً كبير    إستراتيجية، حيث   كقوة  

  القـوة البحريـة    قد أضحت و. كحارس أمين ومدافع عن سيادة المياه اإلقليمية والجزر اليمنية        
تمتلك قاعدة راسخة تؤهلها للمضي قدماً في مواجهة ما تتطلبه معطيات الدفاع عن السيادة بما               

وتقـوم  . اهزيتها الدائمـة   في مجال صيانة القطع البحرية والحفاظ على ج        إمكانياتلديها من   
 استغاللها ألعمال التهريـب     عمنوحماية المداخل والمنافذ المائية لبالدنا      القوات البحرية كذلك ب   

  . التي تؤثر سلباً على عملية التنمية
  

  القوات الجوية والدفاع الجوي

 عـام   حـرب   بعـد  لوحدةا ترسيخ جذور شملت الخطة الفرعية الخاصة بالقوات الجوية عقب        
 تنفيذ المشاريع التعبوية علـى       أبرز مالمحها  ، برامج متنوعة للنهوض بالقوات الجوية     1994

 مع القوتين البرية والبحرية، بهدف تطوير مهارات منتسبي         باالشتراكالخارطة وعلى األرض    
 خاصة ما يتصل بتدريب وتطوير مهـارات الطيـارين          ،هذه القوة واالرتقاء بمقدراتهم القتالية    

 تكثيف برامج الصيانة وإجراء الفحص الدقيق للطائرات للحفاظ على الجاهزية           ا تم كم. والفنيين
تعزيز قدرات القوات الجويـة بطـائرات       ، و الفنية والقتالية واالستعداد الدائم لتنفيذ مهام طارئة      

لقطة لمناورة 
عسكرية أو 

مشروع 
 تكتيكي 
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لقطة من 
تدريبات 
الحرس 

الجمهوري 
والقوات

طة لجنود 
ناء عرض 
سكري أو 
 خرج دفع 
التي تعتبر واحدة من أقوى الطائرات االعتراضية المقاتلة في          29حديثة أبرزها طائرة الميج     
لسيادة الوطنية والعنصر األكثر    ا حماية القوات الجوية قوة ضاربة قادرة على        لتصبحو العالم،

  .قوة في تعزيز القدرة الدفاعية لليمن
  

  الحرس الجمهوري والقوات الخاصة

 تم إنشاء قوات الحرس الجمهوري والقـوات        ، تعزيز القدرة الدفاعية للوطن    أهميةانطالقاً من   
 بعد أن تم تأهيل منتسبيها وفق أحدث أسـس وقواعـد            ،يعتز بها الخاصة التي غدت اليوم قوة      

 . والمعدات القتاليـة المتطـورة     باألسلحة المعنوي ورفدها    واإلعدادالتدريب القتالي والعملياتي    
 في التخطيط الـسليم والتنظـيم       تمثلت اتجاهات رئيسية    أربعةعلى   هذه القوات    إعداد وارتكز

 المتابعـة   لك وكـذ  ،يذ الدقيق لمجمل خطط وبرامج التدريب      والتنف ،المواكب لمنظومة التدريب  
وتعزيـز الجانـب      والتقييم المستمر للمهـام والواجبـات التدريبيـة        ،الصارمة لمسألة التنفيذ  

انطالقة جديدة في مـسار     ويشكل إنشاء هذه القوات      . في نفوس المقاتلين   وغرسهاالنضباطي  
قدرة الفائقة على تنفيذ المهام القتالية وسـرعة         حيث تتميز بال   ،بناء وتطوير المؤسسة الدفاعية   

وقـد تخرجـت     .المناورة واالنتقال من الدفاع إلى الهجوم والحسم السريع في األعمال القتالية          
 مقدرتها في التعامل بمهارة مع مختلـف        أثبتت من الدورات التخصصية التي      حتى اآلن العديد  

 الظـروف   وأصعبعقد  أدة ألبناء المجتمع في      وتقديم المساع  ،أشكال وجوانب المعركة الحديثة   
محاربة التهريب ومنـع التـسلل      و أنواعه بكافة   اإلرهاب مكافحة   من خالل  واألمنيةالعسكرية  

  .على طول الحدود اليمنية البرية والبحرية
  

  مهام القوات المسلحة في التنمية

م القـوات المـسلحة      دور ومهـا   يوجـه  هو الذي    "عمارإلاالجيش للدفاع و  " ظل الشعار النبيل  
 وفـي   ،مكاسبالومسئولياتها الوطنية في حماية الوطن وضمان سيادته واستقالله والدفاع عن           

الفاعل في مجهودات الشعب وطاقاته المبذولة فـي صـنع تطـور وتقـدم          و االيجابي   اإلسهام
إنشاء  قامت القوات المسلحة ب    ، وفي هذا السياق   .مسيرة التنمية الشاملة  ظل  وازدهار الوطن في    

وتطوير المطارات والمصانع والمعامل العسكرية ومختلف إنشاءات قطاعات وفروع التجهيز          
تشارك القوات المسلحة في شق الطرقات ومد خطوط الهـاتف          كما   .الفني من معامل وورش   

والكهرباء والمياه وفي بناء السدود والحواجز المائية وحفر اآلبار وبناء المـساجد والعيـادات              
  .تركيب وتشغيل محطات تحلية المياه وتوفير الخزانات في الجزر وغيرهاالصحية و

  
   وحدة الجيش والشعب

لق
أث
ع
ت
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تحرص القيادة السياسية على توطيد العالقة بين القوات المسلحة وجماهير الشعب باعتبار هذه             
قة  ضحت القوات المسلحة بقوافل الشهداء وكانت السبا       لقد .حقيقةلالعالقة تمثل المرآة العاكسة ل    

 وفي مقدمـة الـصفوف التـي        ،أكتوبر 14 سبتمبر و  26في انطالق وانتصار الثورة اليمنية      
حققت الوحدة اليمنية ودافعت عنها باجتراح أعظم المالحم البطولية في انتصار اإلرادة الشعبية             

قـف الـشعب    و ،وأمام هذه المواقف ألبطال القوات المسلحة     . الوحدوية والشرعية الدستورية  
م كافة أشكال الدعم سـواء      دمختلف فئاته سنداً قوياً لمقاتلي القوات المسلحة واألمن وق        اليمني ب 

  من خالل دعم المجهود الحربي     أوع عن الوحدة    امن خالل التطوع وااللتحاق مع المقاتلين للدف      
وتقديم العون المادي والمعنوي الذي جسدته قوافل الدعم الشعبي وسجلت صـفحات مـضيئة              

  .ة اليمنية للثورة والوحدةلمؤازرة المرأ
  

وتترسخ أواصر العالقة الوثيقة بين جماهير الشعب والقوات المسلحة أكثر عند مواجهة المحن             
عمار وفي   اإل وإعادة حيث يسهم المقاتلون في أعمال اإلنقاذ وتقديم الخدمات الطبية           ،والكوارث

وغيرها تتوطد العالقة وتتعمـق      األشكالبهذه  و .كافة المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين     
  .وحدة الجيش والشعب

  
  الخدمات الطبية العسكرية

 انعكست في تطـوير أداء المستـشفيات    ، نقلة نوعية ملموسة    العسكرية شهدت الخدمات الطبية  
تم تشكيل شعب الخـدمات الطبيـة       و. العسكرية المركزية في كل من صنعاء وعدن والحديدة       

 والقـوات البحريـة والـدفاع الـساحلي       جوية والدفاع الجوي    العسكرية في كل من القوات ال     
 خدمـة   وتوفر الخدمات الطبية العسكرية    . بما يلبي حاجة القوات المسلحة     ،والمناطق العسكرية 

 بكافة  ا تم تجهيزه   من خالل المستشفيات التي    ،كبيرة لجميع منتسبي القوات المسلحة وعائالتهم     
ة تمثلت في بناء العيادات الخارجية ورفد المختبـرات          كبير إمكانيات االمستلزمات وسخرت له  

باألجهزة الحديثة وتوفير وحدات القلب والجراحة العامة واألمراض الباطنية ألقـسام العنايـة             
المركزة، وإدخال جهاز األشعة بالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحـوري وأجهـزة            

، باإلضـافة إلـى     از المعاينة التلفزيونية  الموجات فوق الصوتية وأجهزة التخطيط للقلب وجه      
  .  بأحدث األجهزة الطبيةالعسكري بصنعاء بالمستشفى  الصناعيةىتجهيز قسم الكل

لقطة متميزة 
من المستشفى 

العسكري 
 بصنعاء 

 
  األمن والشرطة

بمسؤوليات كبيرة على كافة القوى والمؤسسات الوطنية الرسـمية         قيام الجمهورية اليمنية    ألقى  
ضى إعادة هيكلة األجهزة األمنيـة وتطـوير        قتإكما  . والشعبية، وعلى رأسها األجهزة األمنية    
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توفر لوزارة الداخلية المناخ المناسب      وقد   .أدائها وجاهزيتها بمايواكب عجلة التطور والحداثة     
عملـت  ، حيـث    إلعادة البناءاالستراتيجي الشامل للمؤسسة األمنية بصورة حديثة ومتطـورة        

ملت الوظائف والمهام والحقوق في كل      الوزارة على تعديل العديد من القوانين واللوائح التي ش        
 لسنة  10 والقانون رقم    2000 لسنة   15المجاالت والفروع، ومنها قانون هيئة الشرطة رقم        

ضافة الى إقرار العديد من القوانين التي تنظم العمـل فـي            إ بإنشاء أكاديمية الشرطة،     2001
ظمـة  للجـوازات واإلقامـة       كثير من المصالح واإلدارات التابعة للوزارة مثل القـوانين المن         

والجنسية واألحوال الشخصية والسجل المدني والسجون والمرور والـدفاع المـدني وحيـازة             
اعتمدت وزارة الداخلية التخطيط العلمي من خالل إجـراء حـصر             كما .األسلحة والمتفجرات 

در البشري   وتصنيفها وترتيب وضع الكا    ،هاشامل ونوعي لالمكانيات البشرية والمادية التابعة ل      
 وعملـت   . واعتماد نظام التوثيق واألرشفة اآللية عبر أنظمـة الكمبيـوتر          ،وفقاً للتخصصات 

 تقنية المعلومات، التدريب والتأهيل، التوسع في البنية        للتطوير هي  ربعة محاور على أ الوزارة  
  .التحتية، وتنفيذ الخطط االستراتيجية

  
دارة للمعلومـات   ئت إ نـش أ ،ل العمل األمنـي   نظم المعلومات في مجا   استخدام  ونظراً ألهمية   

 وتقـوم   ،تهـا أنظمووربطها بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية       والترجمة بمكتب الوزير  
. دخال نظـام األرشـفة االلكترونيـة      إضافة الى   إ ،ديد على شبكة االنترنت   جالاالدارة بمتابعة   

الطمـوح بإدخـال     ضافة الى ، إ  األخرى داراتإلربط بالمصالح وا  الإتمام  ويجري العمل على    
في أمانة العاصمة استحداث نظام الرقابـة اآلليـة بالكـاميرات           تم   و .تقنية تراسل المعطيات  

ول أل ويتم العمل حالياً على بناء المجمع األمنـي ا         .الرقمية كمرحلة أولى عبر غرفة العمليات     
التـي تقـدم    تلـف الخـدمات     والذي يشمل مخ  ) مجمع الشرطة النموذجي  (العاصمة  أمانة  في  

كما شهدت اتصاالت الشرطة تطوراً ملموساً      . ستعمم على المحافظات الحقاً   التي  و،  للمواطنين
وأدخلـت نظـم    ،  نتيجة تحديث منظومة االتصاالت في عموم الوحدات األمنية والمحافظـات         

 العديد من شبكات االتصال بنوعيها      لكاتصال متطورة لوحدات الربط المركزية والفرعية وكذ      
ـ نظام ـ  HF ال جل أمع منظومة المراقبة من     » التشاركي« باالضافة الى نظام     ،VHF ونظام ال

السيطرة وتغطية االتصال لجميع الدوريات الراجلة والمتحركة في المدن والخطوط الطويلـة            
   .وخدمات االنتشار األمني في المناطق والمديريات والنقاط

  
  التدريب والتأهيل

 حيـث   ،عادة وحدة الـوطن   يب اهتماماً كبيراً منذ األيام االولى إل      احتلت قضية التأهيل والتدر   
كليـة  جرى االهتمام بتطوير المناهج التعليمية في المؤسسات التعليمية التابعة للـوزارة مثـل           

لقطة 
للشرطة 

 لنسائية ا
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المعهد التخصصي لضباط الشرطة ومدرسة تدريب       و المعهد العالي لضباط الشرطة   و الشرطة
كمـا تـم    . من المركزي وشرطة النجـدة    ريب في األ  أفراد الشرطة، وأجنحة ومعسكرات التد    
 وإدخال نظم الحاسوب واللغات االجنبية كمواد جديدة        ،تجهيزها بالوسائل والمختبرات الالزمة   

 وأعدت البرامج   ،عملت الوزارة على التوسع في مجال خدمات الشرطة النسائية        و .في التأهيل 
اسـتوعبت وزارة   و .ب أفراد الـشرطة   ومراكز التدريب والتأهيل النوعي ومنها مدرسة تدري      

 يعملن في المجال االداري     ، وبرتب مختلفة  ة مجند ألفالداخلية بين صفوف منتسبيها أكثر من       
  .اوفي الخدمات الطبية والهجرة والجوازات واألحوال المدنية وغيره

  
ول تأهيل منتسبي األجهزة األمنية في الجامعات والمعاهد اليمنية وفي بعـض الـد             كذلك   ويتم

لى جانب  إ،  ا الدراسات العلي  لكالشقيقة والصديقة من خالل الدورات التدريبية التخصصية وكذ       
اإلعداد البدني والذهني لرجال الشرطة من خالل االدارة        يتم  كما   .العمل التأهيل واإلعداد أثناء  

 التـي تـشمل   و ،العامة إلتحاد الشرطة الرياضية واألقسام الرياضية في المؤسسات األمنيـة         
ضـافة  إل با ،تنمية المواهب الذهنية والفكرية    و الدفاع عن النفس  واستخدام مختلف فنون القتال     

   .لى ممارسة مختلف األلعاب الرياضيةإ
  

  التوسع في البنية التحتية

مـن  التوسع في التواجد واالنتشار والتحديث لألجهزة األمنيـة         ة  تعمل وزارة الداخلية لمجارا   
بلغت المـشاريع المنجـزة     قد  و .شآت االمنية في مختلف المحافظات    ر المباني والمن  يتوفخالل  
جمالية إدارات أمن بتكلفة    إموزعة بين أقسام شرطة و     2004حتى نهاية    منشأة ومبنى    274

 4,976قيد التنفيـذ بتكلفـة تقديريـة          مشروعاً 127 لىإضافة  إل با ،الريمليون   6,461
  .ريالمليون 

  
  ز االنتشار والتواجد األمنيتعزيوتنفيذ الخطط االستراتيجية 

 استراتيجية أمنيـة تواكـب التحـوالت االقتـصادية          1995 في يناير    أعدت وزارة الداخلية  
 كـل المـديريات     في، وتهدف إلى التوسع والتواجد لخدمات الشرطة        المتسارعةواالجتماعية  
عـام   فـي جرى تنفيذ أولى مراحل خطة االنتشار األمني التي بـدأت            و .332البالغ عددها   

فـي المرحلـة    ، كما تم    الجوف و ربأم و منطقة أمنية في محافظات شبوة     13 بإنشاء   2002
 نقطة أمنيـة ومروريـة      70 مديرية و  126انتشار خدمات الشرطة في      2003عام  لالثانية  

تم اإلعداد والتدريب التخصصي والنـوعي      فقد   ، المرحلة الثالثة  أما. محافظاتالشملت معظم   
لقطة لسيارات  منطقة أمنية واسـتكمال بقيـة       14ن باالنتشار األمني، إضافة إلى إنشاء       لرجال األمن المكلفي  

النجدة في 
 الشوارع 
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تنفيذ التوسع  إلى    في المرحلة الرابعة   تسعى وزارة الداخلية  و .منية والمرورية نقاط المراقبة األ  
 مثـل الـشرطة الراجلـة       ،الشامل في مجال الشرطة النوعية التخصصية في كل المحافظات        

  .ر ومكافحة اإلرهاب والمخدراتوالسياحية والتحريات والمرو
  

 واسعين في التجهيزات واإلمكانـات وفـي         وتحديثاً وقد شهدت قوات األمن المركزي تطويراً     
تخريج الدفع العديدة من الوحدات الخاصـة       وتم  . األساليب وطرق اإلعداد والتدريب والتأهيل    

مكنها من تنفيذ المهام    تتي   إضافة إلى تزويدها بالمعدات واألجهزة الحديثة ال       ،ومكافحة اإلرهاب 
  .الخاصة واالستثنائية في مختلف الظروف والمواقف

  
  انشر خدمات الشرطة وتسهيل إجراءاته

 الفترة الماضية متابعة تحديث آليات العمل في المصالح التابعة للوزارة مثل مـصلحة              شهدت
ـ  ،الهجرة والجوازات والجنسية، ومصلحة األحوال المدنية، ومصلحة الـسجون         ضالً عـن   ف

 مصلحة الهجرة والجوازات بشبكة المعلومـات،       تم ربط   وقد .ستحداث مصلحة خفر السواحل   إ
 8 بهـا فـي      توسع العمل حيث  نظام إصدار جوازات السفر اآللية منذ ستة أعوام         وبدأ العمل ب  

 بالمركز الرئيسي    هاثمان سفارات تم ربط   وفي   ،2004فروع تعمل بالنظام اآللي حتى نهاية       
الوزارة على إدخال نظام المراقبة اآللية لحركة الوصول والمغادرة         وعملت   .م شبكي عبر نظا 

  .يرتبط بالمركز الرئيسيالذي في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية و
  

وحرصت وزارة الداخلية على االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فـي            
 عدد الفـروع التـي      بلغ و .ر البطاقة الشخصية اآللية للمواطنين     إصدا ها ومن ،مختلف األنشطة 

 مرتبطة مباشرة   2004حتى نهاية عام      فروع 10يطبق فيها النظام على مستوى المحافظات       
 تـم تدشـين   ،2003في عام و .بالمركز الرئيسي للمصلحة عبر نظام الربط الشبكي المدعوم   

 قاعدة بيانات وطنية يـتم      إلنشاءم الوطني   مشروع إدخال نظام البصمة والسجل المدني والرق      
   .االستفادة منها عند إجراء عملية االنتخابات واالستفتاء

  
تم خالل الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من المباني التي صممت كإصالحيات فـي ضـوء                و

في كل   ،األسس والمعايير التي تراعي توفير خدمات أفضل للنزالء الذين يقضون فترة العقوبة           
 باإلضافة إلى ترميم معظـم مبـاني الـسجون          ،الضالع، عمران، شبوة، صعدة   من محافظات   

السجن المركزي بأمانة العاصمة    زود   كما   .واإلصالحيات وبناء ملحقات في بعض المحافظات     
 وتوفير المعدات الالزمـة     ،بشبكة الرقابة االلكترونية وتجهيز معامل النجارة والخياطة والبلك       
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وتـم  .  إضافة إلى بناء أربعة سجون احتياطية في أمانة العاصـمة          ،السجنلتشغيل مستوصف   
 وتوفير أدوات الترفيه    ،إلى مجموعات بحسب الفئات العمرية ونوعية الجريمة       النزالءتصنيف  

تم توزيع دفعة من خريجـي مدرسـة        و . للمطالعة ومكتبة بعض األنشطة الرياضية  ممارسة  و
انعكس الذي  ل في السجون المركزية في المحافظات و      تدريب أفراد الشرطة المتخصصين للعم    

   .لمنشآت العقابيةا في خدماتإيجاباً 
 

  لتعامل مع األلغامالبرنامج الوطني ل

 الصراع والحـروب،   عاماً خالل مراحل     40كثر من   ألى  إيعود تاريخ زرع األلغام في اليمن       
عداء الثورة القضاء   أا حاول    عندم 1962 سبتمبر   26في  اندالع الثورة اليمنية    منذ  وبالتحديد  

رب، أتلك الفترة في المحافظات الشمالية وبالذات م      خالل  لغام االرضية   زرعت األ قد   و .عليها
نتيجة  1983-1979الفترة الثانية خالل      وامتدت .الجوف، صنعاء، حجة، عمران، وصعدة    

، تعـز،    الضالع، البيـضاء، ذمـار     إب،تم زرع األلغام في     و ،الصراعات بين شطري الوطن   
 زرع  حيـث  ، إبان حرب الدفاع عن الوحدة     1994كانت في عام    ف ،الفترة الثالثة أما .الحديدة

 .االنفصاليون األلغام في محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، حضرموت، شـبوة والمهـرة            
  . باأللغام ماعدا محافظة المحويتمهددةوبهذا تعتبر جميع المحافظات اليمنية 

  
 بموجب قرار رئـيس     1998ة الوطنية للتعامل مع األلغام في شهر يونيو         تم إنشاء اللجن  وقد  

 ويساعد رئيس اللجنة عدد     . تخضع إلشراف رئيس الوزراء    التيو) 46(مجلس الوزراء رقم    
يهـدف  و .حد المكونات الرئيسية للبرنامج الوطني    أمن اللجان االستشارية تختص كل منها في        

نفيذ خطط وسياسات الدولة في مجال التعامل مع األلغـام          تإلى    لنزع األلغام  البرنامج الوطني 
ضرار الجسدية والنفسية والبيئيـة     أل ومعالجة اآلثار وا   ،رض اليمنية منها  رضية وتطهير األ  األ

حد الدول األطراف فـي     أاليمن  لى الوفاء بااللتزامات الدولية باعتبار    إالناتجة عنها، باالضافة    
 كما .نتاجها ونقلها إالمضادة لألفراد وحظر استعمالها وتخزينها و     لتدمير األلغام   ) أوتاوا(اتفاقية  

نـزع  حددت االستراتيجية الوطنية للتعامل مع األلغام المكونات الرئيسية للبرنامج الوطني في            
مساعدة الضحايا والمتضررين وإعادة    ، و األلغام وتجميع القذائف غير المتفجرة والتخلص منها      

التوعية والتثقيـف بمخـاطر األلغـام       و ،ة االجتماعية واالقتصادية  تأهيلهم وإدماجهم في الحيا   
  .إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتسليمها للسلطة المحلية، ووالقذائف غير المفجرة

  
  عـام   وانتهـت فـي    1999  عام ول لتأثيرات األلغام في   بدأت عملية مسح المستوى األ     وقد

 مـن   478تـدمير   و 2004نهايـة   متر مربع حتى    ألف   145 وتم تطهير مساحة     ،2000
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 .من القذائف غيـر المفجـرة  ألف  722 من األلغام المضادة للدبابات و     791االلغام الفردية و  
لغام، ألللمتضررين من ا  الالزمة  قدمت اللجنة الوسائل التعويضية واجراء العمليات الجراحية        و

لمنـاطق   مـن سـكان ا     شـخص ألـف    790استهدفت  نشطة توعية ميدانية    أبرامج و وتنفيذ  
  .المتضررة

  
 بالغ في نجاح نشاط اللجنة الوطنية وتنفيـذ خططهـا            بشكل دعم خارجي أثر  ويتمتع البرنامج ب  
 المملكـة   ، الواليات المتحـدة االمريكيـة     الدول التي تقدم الدعم هي    أبرزو .ةوبرامجها السنوي 

سرا، الـسويد، واألمـم     يطاليا، سوي إلمانيا، كندا، هولندا،    أالعربية السعودية، اليابان، بريطانيا،     
كـوادر  التوفير تم تأسيس مركز التدريب الوطني للتعامل مع األلغام بعدن بهدف             وقد .المتحدة

. غلب الجوانب العملياتية التي تتمثل في المسح والتطهير والتفجير        أالتي يحتاجها البرنامج في     
 1,170ة استفاد منها     دورة تدريبي  29ثبت المركز كفاءة عالية في تأهيل الكوادر وعقد         قد أ و

ـ إلـى  وتسعى الحكومة اليمنية . لغام سرايا لنزع األ8متدرباً وتخرج منه    المركـز  صبح أن ي
   . بحكم ريادة اليمن في التعامل مع األلغاماًقليميإ

 
  رهابإلا مكافحةاليمن و

لنظام الديمقراطي التعـددي المنطلـق مـن الـشورى          ا وانتهاجهامنذ قيام الجمهورية اليمنية     
مام كل التيـارات    أفتوحاً  صبح المجال م  أالتمسك بثوابت االسالم وشريعته وقيمه ومقاصده،       و

و عبـر   أحزاب السياسية للتعبير عن نفسها من خالل تكويناتهـا التنظيميـة            والتنظيمات واأل 
 دوافع ومبـررات    إزالة وقد ظلت القيادة السياسية حريصة كل الحرص على          .مختلف المنابر 

 رغم ذلك بدا واضحاً منذ حادثة اختطاف مجموعـة  أنه إال،  بها اليمنالتي مر السياسي   العنف
ن الـيمن   أرهاب وعنف   إتبعها من حوادث      وما 1998واخر عام   أمن السياح بمحافظة أبين     

  .ي مبرر سوى الفهم القاصر والخاطئ للدينأرهابية دون صبح هدفاً للجماعات اإلأ
  
د من حوادث التفجيرات بهدف اإلخالل واإلضـرار        تعرضت بعض المحافظات اليمنية للعدي    و

رهابية تلك العمليات اإل  وتركت   .باألمن واالستقرار والسكينة العامة وضرب االقتصاد الوطني      
انعكس سلباً على سمعة الـبالد،      الذي  و ،كبر الضرر على االستقرار واألمن والسكينة العامة      أ
 وكلفـت  .غير مسبوقة ليمن لحمالت تشويه    تعرض ا   كما .على التنمية واالستثمار بوجه عام    و

عمال الخزينة العامة أعباء اضافية مـن خـالل تعزيـز           ألاالجراءات والتدابير لمواجهة تلك ا    
ف من الجنود وتطوير قوات     آل وتجنيد اآل  ،االنتشار األمني وزيادة الحمالت العسكرية واألمنية     

حماية حقول النفط والـشركات     لخفر السواحل لحماية السفن التجارية وتخصيص قوات أمنية         
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كما أدى ذلك الى تشديد االجراءات على المسافرين اليمنيـين           .الخ... النفطية العاملة في اليمن   
 قاسية،  إلجراءاتخضاعهم  إوروبا والتشكيك في صحة وثائق سفرهم و      أمريكا و أوبالذات الى   

فـي مقدمـة الـذين       همفي الخارج ووضـع     اليمنية الجاليات عضاءأالقبض على العديد من     و
  .يخضعون لالجراءات التي تضمنتها القوانين الجديدة المتشددة

  
لـك  ذ وما نتج عن     ،ضرار بالقطاعات االقتصادية المختلفة   رهابية أفدح األ  إلعمال ا أللحقت ا أو

 وكان قطاع السياحة    .من آثار سلبية على النمو االقتصادي ومجمل عملية التنمية بصورة عامة          
ما في  أ .2001لى مستويات متدنية وحتى     إ العائدات السياحية    تانخفضحيث   تضرراً،كثر  األ

لى كارثة بيئية على طـول الـسواحل        إ» ليمبورج«ى حادث تفجير الناقلة     دأ فقد   ،مجال البيئة 
لف برميل من الـنفط     أ 150 تسرببمحافظة حضرموت نتيجة    م   ك 130لى  إوبمسافة تصل   

خرى تحت تأثير الرياح التـي جرفـت بقـع          أاطق  لى سواحل ومن  إ  هذا التلوث  الخام وتوسع 
وقدرت  .الصيادينالف  آتأثر  ولكائنات الحية البحرية بصفة عامة      ا  مما أدى إلى تهديد    ،الزيت

انخفاض  مليون دوالر، فضالً عن      16الخسائر التي تكبدها اليمن من جراء هذه الكارثة بنحو          
 تضررالنشاط المالحي في مختلف      كما .منطقةاللتلوث الذي أصاب    ا السمكية نتيجة    الصادرات

تفجير وبخاصة محطة الحاويات التابعة للمنطقـة الحـرة بمينـاء           الالموانئ اليمنية بعد حادث     
 أوصحاب رؤوس األموال عن تنفيذ مشروعات مسجلة        أو  أحجمت بعض الشركات    كما .عدن

  .الدخول في استثمارات جديدة
  

تـضاعفت بعـد حـادث تفجيـر         ئر كبيـرة   اقتصادية وخسا  ةوتعرض القطاع المصرفي لهز   
وانعكس ذلك على تحويالت    .  بسبب اإلضرار بسمعة اليمن السياسية واالقتصادية      ،»ليمبورج«

صبحت تخضع الجراءات استثنائية وفحص شديد من قبل السلطات النقدية في           أالمغتربين التي   
  .المختلفة الدول

  
   وتبني آلية الحوارمواجهة الظاهرة

مامها وقفة جادة خاصـة بعـد       أ  اإلرهاب ووقفت  جهوداً حثيثة لمكافحة ظاهرة    بذلت الحكومة 
سبابها ومظاهرها  تشخيص أ ، فقامت بدراسة الظاهرة ل    2001حداث الحادي عشر من سبتمبر    أ

سياسـة لمكافحـة االرهـاب تقـوم علـى          الحكومة   قد تبنت و. وسائل القضاء عليها  وتحديد  
  :المرتكزات التالية

  .رهابإلي إلقتالع الجذور الفكرية للتطرف واالحوار الفكرإجراء  •
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اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الجريمة قبل وقوعها وضبطها بعد وقوعها وتعقب مرتكبيها             •
  .جزاءالوتقديمهم للعدالة لينالوا 

تغالل بعـض العناصـر لتنفيـذ       المشكالت االقتصادية التي تكون سبباً في اس      معالجة   •
  .رهابيةإأعمال 

قتضيها التعاون االقليمي والدولي لمكافحة اإلرهاب طبقاً للدستور        يير التي   اتخاذ التداب  •
  .عد اليمن طرفاً فيهايوالقوانين النافذة وقرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات التي 

  
لقطة لمحاآمة 

عناصر 
 إرهابية 

الذين الشباب  يتشبث بها    الفكرية التي    الخالفات بحصر   نشئت لجنة الحوارالفكري التي قامت    أو
 .ليهـا  إ ة والفتاوى الفقهية التي يستندون    مراجع الفكري الواالطالع على    ،دةيحملون أفكارا متشد  

جهد في االسـتعداد    ال طبيعة الحوار بذل قصارى      حتمت، حيث   لحوارلعمال  أعداد جدول   إوتم  
قامة حججه وصوالً إلى الغايـة      إلتزام قواعده وآدابه و   إوالمراجعة الفكرية لمواضيع الحوار و    

  :نتائج الحوار باآلتيهم أتمثلت و .المنشودة
  .نبذ العنف والتطرف واالرهاب بكافة االشكال والصور •
القوانين النافذة الذي يحظـر قيـام أي        ووجوب طاعة أولي األمر وااللتزام بالدستور        •

  .حزب على أساس تشكيالت عسكرية أو يضم في عضويته هذه التشكيالت
تعاد عن كل عمل يخـل بأمنهـا        المحافظة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية واالب       •

  .واستقرارها
  .عراضهمأموالهم وأاحترام حقوق غير المسلمين، ومنها حرمة دمائهم و •
و التعرض لسفارات ومصالح الدول التـي تربطهـا معاهـدات مـع             أعدم المساس    •

حتى يلغى بقرار   ماناً  أذن بدخول البالد    ة مادام العهد قائماً، ويعتبر اإل     الجمهورية اليمني 
  .لسلطة المختصةمن ا

  

لقطة للجنة 
الحوار وهي 

تحاور أو لقطة 
لرئيسها حمود 

الهتار   فوائد الحوارو ضمانات

 من  القت استحساناً  والتي   رهابإلانفردت الجمهورية اليمنية باألخذ بمبدأ الحوار في مكافحة ا        
مـن  فراج عمن شملهم الحـوار      إلانتيجة  مخاوف داخلية وخارجية    جميع، بعد أن شابها     قبل ال 
. ار وسيلة لإلفالت من قبضة الدولة      خشية أن يتخذوا من الحو     ،متهمين في قضايا جنائية   غير ال 

رهاب وحماية الحقـوق التـي كفلهـا الدسـتور          إلقد حقق الحوار فوائد عديدة في مكافحة ا       و
فـتح بـاب    فـي   تمثلت  ،  عتقال بسبب االشتباه  شخاص الذين يتعرضون لإل   ألوالقوانين النافذة ل  

سالم لـدى   إلاطئة عن ا  تصحيح المفاهيم الخ  ، و لى جادة الحق  إمام الراغبين في العودة     أاألمل  
ترسيخ ، و نزع فتيل المواجهة الدموية بين هؤالء الشباب وبين األجهزة األمنية         ، و بعض الشباب 
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 اً إرهابي اًشهد حادث ي لم   2002منذ ديسمبر   وأكبر دليل على ذلك، أن اليمن       . األمن واالستقرار 
  . يذكر
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  الجزء السابع

 التنمية المحلية
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  سلطة المحليةالتجربة 
تقوم بـدور فعـال فـي       و في نظام الحكم،     هاماًوقعاً  تحتل اإلدارة المحلية بمفهومها الحديث م     

أقدر علـى   وتتميز بأنها إدارة قريبة من حياة المواطنين         كما. التنمية االقتصادية واالجتماعية  
 وتعبئـة   حشد الطاقـات  فضالً عن قدرتها على     اجات المحلية،   تيحإدراك حقيقة الظروف واال   

الموارد وتهيئة فرص النجاح في تنفيذ السياسات وتجسيد الطموحات والتطلعـات والتـسريع             
  .بعملية النمو على المستوى الوطني

   
تحـسين أداء    عالقتها أيضاً ب    باعتبار ،لالمركزية رغبة مبكرة منذ قيام الوحدة     ا خيار   لمثّقد  و

اركة الشعبية عبر انتخابات محليـة حـرة        اإلدارة الحكومية وتعميق المسار الديمقراطي والمش     
إرساء تقاليد مساءلة السلطات المحلية وهيئاتهـا مـن قبـل قواعـدها             ، باإلضافة إلى    ونزيهة

جاء دستور الجمهورية اليمنية ليؤكد االتجاه نحو الالمركزيـة وأهميـة أجهـزة             و. االنتخابية
قسم أراضى الجمهورية إلى     ت " : على 145  حيث نصت المادة   ،السلطة المحلية في المحافظات   

وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من سلطة الدولة وتمـارس              
دورها من خالل المجالس المحلية المنتخبة التي يحدد القـانون مـا يمـنح لهـا مـن مهـام                    

  . "وصالحيات وحقوق وواجبات
  
جـاء   فقد . نجاحها على الواقع العملي    أثبتت أنها إال ،قصيرة تجربة السلطة المحلية     أن رغمو

 عن أضخم مشروع وطني في مـستهل        اً الالمركزية تعبير  عزيزتطبيق نظام السلطة المحلية وت    
لجهود الوطنية وتضافرها نحو إنجاز أهـداف الدولـة         اعصر جديد، األمر الذي تطلب حشد       

 المحلية في إدارة الشأن     األخذ بنظام السلطة   واكبقد   و .تحقيق نهوض وطني شامل    ل والمجتمع
 .لمستقبل بكل آفاقه وأبعاده   ا واستشراف   ة واإلجتماعي ة واالقتصادي ة السياسي اتالمحلي التطور 

لمجتمع المحلي المـشاركة وتجـذير الديمقراطيـة وحـشد          لالفرصة  السلطة المحلية    تحأتاو
تـدعيم الوحـدة    الطاقات المادية والبشرية للمساهمة في خطط التنمية المحلية وخلق الثقـة و           

من خالل تخفيف العبء الملقى علـى كاهـل         كذلك    أهمية السلطة المحلية   تظهرو .الوطنية
 وتمكين السكان من الحصول على الخدمات بأقـل         ةالسلطة المحلية والقضاء على البيروقراطي    

ن مساهمة المواطنين في مشروعات التنمية اإلقتـصادية        كما أ . تكلفة وأيسر جهد وأقصر وقت    
 عن الحـد مـن       من خدماتها، فضالً   واإلستفادة تهاهم يشعرون بأهمي  ت جعل  المحلية جتماعيةواإل
   . هجرة إلى المدنال
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  اإلطار القانوني

 بشأن السلطة المحلية ثم الئحتـه التنفيذيـة أسـاس           2000 لسنة   4شكل صدور القانون رقم     
 89قرار الجمهوري رقـم     ال، حيث صدر بعد ذلك      االنطالق لالنتقال إلى نظام السلطة المحلية     

تشكيل لجنة وزارية أوكل إليها مهمة التمهيد والتهيئة لالنتقال إلى نظام الـسلطة             ل 2000لسنة  
يمنح قانون السلطة المحلية المجلس المحلي المنتخب في كل مديريـة الـصالحيات             و .المحلية

لم يقتصر  و.  التنموية والمهام التي تكفل له إدارة شئونه بما يعكس أولويات المديرية وحاجاتها          
 وإنما كفل لها أيـضاً      فحسب،القانون على منح السلطات والصالحيات لكل محافظة ومديرية         

موارد التمويل الالزمة لتسيير أعمالها والنهوض بالمحافظات والمجتمعات المحليـة، وخلـق            
مـوارد  وتتكون الموارد المالية للوحدات اإلداريـة مـن ال        . فرص العمل والتخفيف من الفقر    

المحلية التي يتم تحصيلها في المديرية لصالحها، والموارد المشتركة التي يتم تحـصيلها فـي               
مديريات المحافظة لصالح المحافظة ككل، والموارد العامة المـشتركة التـي يـتم جبايتهـا               

 وأصبحت  .وتحصيلها مركزياً، وأخيراً الدعم المركزي الذي تخصصه الدولة للوحدات اإلدارية         
، حيث أنيط بالمجـالس      قسمين أحدهما مركزي واآلخر محلي     ازنة العامة للدولة تتمثل في    المو

ون التنمية الحكومية واإلستثمارية الخاصة وإدارة جميع المرافق والمؤسسات         ؤالمحلية جميع ش  
  .في إطارها الجغرافي

  
 اًًخاباً حراً مباشر   ولها مجالس محلية منتخبة انت     ،تتمتع الوحدات اإلدارية بالشخصية االعتبارية    و

. على مستوى المحافظة والمديرية تمارس مهامها وصالحياتها في حـدود الوحـدة اإلداريـة             
اقتراح البرامج والخطط والموازنات االستثمارية للوحدة اإلدارية، كما        المجالس المحلية   وتتولى  

تعتبر كل الوحدات   و .للقانونتقوم باإلشراف والرقابة والمحاسبة ألجهزة السلطة المحلية وفقاً         
 ويكون المحافظـون محاسـبين  الدولـة، ال يتجزأ من سلطة   اًًاإلدارية والمجالس المحلية جزء   

تـشكلت   وقـد .  ملزمـة لهم  الوزراء وقراراتهمـا ولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس      ؤومس
ـ      مجلساً 334المجالس المحلية على مستوى المديريات وعددها         ات، وعلى مـستوى المحافظ

 يتحملون إدارة السلطة المحليـة بحريـة         منتخباً  ممثالً 6,700 محافظة لتضم    20البالغ عددها   
  .كاملة

لقطة لمشاريع 
 في المحافظات 

  
منها إجـراء اإلنتخابـات     ،  السلطة المحلية قد تم قطع العديد من األشواط منذ إصدار قانون          و

 وإنعقاد ثالث مؤتمرات سنوية للـسلطة المحليـة وتحويـل مـوارد             2001المحلية في أبريل    
بد من العمل علـى       ال وكتجربة جديدة تمثل تحدياً    .والمديرياتوازنة إلى جميع المحافظات     الم
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تم ، حيث   ر المنظومة التشريعية التي تكفل النجاح وتمنع اإلختالل والعشوائية        يإنجاحه، لزم توف  
   :التاليةإستكمال وإصدار المنظومة التشريعية 

 13 فـي    23الجمهـوري رقـم      الصادرة بالقرار    ـ الالئحة التنظيمية لوزارة اإلدارة المحلية     
  . 2001مارس 

  .2001 مارس 13  في 24لجمهوري رقم ـ الالئحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار ا
 265مهوري رقـم    ـ الالئحة التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات الصادرة بالقرار الج        

  . 2001 أكتوبر 15في 
 بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمـشتركة         283زراء رقم   ـ قرار رئيس مجلس الو    

  . 2001 أكتوبر 7الصادر بتاريخ 
  

أضحى  الالمركزية عبر األخذ بنظام السلطة المحلية        إلىاالنتقال  وتشير نتائج التجربة إلى أن      
جـه  نـسجم مـع التو    ت انطالقاً من أن المشاركة الشعبية على نحو مؤسسي          ،اً استراتيجي واقعاً

 تحقيـق النمـو االقتـصادي       إلى التكاملي   اؤدي في مضمونه  تالسياسي الديمقراطي التعددي و   
تجربة السلطة المحليـة    وقد أثبتت    .معاً  فيه الدولة والمجتمع   أسهمتواالجتماعي لجهد وطني    

  .  قدرة على التواصل واالستمرارية والتطوراألكثر أنهاخالل عمرها القصير 
   

  جمهورية اليمنيةالتقسيم اإلداري لل

تنقـسم  التي   و ،تنقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى عشرين محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة          
قريـة   37,598  وتتكـون العـزل مـن      . عزلة 2,082 مديرية يتفرع عنها     334بدورها إلى   

  .  محلة وحارة68,215و
  
  ـ أمانة العاصمة صنعاء1

تاريخية للجمهورية اليمنية، تقع فـي      وعاصمة سياسية   ك أهميتها    صنعاء تكتسب أمانة العاصمة  
أمانـة  وتتمتـع   . متر فوق سطح البحـر     2,200قلب الهضبة اليمنية وعلى ارتفاع يصل إلى        

صنعاء بشمس مشرقة طوال العام باستثناء بضعة أسابيع في فصلي الربيع والصيف            العاصمة  
وتبلغ  .لى البرودة في ليالي الشتاء    حين تغطيها السحب الممطرة، ومناخها معتدل صيفاً يميل إ        

حسب المؤشرات األوليـة لنتـائج      عدد سكانها   بلغ  ، في حين    2كم 381مساحة أمانة العاصمة    
تحتل المرتبة  لنسمة،   ألف 1,747 حوالي   2004لعام  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      

 وتقـسم   .متر المربع الواحد   شخصاً في الكيلو   5,511 بمعدل   يةكثافة السكان الاألولى من حيث    
وتحـتفظ  . توسعت بشكل كبير خالل العقـدين األخيـرين       بعد أن     مديريات ةإدارياً إلى عشر  

خارطة 
للتقسيم 

اإلداري 
األخير في 

 البالد 
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صنعاء القديمة والتي تمثل قلب أمانة العاصمة بطابعها المعماري الفريد وبمـسجدها الجـامع              
للجامع لتاريخية   تحويه المكتبة ا   عماالكبير الذي ظل أهم معلم حضاري على مر التاريخ، فضالً         

 بالعديد من الفنون    القديمة كما تزخر صنعاء  . من مخطوطات ومؤلفات في كافة العلوم والفنون      
 وساحاتها،   التركية المعمارية وتتميز بالتنسيق البديع لحدائقها وبساتينها، وبمساجدها وحماماتها       

م المتحدة للتربية والثقافـة     منظمة األم بوالتي تتكامل مع إيقاع الحياة اليومية لسكانها، مما حدا          
  .التاريخية التي يجب الحفاظ عليهاإلى إعالنها من المدن ) اليونسكو(والعلوم 

  
  محافظة صنعاء ـ 2

 باإلضـافة إلـى     ،تنفرد محافظة صنعاء بالموقع الجغرافي الذي يربطها بعدد من المحافظات         
قعة في قلب الهضبة الوسـطى   وتشتمل المحافظة على المديريات الوا    .حاطتها بأمانة العاصمة  إ

مديرية تمتد من جبال حراز غرباً وحتى خوالن الطيـال شـرقاً علـى               16والتي يبلغ عددها    
 سبع محافظـات أخـرى، وتبلـغ        ر فإنها تجاو  ،ونتيجة امتدادها الواسع  . حدود محافظة مأرب  
تزخر و .نسمةألف   379حواليبعدد سكانها    يقدر ، في حين  2 كم 11,961مساحتها اإلجمالية   

 وتنتج العديد من المحاصيل الزراعية الهامـة كالعنـب          ،المحافظة بالعديد من المواقع األثرية    
 النحل، فضالً عن كونها واعدة باألنشطة السياحية لما تمتلكه من آثار وحـصون              عسلوالبن و 

، وقبر النبـي شـعيب،      بوقالع ومساجد تاريخية كمسجد العباس في خوالن، وقبر النبي أيو         
  . الهجرة، ومناخة في حراز وغيرهاومدينة

  
  ـ محافظة عدن3

أهم منفـذ بحـري     وتمتاز مدينة عدن بأنها العاصمة االقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية          
 أول منطقة تجارية وصناعية حرة فـي        عدن وتعتبر .لليمن على بحر العرب والمحيط الهندي     

قـدر  ي، و 2كم 6,980ساحتها اإلجمالية   من ثمان مديريات تبلغ م    محافظة عدن   تتكون  و. اليمن
شهدت أحداثاً تاريخيـة    وعدن عريقة في القدم      مدينةكما أن    .نسمة ألف 590بحوالي  سكانها  
 التاريخية األثرية صهاريج الطويلة وقلعة صيرة وعـدد مـن الـشواهد             هاوأهم معالم ،  هامة

 في النشاط االقتـصادي     اً واعد  مستقبالً تمتلك عدن  و .اإلسالمية الحية مثل جامع ومنارة عدن     
  .والزراعيةوالسياحي نظراً لموقعها الفريد وتوفر الثروة السمكية واألنشطة الصناعية 

  
  ـ محافظة الحديدة4

، تعتبر محافظة الحديدة همزة وصل بين جبال الهضبة الغربية الجنوبية وبين البحـر األحمـر            
اً والميناء الرئيـسي علـى البحـر        ثالث أكبر مدن اليمن سكان     وتمثل عاصمتها مدينة الحديدة   
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نـسمة وعـدد     ألـف    2,161 سكانهاو 2 كم 13,252 وتبلغ مساحة محافظة الحديدة   . األحمر
ت فيها أقـدم    ئوتشتهر المحافظة بالمدن التاريخية كمدينة زبيد التي أنش        .مديرية 26مديرياتها  

ة اللغوي مرتضى الزبيدي    الجامعات اإلسالمية، والتي تعرف بمدينة العلم والعلماء أمثال العالم        
" صـاحب  والعالمة الشاعر الرياضي الفقيه إسـماعيل المقـري   " تاج العروس " مؤلف كتاب   

وغيرهم مـن العلمـاء الـذين       " الشرف الوافي في التاريخ والفقه والنحو والعروض والقوافي       
  .تجاوزت شهرتهم اليمن إلى العالم اإلسالمي كله

  
ـ 858-628ية التي امتدت خالل الفترة      ولفية للدولة الرس  وكانت مدينة زبيد العاصمة الثقا     . هـ

تراثاً عالمياً يجـب     أعلنتها منظمة اليونسكو     بعد أن وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بمدينة زبيد،       
ويلي مدينة زبيد في الشهرة مدينة بيت الفقيه والتي اشتهرت بالتجارة وبكونهـا             . الحفاظ عليه 

مقومـات أساسـية للنهـوض       المحافظةتمتلك  و .صديره إلى الخارج  مخزناً للبن اليمني قبل ت    
وادي زبيـد،   (االقتصادي الزراعي والصناعي، حيث تمتاز بأراضي زراعية ووديان واسعة          

ها التجاري  ئ فضالً عن مينا   ، مما يؤهلها ألن تصبح سلة للغذاء      ،)رماع، سهام، سردود، ومور   
والمنتجات الجافة أو الصلبة كاألسمنت والجبس      الشهير وميناء الصليف الذي يصدر منه السلع        

تـساعدها  عديدة   ومنافذ برية وبحرية     في المحافظة طرق   وتتوفر .والملح الصخري والحبوب  
  .المتسارععلى النمو االقتصادي 

  
  ـ محافظة تعـز5

  وغيرهـا   وذبـاب  اخممدينة ال  من خالل تجمع محافظة تعـز بين إطاللتها على البحر األحمر       
.  الحجرية وماوية وشرعب وجبل حبـشي      ول واألودية الخضراء التي تتخلل جبال     وبين السه 
   عدد سـكانها    ويبلغ،  )2شخص لكل كم   250( المحافظة الثالثة في الكثافة السكانية       تعز وتعتبر
وتمتد مدينة تعـز    .مديرية 23، وعدد مديرياتها    2كم 10,009ساحتها  مو ألف نسمة،    2,402

 لعبـت دوراً هامـاً      والتيم وتالل خضراء على سطح جبل صبر،        عاصمة المحافظة على آكا   
فحين عين رسـول اهللا صـلى اهللا        . عبر التاريخ اليمني، وخاصة في العصر اإلسالمي األول       

والتي تعتبر اليـوم     مقراً لواليته مدينة الجند   عليه وسلم معاذ بن جبل والياً على اليمن حدد له           
نة تعـز العاصمة السياسية للدولة الرسولية لمدة تزيد        كما كانت مدي  . من ضواحي مدينة تعـز   

بتنوع في المنتج السياحي متمثالً فـي الـشواطئ البحريـة            المحافظةوتزخر   .عن مائتي سنة  
 إضافة إلى إمكانياتهـا االقتـصادية       ،"قلعة المنصورة وقلعة القاهرة   "واآلثار التاريخية والقالع    
  .ة في حياة اليمنيينارية الملموسالزراعية والصناعية والتج
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  ـ محافظة إب6

ضالع، والبيضاء،  تتوسط محافظة إب األقاليم الجغرافية لليمن، وتحيط بها محافظات تعـز، وال          
باالخضرار وكثرة أمطارها وغزارة تدفق ميـاه العيـون    المحافظة  وتشتهر  . وذمار، والحديدة 

ر أمثـال وادي بنـا ووادي       والغيول في األودية الشهيرة بزراعة البن والكاذي وقصب الـسك         
 5,344ويبلغ إجمالي مساحة المحافظة     .  الذي ألهم الشعراء بقصائد الغزل     شيعان ووادي الدور  

وتقـع مدينـة إب عاصـمة        .نـسمة  ألف   2,137سكانها  ومديرية   20، وعدد مديرياتها    2كم
مـا  المحافظة على ربوة خضراء في السفح الغربي لجبل بعدان، وتعتبر أكبر المدن حيـث ن              

ومن أهم المدن التاريخية فـي  .  ومساكنها عشرة أضعاف خالل العشرين عاماً الماضية    هاسكان
لـصليحية   ومدينة جبلـة عاصـمة الدولـة ا        ،المحافظة مدينة ظفار عاصمة الدولة الحميرية     

  .ومركزها الثقافي والعلمي
  

لمحاصـيل  مقومات اقتصادية زراعية وسياحية، حيث تنـتج العديـد مـن ا            المحافظةوتمتلك  
 وتنتشر فـي المحافظـة مـزارع        .الزراعية والحبوب والخضار والفواكه واألعالف والعسل     

عديـد مـن المواقـع      فضالً عن امتالكها لل    ،الدواجن التي تغطي جزءاً كبيراً من احتياج البالد       
  .السياحية الهامة

  
  ـ محافظة أبين7

، 2كـم  16,445جمالية تصل إلى    من البحر إلى عمق البر اليمني بمساحة إ       أبين  تمتد محافظة   
 وتقع عاصمتها زنجبار عند نهايـة       .مديرية 11نسمة ومديرياتها    لف أ 438 عدد سكانها ويبلغ  

تحيط بها البساتين وأشـجار المـوز والثمـار    لوادي بنا وعلى دلتا أبين جبل خنفر التاريخي،       
   .المختلفة

  
يل التيلة الذي كان يـصدر فـي        وتعتبر محافظة أبين المحافظة األولى في زراعة القطن طو        

بزراعته بعـد قيـام      وقد أعيد االهتمام     .الخمسينيات والستينيات إلى بريطانيا بكميات تجارية     
 الساحلي بطول   هاكما تمتاز المحافظة بوفرة الثروة السمكية، حيث يمتد شريط        . الوحدة اليمنية 

  .العربيكم على البحر  300
  
  ـ محافظة لحج8

 وتبلغ مـساحة المحافظـة      .بفنونها الجميلة وخاصة الشعر والموسيقى    اشتهرت محافظة لحج    
وتقـع  . نـسمة  ألف 727بحوالي   سكانهاقدر  يمديرية، و  15، وعدد مديرياتها    2كم 12,697
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عاصمتها مدينة الحوطة على دلتا وادي تبن الذي اشتهر بعذوبة مياهـه الجاريـة وبحـدائق                
كما تـشتهر بـصناعة الحلـوى       . والياسمين والورد  العطرية كالفل    الحسيني المليئة بالنباتات  

 .وتقع مدينة الحوطة كذلك على خط التجارة بين عدن وتعز وإب وصـنعاء            . وبالفنون الجميلة 
شريطاً ساحلياً طويالً غنياً بالثروة السمكية واألحياء البحرية، وتتوفر فيهـا           المحافظة  وتمتلك  

  .ام شرعهحمو) كرش(الحمامات الكبريتية مثل حمام الحويمي 
  
  ـ محافظة المهرة9

تعد محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن على منطقة الخليج العربي، حيث تتـصل بـسلطنة               
على البحر العربـي    المحافظة وتطل   .عمان من الشرق وبالمملكة العربية السعودية من الشمال       

 2كم 67,300 ةة المهر وتبلغ مساح . ا ترتبط بمحافظة حضرموت من الغرب     من الجنوب، فيم  
يمثل ميناء نشطون التاريخي أشهر     و . مديريات، وأهم مدنها الغيظة عاصمة المحافظة      9تشمل  

  عدد سكانها  يقدر أقل المحافظات سكاناً حيث      المهرهوتعتبر. ر السمك موانئها في صيد وتصدي   
ظة حوت وقشن والغي  ينسمة فقط يقيم أغلبهم في المدن الساحلية وخاصة في س          ألف   89بحوالي  
  .ودمقوت

  
تتصدر بقية المحافظـات    ، كما   وتشتهر المهرة بزراعة أشجار اللبان وصناعة البخور وتجارته       

 سـواحلها حـوالي     من حيث وفرة الثروة السمكية واألحياء البحرية وتنوعها، حيث يبلغ طول          
مناطق جذب سياحية ومواقع أثرية خاصة في الغيظة وقـشن وسـيحوت            تمتلك  كما   .كم 500

  .والينابيعتوفر مياه الغيول باإلضافة إلى  وغيرها،
  

  ـ محافظة الجوف10

 وعـدد   2كم 39,503تمثل محافظة الجوف سهول اليمن الشمالية الشرقية، حيث تبلغ مساحتها           
نسمة فـي تجمعـات      ألف   451عددهم  البالغ    المحافظة  وينتشر سكان  . مديرية 12مديرياتها  

جوف وحول وادي خب والشعف ووادي الجوف       سكانية متناثرة وخاصة في عاصمتها حزم ال      
وتعتبر محافظة الجوف مـوطن      . التي تتوفر فيها المياه الجوفية     وغيرها من األودية والواحات   

، وعرفت بمدنها التاريخية على     .م.ق100-400الحضارة المعينية التي ازدهرت خالل الفترة       
ن وغيرهـا مـن المواقـع        آثارها إلى اليوم مثل براقش ومعي      ظهرطول وادي الجوف حيث ت    

  .بالتراث المعمارياألثرية الغنية 
  

  ـ محافظة مأرب11
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 عمـران  و  الجوف اتتقع محافظة مأرب في المنطقة الشرقية لليمن، تحيط بها كل من محافظ           
 241مديرية، ويـسكنها    17 إلى   تنقسم 2كم 17,433وتبلغ مساحة المحافظة    . ةشبو و صنعاءو

تجمعات السكانية المتناثرة حول وادي السد وفي الواحـات         نسمة يتوزعون بين عدد من ال     ألف  
وتقع مدينة مأرب عاصمة المحافظة الحالية وعاصمة دولة سـبأ          . متوفرة فيها المياه الجوفية   ال

 ت على ضفة وادي أذنه الذي بني فيه سد مأرب التاريخي وأعيد بناؤه مطلع الثمانينيـا          تاريخياًَ
 طريق التجـارة القديمـة      ه على تحكمبنة مأرب القديمة     ويمتاز موقع مدي   .الماضيمن القرن   

، ولهذا تكثر   ة وقد استمرت مدينة مأرب عاصمة لدولة سبأ لقرون عد         .المعروفة بطريق اللبان  
فيها المعالم األثرية والتاريخية خاصة المعابد كمعبد أوام، وعرش بلقيس، ومعبد بران، ومحرم             

  .بلقيس
  

  ـ محافظة شبوة 12

 أبـين  و تتوسط محافظـات حـضرموت     حيث الطبيعة الصحراوية    شبوةظة  يغلب على محاف  
 ويقـدر مديرية،  17، وعدد مديرياتها    2كم 38,993حوالي  تها   وتبلغ مساح  .مأرب والبيضاء و

بيحان، وعاصمتها مدينة عتق،     المحافظة   ومن أهم مدن  . نسمة ألف   466 بحواليعدد سكانها   
 أشهر  ةويوجد في شبو  . انت عاصمة لحضرموت  القديمة التي ك  عزان، ومدينة شبوه    وحبان،  و

هو ميناء قنا الذي كان همزة الوصل لطريـق تجـارة اللبـان والبخـور       وميناء تاريخي قديم    
وتشهد المحافظة حاليـاً    . لزراعية والحيوانية وتربية النحل   بالثروة ا شبوة   كما تشتهر . الحرير

 شـبوة  تـشتهر  كما .لشركات العالمية أعماالً واسعة في التنقيب عن النفط من قبل العديد من ا          
 إضافة إلى شهرتها في طـرق التجـارة         ، موقع أثري  300باآلثار حيث تم اكتشاف أكثر من       

خطوط قوافل الحرير واللبان والبخور التي تمتد من ميناء قنا مروراً بمدينة نجـران              والقديمة  
  .إلى ميناء غزه على البحر المتوسط

  
  ـ محافظة ذمار13

ذمار في وسط الهضبة الجبلية لليمن متوسطة العديد من المحافظات، وتمتد عبـر             تقع محافظة   
سهل قاع جهران وقاع الحقل في آنس وسهول مديرية عنس والحداء وجبال عتمة ووصـابين               

، وعدد  2كم 7,586 ة المحافظة وتبلغ مساح . وبتدفق مياه الغيول والعيون   الشهيرة باخضرارها   
وتشتهر المحافظـة بالزراعـة   . نسمة ألف 1,339لغ عدد سكانها    بقد   و . مديرية 12مديرياتها  

كما .  ألف هكتار  138,220وبتنوع محاصيلها، حيث تبلغ األراضي الزراعية الخصبة حوالي         
بالحمامات الطبيعية كحمام علي ومنابع وعيون وادي رماع الشهير، وكذلك الحمامـات            تعرف  

 منـشآت    محافظة ذمـار     ويوجد في .  ذمار اللسي وجبل أسبيل شرق مدينة    البخارية في جبل    
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خراج العقيـق وصـناعة الحلـي       صناعية واستخراجية وحرفيه مثل المحاجر، والمقالع، واست      
  .الفضية

  
وتشتهر مدينة ذمار عاصمة المحافظة تاريخياً حيث سميت باسم ذمار علي يهر ملك سبأ وذي               

مدارسها الفقهية شهرة كبيرة وتخـرج      كان ل  إذ ، كما تعتبر من المدن الثقافية اإلسالمية      .ريدان
   . سبيل الحرية والمساواة والعدالةمنها الكثير من رجال اليمن المناضلين في

  
  ـ محافظة البيضاء14

 571 عدد سـكانها     يقدرو . مديرية 20 تتوزع بين    2كم 9,271تبلغ مساحة محافظة البيضاء     
ت واألزيـاء التقليديـة وغـزل        وتشتهر عاصمتها مدينة البيضاء بصناعة اللحافا      .نسمةألف  

ومن أشهر مدنها رداع عاصمة الدولة الطاهرية التي حكمت اليمن خـالل            . وصناعة الصوف 
رس العامرية  امن أبرز معالمها التاريخية مد    كما أن    .النصف األول من القرن العاشر الهجري     

يد مـن المواقـع      وفيها العد  ،تعتبران قمة في الفن المعماري اإلسالمي     لتين  في رداع وجبن ال   
   .األثرية للدولة األوسانية والسبئية والحميرية

  
  ـ محافظة حجة15

 8,306تطل محافظة حجة على الساحل الغربي لليمن على البحر األحمر بمـساحة إجماليـة               
وترتفـع  . مديرية 31على  نسمة يتوزعون   ألف   1,480بحوالي  المحافظة  سكان  ويقدر  . 2كم

ـ  عاصمتها مدينة حجة عن سطح ا      تحيط بها الجبال العاليـة التـي        متر 1,400لبحر األحمر ب
مما يجعلها تمثل سوراً منيعـاً      ،  متر من ثالث جهات    3,000يصل ارتفاع بعضها إلى حوالي      

  . النعزالها وصعوبة الوصول إليهاقالً للثوار واألحرار اليمنيينتلذلك مع انت، حيث كللمدينة
  
ثرية والمقومات السياحية، وخاصـة الـسياحة الثقافيـة          من المواقع األ   اًتمتلك المحافظة عدد  و

 ،والعالجية لتواجد عدد من الحمامات المعدنية الحارة في مناطق سوق الخميس والطور وحسن            
  .الملونةرملية وجزرها الغنية بالشعب المرجانية واألسماك ئها الباإلضافة إلى شواط

  
  ـ محافظة المحويت16

 حجة و الحديدة و  الغربي من اليمن، وتتوسط محافظات صنعاء      تقع محافظة المحويت في الجزء    
 وتـشتهر   . وعدد مـديرياتها تـسع مـديريات       2كم 2,332 المحافظة ةوتبلغ مساح . عمرانو

فـي األوديـة    التـي تنتـشر     المحافظة بزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية وخاصة البن         
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 تعرف بكثرة المدرجات الزراعية فـي       كما. المتوسطة والفواكه االستوائية في األودية العميقة     
وتعتبر محافظة المحويت ذات كثافـة      . سفوح وقمم الجبال، وبالقرى المعلقة والحصون المنيعة      

المحويت العاصمة،   المحافظة   وأهم مدن . نسمة ألف   495سكانها  بلغ   حيث ي  سكانية عالية نسبياً  
رابع الهجري، ومدينة الطويلة التي     شبام كوكبان عاصمة الدولة اليعفرية في القرنين الثالث وال        

  .عتبر قلعة معلقة على رؤوس الجبالت
  

  ـ محافظة صعدة17

 12,368تقع محافظة صعدة على حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية، وتبلغ مـساحتها              
 ةواشتهرت عاصمتها مدينة صعد   .  نسمة  ألف 693 هاسكانو مديرية   15، وعدد مديرياتها    2كم

التـاريخ الـسياسي    كان لها دور هام في       كما. سالمية الفقهية والعقائدية واللغوية   بالمدارس اإل 
. ب موقعها على طريق الحجاز والـشام      تاريخياً بالتجارة بسب  كذلك  المحافظة  اشتهرت  و. لليمن

مقومات اقتصادية زراعية وحيوانية، إذ تنتج العديـد مـن الحبـوب والبقـول              صعدة  وتمتلك  
  .المتمثلة باألبقار واألغنامحيوانية حمضيات، إلى جانب الثروة الوالخضار والفواكه وال

  
  ـ محافظة عمران18

ت محافظة عمران بعد الوحدة اليمنية المباركة لجمـع الـشتات الجغرافـي لعـدد مـن                 ئأنش
رئيسي المديريات، وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لها من خالل تكوين مركز إداري            

 وحجة والمحويت،   ة بين محافظات صنعاء والجوف وصعدة     لمحافظة متوسط وتقع ا . )محافظة(
   المحافظـة  عدد سكان يقدرو. 2 كم 7,900مديرية بمساحة إجمالية تصل إلى       20وتتكون من   

وتشتهر محافظة عمران بالمواقع األثرية خاصة القالع والحصون والمساجد         . نسمة ألف   872
نة عمران التاريخية على سهل قـاع البـون الـشهير            كما تقع عاصمتها مدي    ،والمقابر األثرية 

  .الحيوانيةبزراعة القمح الممتاز وبثروته 
  

  ـ محافظة الضالع19

مـديريات مـن     9تمثل محافظة الضالع نموذجاً واقعياً للحمة الوطن اليمني، حيث تكونت من            
. حـدة  ربط بين أطراف اليمن قبل الو       لتشكل بذلك عامل   ،جنوبية ووسطى وشرقية  ات  محافظ

ويعتبر إنشاؤها إنجازاً وحدوياً لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية لخدمة سـكانها وتحقيـق               
وتقـع محافظـة   .  واالجتماعية والمعيشية ألبنائها   التنمية الشاملة لهم، وتعزيز العالقات الثقافية     

 يقدرعدد، و 2كم ألف   4الضالع في المنطقة الجبلية إلى جهة الشرق بمساحة إجمالية تصل إلى            
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وتشتهر محافظة الضالع بحماماتها الطبيعية وأهمهـا حمـام         . نسمة ألف   470سكانها بحوالي   
  .ال مناظر جبالها وأوديتها الغناءدمت، وبجم

  
  ـ محافظة ريمة20

 .من مديريات محافظة صنعاء    اًانت جزء بعد أن ك   2003في عام   ت  ئتعتبر أحدث محافظة أنش   
غبة أبنائها ولتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لها لما تمثله         وقد جاء قرار إنشائها ملبياً لر     

، بينمـا يقـدر     2كمألفي  محافظة حوالي   المساحة  بلغ  وت. من لحمة اجتماعية وجغرافية متميزة    
 66وتتكون المحافظة من ست مديريات تتـوزع إلـى          .  ألف نسمة  395عدد سكانها بحوالي    

مطلة من جهة الغرب على تهامة اليمن، وتتدرج جبالها         عزلة، وهي عبارة عن سلسلة الجبال ال      
متر، ثم ترتفـع فـي المنطقـة         1,500متراً من سطح البحر إلى       150في الجزء الغربي من     
عدة أودية لعل أهمها وادي رمـاع فـي         المحافظة  تخلل  يو. متر 3,000الوسطى إلى حوالي    

واشتهرت ريمة بثرواتهـا    . هالجنوب، ووادي صيحان في الشرق، ووادي البلبل ومزهر ونوم        
وتعتبر قنوات الري المبنية تحت األرض من الحجر الصم         . الزراعية والحيوانية وبعسل النحل   

. إلى اليوم في سقي الحقول بالميـاه العذبـة         من المنشآت الزراعية األثرية التي ال زالت قائمة       
عود إلى عـصور مـا قبـل        ويوجد بها العديد من المواقع األثرية والمنشآت المعمارية التي ت         

كما يوجد على قمم جبالها الحصون      . اإلسالم مثل محل سبأ والقلة، ودار السالم، وقرية العدن        
ويوجد بهـا العديـد مـن       . والقالع كحصن قوردان، ويفوز، ومشحم، ودنوه، وهكر وغيرها       

مـسجد  المساجد األثرية التي تعود إلى القرن الخامس والتاسع الهجري مثل مسجد الحوره، و            
وكانت تشتهر بعض عزلها بالصناعة والحرف، كعزلة بني الضبيبي         . األعور، ومسجد العدن  

تشتهر بصناعة اللحاف، وبني الثميلي يشتهرون بصناعة الباروت، وبنـي نفيـع يـشتهرون              
 الهتار يـشتهرون بـالخطوط      يبالتجارة المتنقلة بين القرى المحمولة على ظهور الدواب، وبن        

  . والكتبالجميلة للمصاحف
  

  ـ محافظة حضرموت 21

ذاع صيت حضرموت في التاريخ اإلسالمي نتيجة نشاط أبنائها في التجارة وفي نـشر الـدين      
وتعتبر حضرموت أكبـر محافظـات      . اإلسالمي في جنوب شرق آسيا وخاصة في إندونيسيا       

ئ بحر  وقد ساعد اتساع مساحة المحافظة على تنوع مناخها وأنشطة سكانها بين شواط           . اليمن
العرب بكل ما يحمله من خير الصيد والتجارة، وبين عيون غيل باوزير ووادي حـضرموت               

كمـا اشـتهرت حـضرموت بالمـساجد        . الداخل وغابات النخيل ومناحل العسل من دوعـن       
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والمدارس ومكتبات مدينة تريم وحصون وحدائق مدينة سيئون وناطحات السحاب في مدينـة             
   .شبام
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  .حضرموتحافظة مملحق خاص عن 

   

   في عهد الوحدة ظيمةإنجازات ع
  

  

  

  

  

  

  

  

بمناسبة تنظيم االحتفال الرئيسي للعيد الوطني في مدينة المكال عاصمة محافظة حـضرموت            
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  ة تاريخيةنبذ

طغى اسمها على المملكة التي أقامتهـا       حيث  حضرموت قبيلة من القبائل اليمنية القديمة       تمثل  
ـ .  إلى ما حولهـا مـن القبائـل        هاد نفوذ  توسعت وامت  والتيعلى أرضها    أن رى الـبعض    وي

وتمثـل   .حضرموت سميت بهذا اإلسم نسبة الى أحد أبناء قحطان بن عامر بن سام إبن نوح              
 أسطورة التاريخ وعراقـة الحـضارة       و ، غال من الوطن اليمني قديماً وحديثاً      حضرموت جزء

   .الممتدة آلالف السنين
  

،  القـديم  الـيمن  وذاع صيتها في مراكـز حـضارة         موت حضر نشأت حضارة راقية في   وقد  
ما يزال يصنع من منتجـات       يالذووالبخور كسلعة مقدسة     أثناء ازدهار تجارة اللبان   وخاصة  

القريب من   الوادي الزراعية التي نمت حول السدود والينابيع المشهورة، وباألخص سد الخلقة          
   .دور كبير عبر التاريخقنا البحري القديم  لمينائها ن كاكما .قبر نبي اهللا هود عليه السالم

  
 اإلنسان اليمني أراضي حضرموت منذ عصور غابرة ، إذ تشير الدالئل األثريـة              ن واستوط

أن الحياة البشرية هناك تعود إلى      " ثمود ، والعبر    " في بعض المواقع بمديريتي      بوادي دوعن 
نتائج أولية علميـة    ظهور  افة إلى   العصور الحجرية المبكرة وحتى العصور التاريخية، باإلض      

  .إلى القرن السابع قبل الميالدتعود 
  
ورد واللتين  كانت حضرموت مهد حضارات متعددة مثل حضارة عاد األولى وحضارة ثمود            و

ولم يذكر المؤرخون شعباً سكن حضرموت قبل عاد أول من سكنها           . ذكرهما في القرآن الكريم   
 90ادي األحقاف في الشرق من حضرموت وعلى مسافة         تقع منطقة هود في و    و .بعد الطوفان 

 هذه المنطقـة  رتبط  وت . أحد أشهر أسواق العرب منذ الجاهلية      تواجديكم من مدينة تريم، حيث      
 قبر النبي هود عليه السالم الواقـع عنـد سـفح    ىزيارة آالف المسلمين من كل بقاع الدنيا إل       ب

 عنـد    الزائـرون  يتجـه و .ستراحة الزوار  العديد من الخدود الصغيرة إل     المنحوت فيه الجبل  
قـد  و.  أنها تمخضت عن ناقة صـالح يعتقدزيارة إلى صخرة الناقة التي  الاإلنتهاء من طقوس    

 تعـد أو،  تنبهت الحكومة إلى أهمية زيارة قبر النبي هود في تعزيز السياحة الدينية إلى البالد             
ق السياحية التي تحمل مـضموناً      الجهات المشرفة على السياحة خطة طموحة لإلهتمام بالمناط       

  .  عليه السالم ومنها قبرهود،دينياً
  

وبلغت حضرموت مبلغاً كبيراً أيام القحطانيين في التقدم العمراني والعسكري واالقتـصادي،            
وقد جاء  . وشيدت المدن القديمة على محطات الطريق التجاري القديم عبر أراضي حضرموت          
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 .مطلع القرن الثالث الميالدي في النقوش اليمنية القديمـة        ذكر مدن وشبام وسيئون وتريم في       
ومع ظهور اإلسالم في شبه الجزيرة العربية، دخلت قبائل حضرموت اإلسـالم فـي الـسنة                

وقد قام الحضارمة بدور كبير في الفتوح اإلسالمية وظهر فـيهم القـادة             . العاشرة من الهجرة  
ن لمدنها مثل تريم إشعاع علمي إسالمي يمتد        كما كا . الفاتحون أمثال األشعث بن قيس الكندي     

وتعاقبت على حضرموت في تاريخها اإلسالمي حكومات متعددة         .إلى بقاع بعيدة من المعمورة    
كما تعرضت حضرموت للتـدخالت األجنبيـة       . تستقل فيها تارة وتخضع ألخرى تارة أخرى      

ـ         وتعـد الـسلطنتان    . انيكالغزو البرتغالي لمدينة الشحر وسقطرى، وكذلك االستعمار البريط
ا حتى استقالل الشطر الجنوبي مـن الـوطن عـن           ماستمر حكمه لتان  الكثيرية والقعيطية وال  

جنوب اليمن وسلطناته   بعدها  ر هذه الحكومات، توحد      آخ 1967االستعمار البريطاني في عام     
مالً بفضل  ضلل اليمن كا  ت إلى أن    وإماراته المبعثرة تحت اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية       

  .الجمهورية اليمنية، وحضرموت جزء من هذا الكيان الموحدالوحدة المباركة باسم 
  
   والسكانموقع ال

درجة شماالً في حدودها الجنوبية التـي تطـل          14تقع محافظة حضرموت بين خطي عرض       
ـ           19على بحر العرب و    ا درجة شماالً في حدودها الشمالية مع المملكة العربية السعودية، بينم

 درجـة   51 درجة شرقاً من جهة الغرب المحاذي لمحافظة شـبوة و          48تقع بين خطي طول     
تعتبر محافظة حضرموت أكبر محافظـات      و .شرقاً من جهة الشرق المحاذي لمحافظة المهرة      

وتقسم المحافظة   .من إجمالي مساحة البالد   % 36 لتشكل   2 كم 167,749بـتقدر   اليمن بمساحة 
ل يتكون من المديريات الواقعة على الـشريط الـساحلي والمرتفعـات     إدارياً إلى جزأين، األو   

 مديرية بما فيها جزيرة سقطرى، واآلخر من المديريات الممتدة علـى طـول   16والذي يضم  
  . مديرية14الوادي والصحراء ليضم 

  
 نسمة حسب النتائج األولية للتعـداد العـام      ألف 1,029يقدر إجمالي سكان المحافظة بحوالي      و
تشكل قوة العمل   و. سنوياً% 3.09ويتزايدون بمعدل    ،2004  لعام كان والمساكن والمنشآت  للس

  . من السكان23.1%
  

   والطبيعة الجغرافيةالمناخ

وتـؤثر  .  محافظة حضرموت حار صيفاً في المنطقة الساحلية ومعتدل في الهضاب          خيعتبر منا 
ة والتي تصل في مدينة المكال إلى       الرياح الموسمية الصيفية في تلطيف حرارة المناطق الساحلي       

أما في فصل الشتاء، فإن درجات الحرارة تميل إلى الدفء وتتراوح           .  درجة مئوية  30حوالي  
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تنقسم المحافظة إلى أربع مناطق جغرافية متميزة هـي الـسهل           و . درجة مئوية  23-20بين  
  .الساحلي، الجبال والهضاب، وادي حضرموت، والسهل الصحراوي

   
  احليالسهل الس

المطلة على خليج عدن وبحر العـرب،       ويمثل السهل الساحلي امتداداً للسواحل الجنوبية لليمن        
ويمتد على طول ست مديريات ابتداء من قرية بئر علي في محافظة شبوة غرباً حتـى قريـة                  

ويتدرج ارتفاع السهل الساحلي عن مـستوى سـطح         . حضاتهم بمديرية الريده وقصيعر شرقاً    
ويقطع السهل الساحلي الوديـان     .  قدم قرب النطاق الجبلي الداخلي     500صل إلى   البحر حتى ي  

، وأهمها وادي حجر ووادي الخربة      رالواسعة التي تنبع من الجبال والمسيالت وتصب في البح        
من جهة الغرب، ومن الشرق وديان سـمعون، عـرف، خـرد،             ووادي بويش ووادي حويره   

النشاط السمكي نظراً لما تتميز به السواحل من ثـروة           ويغلب على سكان هذه المنطقة       .ذنبات
ومن أهم مراكز االصطياد الشحر، الحامي، المكال، الديس الشرقية، الريدة، قـصيعر،             .سمكية

لبـدو  مـن قبـل ا    الرعي   في النشاط التجاري أو   ذه المنطقة أيضاً    ه يعمل سكان و. والمصينعة
  . بواطن األودية الشرقيةالقاطنين على سفوح المنطقة الجبلية الداخلية و

  
  الجبال والهضاب 

 تتمثل هذه المنطقة بالجبال الساحلية وهضبة حضرموت الجنوبية والشمالية التي يبلغ ارتفاعها           
 متر  669أعلى القمم الجبلية كورسيبان إلى حوالي       إرتفاع  صل  يو.  متر فوق سطح البحر    200

 وتتميز  .ليعة، يبعث، دوعن وغيرها   وتشمل هذه المنطقة غيل بن يمين، الض      . عن سطح البحر  
  .هذه المنطقة بتربية الثروة الحيوانية وإنتاج العسل وبعض المنتجات الزراعية المحدودة

  
  وادي حضرموت 

ويشكل ظاهرة طبوغرافيـة متميـزة تجـري        ،  يعتبر وادي حضرموت من أكبر أودية اليمن      
ينحرف بعـد ذلـك     ،   كم منه  200بموازاة الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة العربية على بعد          

نحو الجنوب الشرقي مخترقاً المرتفعات الساحلية عبر وادي المسيلة لتصب مياهه الموسـمية             
وتجري في وادي حـضرموت أوديـة       . عند مدينة سيحوت بمحافظة المهرة في بحر العرب       

 كمـا . فرعية تخترق هضبته الجنوبية هي أودية دهر، رخيه، عمد، بن علي، عينات، وسـنا             
وتشتهر هـذه المنطقـة     . تجري من هضبته الشمالية أودية هينن، نعام، جعيمه، ثبي وغيرها         

 كما تتميز هـذه المنطقـة بفـن         .بالزراعة وخاصة التمور، والقطن، والخضروات، والفواكه     
  .العمارة الطينية الشاهقة، ومنها مباني مدينة شبام وقصور سيئون وتريم
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  السهل الصحراوي

 ويمتد غرباً حتى رملة     ، عند حواف الهضبة الشمالية لوادي حضرموت      ويالسهل الصحرا يقع  
وتشكل هذه السهول األراضي التي تقع فوقها مديريات الصحراء ثمود، العبر، رماه            . السبعتين

وتشتهر المنطقة الشمالية بالرعي وتربيـة الثـروة الحيوانيـة،          . والقف، زمخ ومنوخ وغيرها   
  .البديع/الوديعة/دولية كمنفذ العبرالبرية المنافذ بعض الدية ووتلتقي أطرافها مع حدود السعو

  
   أهم مدن حضرموت

عاصمة المحافظة وتقع في الجزء الشرقي من ساحل الجمهورية اليمنية وعلى           وهي  المكال  ) 1
  وتحيط بهـا   ،وتعني كلمة المكال الميناء أو المرسى      . من العاصمة صنعاء   م ك 620بعد حوالي   

-1600 المكال بين عامي     توقد وقع  . متوسطة االرتفاع على شكل دائرة     مجموعة من الجبال  
وشهدت خالل تلـك    .  تحت حكم األسرة الكسادية حين كان أغلب سكانها من الصيادين          1886

 رافقه نشاط تجاري وإداري بعد سـقوطها تحـت حكـم            الفترة نهضة عمرانية وتوسعاً نسبياً    
نتقلت العاصمة اإلدارية للسلطنة من الشحر إلـى  وا. 1967-1886األسرة القعيطية في الفترة   

شهدت المكال بعـد الوحـدة      قد  و . لميزتها كمرفأ عميق وطبيعي للسفن     1915المكال في عام    
كما أقيم  .  امتد من فوه إلى الريان     ،المباركة نشاطاً عمرانياً وتجارياً وتنموياً في كافة المجاالت       

ومن أهم معالمها األثرية حصن     . التحتيةية  شاريع البن فيها العديد من المشاريع االستراتيجية وم     
  . الغويزي، قصر السلطان، والمكتبة السلطانية

  
يطلق عليها البعض إسم سعاد وسمعون، وهي من المدن التاريخية الموغلـة             والتيالشحر  ) 2

 كما تقـع فـي      . كم 60تقع على ساحل البحر العربي وتبعد عن المكال بحوالي          التي  في القدم   
ويـشتهر  . نطقة سهلية واسعة وعلى ساحل مفتوح يجري بها وادي يعرف بوادي سـمعون            م

أهالي الشحر بصيد األسماك حيث تعتبر أكبر منتج لألسماك واألحياء البحرية على مـستوى              
ويتجاوز تجمع الـصيادين    . إلى دول االتحاد األوروبي والعالم    ه   ومصدراً ألجود أنواع   ،اليمن

ـ التعاونيين والفرديين  ومن أهم معالمهـا    . طنألف   14صياد وحجم اإلنتاج السنوي     ألف   3 ال
وحصن بـن   ) سدة الخور (والغربية  ) سدة العيدروس (القديمة سور المدينة والبوابتين الشمالية      

  .عياش
  
، حيـث   عاصمة مديريات الوادي والصحراء وأكبر مدن وادي حـضرموت         وهيسيئون  ) 3

 كم، وتشكل   320وتبعد سيئون عن المكال بحوالي    . قاللكانت عاصمة لدول آل كثير قبل االست      
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ومن . رقعة واسعة تمتاز بطول أسوار مبانيها المتميز عن باقي مدن وقرى وادي حضرموت            
  .أهم معالمها السور القديم ببواباته الثالث، وقصر السلطان وهو من أشهر معالم حضرموت

  

 غيـل بـاوزير     يوتكثر ف .  كم 40لي  وهي مدينة صغيرة تبعد عن المكال بحوا      غيل باوزير   )4
ومن أهم معالمها حصن األزهـر،      .  بزراعة التمباك والحنا   رالعيون والمياه الجارية، كما تشته    

  .سدة الغيل الشرقية، والباغ وهو عبارة عن حديقة يوجد بها قصران بنيا على الطراز الهندي
  

سيئون وتبعـد عنهـا      وتقع شمال شرق مدينة      ،وهي من أهم مدن وادي حضرموت     تريم  ) 5
تطل عليها مزارع النخيل من الغرب       في حين    يطل عليها الجبل من الشرق    و.  كم 35 بحوالي
 واشتهرت تريم بكثرة مساجدها واألربطة العلمية أعرقها رباط تريم وأحدثها ربـاط        .والجنوب
رتفاعها أشهر معالمها جامع المحضار المتميز بمنارته الشامخة التي يبلغ ا         كما أن   . المصطفى

 إلـى   ، قدماً، ومكتبة األحقاف التي تضم مجموعة كبيرة من المخطوطات النادرة          175حوالي  
 أبناء تريم لنشر اإلسالم في الشرق األقصى وجنوب شرق          انطلق قديماً   وقد .جانب قصر القبة  

ـ     . آسيا، واليوم يأتيها الطالب من كل أنحاء العالم لدراسة علوم اإلسالم            ةوقد بنى هـذه المدين
كانت عاصمة وادي حضرموت الدينية واشتهرت      حيث   عام،   2400تريم بن سبأ قبل أكثر من       

تختلف بوابتها عن بوابات المدن اليمنية القديمة، فأعمدتها من جـذوع الـشجر،             و. بالصوفية
  .وسقفها منسوج من سعف النخيل وأغصان الشجر

  
بدأ ظهور المدينة في فترة ما      قد  و. كم 19والتي تقع إلى الغرب من سيئون على بعد          شبام) 6

لمدينـة أسـوار    ويحيط با . قبل اإلسالم حيث ورد ذكرها في مجموعة النقوش اليمنية القديمة         
عرفت شبام حضرموت بـأول ناطحـات   و. حصينة وبوابة ضخمة تمثل مدخل المدينة القديمة 

ية المبنية من اللـبن  المنازل الطينوبطرازها المعماري الفريد   المدينة  تتميز  و. سحاب في العالم  
 . متـر  24-23والتي ترتفع في أطوال متوازية تتراوح بين        ) النورة(والتبن والمطلية بالجير    

حيث شهدت    سنة 800يعود عمرها إلى حوالي     منزل   500بحوالي  القديمة  مباني  ال ويقدر عدد 
منارتـه  المـسجد الجـامع ب    المدينة  يتوسط  و .عمليات ترميم وصيانة في فترات زمنية مختلفة      

  .حصن الحكم والقصر النجدي وبوابات المدينةالمنازل يقابل ، كما العالية
   

 الميالدي في عهد الخليفة العباسي      منويوجد بالمدينة جامع شبام الكبير الذي بني في القرن الثا         
 عن سورها المحيط بها من       فضالً ،باضية ومسجد الخوقة الذي كان مركزاً لإل      ،هارون الرشيد 

سميت المدينة بهذا االسم    و. غلق ليالً  ببوابة وحيدة ت   مبني على الطراز القديم   الاهات و كل االتج 
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 وقد اعتبرت اليونسكو مدينة شبام مـن        .شبام بن حضرموت بن سبأ األصغر      ملكها   إلىنسبة  
 مـن   ، ونفذت فيها العديد من المشاريع للحفاظ عليها خوفـاً         اإلنسانيضمن قائمة مدن التراث     

  .االندثار
  

   عملتنمية و :رموت بعد الوحدةحض

 .صـعدة األكافة  على  و حركة تنموية غير مسبوقة   في عهد الوحدة    حضرموت  محافظة  شهدت  
كمـا   ، الوحـدة  إلعالنول  ية والتنموية تتشكل منذ اليوم األ     بدأت مالمح النهضة االقتصاد   وقد  

ا خيرات  حتى باتت حضرموت ورشة عمل تترسخ فيه       معالمها على الخارطة التنموية      ظهرت
تحسناً كبيـراً   كذلك  حضرموت خالل الخمسة عشر سنة الماضية        وشهدت   .الوحدة ومنجزاتها 

 ونمواً واسعاً في الخدمات كثمرة للمشروعات التي تـم تنفيـذها فـي              ،في مستويات المعيشة  
أسهم نمـو   و. مجاالت التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء، ووسائل النقل واالتصاالت        

وبلـغ  . بين المناطق الحضرية والريفيـة    فوارق   ال صعات الزراعية والصناعية في تقلي    القطا
 1,734في مختلف مجـاالت التنميـة        و 2004-1990المنفذة خالل الفترة    إجمالي المشاريع   

 تم تمويلها مـن الحكومـة       ،مليون دوالر أمريكي   101مليار ريال و   105.2بتكلفة   مشروعاً
 مشاريع استراتيجية مع محافظات     7كما تم تنفيذ     .اصة وذاتية إضافة إلى مصادر خارجية وخ    

 مــن أبرزهــا طريــق ، مليــون دوالر170 مليــار ريــال و21أخــرى بلغــت تكلفتهــا 
شحن، وإعداد دراسة إنشاء موانئ في بروم وحلفـوت،         /ثمود/حضرموت، طريق تريم  /صافر

  .لمدخالت الزراعيةومشروع األسماك الرابع وحماية البيئة البحرية، وإكثار البذور وا

  

    قطاع الكهرباء

يعتبر قطاع الكهرباء من القطاعات الهامة في االقتصاد الـوطني، إذ يمثـل أحـد الركـائز                 
وقد شهد  . جذب االستثمارات الخارجية  لاألساسية لتحريك العملية التنموية والمقومات األساسية       

 الثـاني مـن عقـد       هذا القطاع في محافظة حضرموت تطوراً نوعياً خاصة فـي النـصف           
ومـن  . مليون دوالر  18.6 مليارريال و  22.5 مشروع بتكلفة إجمالية     92 ذالتسعينيات إثر تنفي  

 ميجـاوات،   40أهم هذه المشاريع تشييد وبناء محطة التوليد المركزية بالريان بطاقة إجمالية            
وقـد سـاهمت هـذه      . وتعزيز القدرة التوليدية في المحطة المركزية في وادي حـضرموت         

ـ   شهده خالل   المشاريع في انتشال القطاع من الوضع السيئ الذي          ومعالجـة  سابقة  الفتـرة ال
االختناق وعدم االستقرار في تموينات الطاقة الكهربائية بسبب محدودية القدرة التوليدية وتقادم            

 ميجاوات  49.4 وقد ارتفعت القدرة التوليدية المركبة للمحطات العاملة من       . خطوط نقل الطاقة  
 إلى  50,063، كما زاد عدد المشتركين من       2004 ميجاوات في عام     143 إلى   1990 عام   في
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 مـشروعاً بمخصـصات     35ويجري العمل حالياً في     .  مشترك خالل الفترة نفسها    117,145
 أهمها تحسين شبكة التوزيع في الشحر، وكهرباء قـرى          ،2005ريال لعام    مليار 1.2معتمدة  

  . في ساحل ووادي المحافظة، وكهرباء صيف ووادي سرالمكال، وتعزيز أعمال الشبكة
  

  قطاع المياه والصرف الصحي

شهد قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة خالل العقد والنصف تحسناً ملحوظـاً نتيجـة              
 مليون دوالر   51 و ل مليار ريا  3.2وقد بلغت االستثمارات    . جهود تطوير هذا القطاع الحيوي    

 أهم المشاريع التي تم إنجازها مشروع مياه المكال الكبرى، ميـاه            ومن.  مشروعاً 231لتنفيذ  
 عدد من مشروعات  سيئون، ومياه تريم، باإلضافة إلى توسيع شبكات المياه وتحسين خدماتها و          

 3 مليون م21.1حجم اإلنتاج من المياه في ساحل ووادي المحافظة من       قد ارتفع   و. مياه الريف 
 إلى  3 م 13.6كما ارتفع االستهالك من     ،  2004 في عام    3مليون م  25.3  إلى 2000في عام   

تكلفـة  يزال العمل جارياً في تنفيذ عدد من المشاريع ب         وال.  خالل نفس الفترة   3 مليون م  17.9
شبكات و  أبرزها تخفيض الفاقد في شبكة مياه المكال       ،2005عام  في  ليار ريال    م 2.1 ةإجمالي

 الصحي لمدينة المكال، ومياه ومجـاري       وادي حضرموت، وتحسين خدمات المياه والصرف     
  .مجاري سيئون وتريم وشباموحديبو، وتوفير مصادر المياه لمدينة الشحر، 

  
  قطاع الصناعة

خالل السنوات الخمسة عشر األخيـرة، حيـث أقيمـت           ملحوظاًنمواً  القطاع الصناعي   عاش  
 إضافة إلـى    ،الغذائيةالصناعات االستخراجية والتحويلية في مجاالت مواد البناء والصناعات         

مصانع الثلج وقوارب الفيبرجالس وكذلك التوسع في الورش الصغيرة للنجـارة واأللمنيـوم             
 5.9 مشروعاً بتكلفـة إجماليـة       94وبلغت المشاريع التي تم تنفيذها في هذا القطاع         . واألثاث

مصنع إنتـاج    أهمها مصنع اإلسفنج في المكال، مصنع المكال لكيماويات البناء، و          ،مليار ريال 
وقد ساهمت هذه المشاريع في دعم النشاط الصناعي بالمحافظة         . اإلسفلت الخرساني في الريان   

  . فرصة عمل1,449ووفرت أكثر من 
  

  قطاع النفط والثروات المعدنية

شملت عملية التنقيب عن النفط محافظة حضرموت والتي تكللت باكتشافات في منطقة المسيلة             
نشئ ميناء بالشحر لتصدير النفط إلـى  أوقد . لمحافظات المنتجة للنفطلتصبح المحافظة إحدى ا   

ونفذت هيئة المساحة والجيولوجية عدداً من المشاريع تمثلت فـي إجـراء            . األسواق العالمية 
المسح والتحري للثروات المعدنية والصخور الصناعية واإلنشائية، واستكمال أعمال تـسوير           
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 باإلضافة إلى االنتهاء من تنفيذ مشروع الـشبكة         ،حضرموتموقع هيئة المساحة الجيولوجية ب    
  .الكهربائية لفرع الهيئة بالمحافظة

  
  قطاع الزراعة

يحتل القطاع الزراعي بمحافظة حضرموت مكانة هامة بين القطاعات االقتصادية، حيث تعمل            
ر، فيما   هكتا 43,500 وتقدر المساحة الصالحة للزراعة بـ       .به نسبة كبيرة من القوى العاملة     

، واألعـالف   %38 تشكل الفواكـه     2003في عام    هكتار 34,657بلغت المساحة المزروعة    
ويتركـز اإلنتـاج    %. 3والمحاصيل األخـرى    % 9، والخضروات   %24، والحبوب   26%

أهـم المنتجـات    ، و الزراعي بدرجة رئيسية في وادي حضرموت ووادي حجـر الزراعـي          
  .ن، التبغ والحناءالزراعية القمح، التمور، السمسم، الليمو

  
 بلغـت تكلفتهـا     2004-1990خالل الفترة     مشروعاً 32شهد القطاع الزراعي استكمال     قد  و

 مع محافظـات    نمليار ريال ومليون دوالر، إضافة إلى مشروعين استراتيجيي        2.3اإلجمالية  
ومن أبرز المشاريع التي تم إنجازها تطوير وادي حضرموت         . ل مليار ريا  3.2أخرى بتكلفة   

، تطوير وادي حجر وتطوير التعاونيات الزراعيـة فـي المنطقـة            )المرحلة الثانية (الزراعي  
 هكتار في عـام     19,812وقد ساهمت هذه المشاريع في زيادة الرقعة الزراعية من          . الشرقية
 وزادت إنتاجية المحاصيل نتيجة بنـاء الـسدود         ،2003 هكتار في عام     34,657 إلى   1990

ويجري . فير المعدات الزراعية ودعم خدمات اإلرشاد الزراعي وغيرها       والمنشآت المائية وتو  
) المرحلـة الثالثـة   (حالياً في مشاريع أخرى أهمها تطوير وادي حضرموت الزراعي           العمل

ومشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية الذي ينفذ باالشتراك مع محافظـات أخـرى              
  .مليون دوالر 45 ةتكلفب
  

  كقطاع األسما

 يمتد على ست مديريات إضافة إلى سواحل        ، كم 750تمتلك حضرموت شريطاً ساحلياً بطول      
وتتميز هذه السواحل بتنوع ووفرة األسماك واألحياء البحرية خاصة أسماك التونـة            . سقطرى

 مشاريع أسماك تضمنها البرنامج االستثماري      9وشهدت المحافظة تنفيذ    . والساردين والشروخ 
 ومشروعين مشتركين مع محافظات أخرى بتكلفـة        ، مليون ريال  443إجمالية  السنوي بتكلفة   

وأهم هذه المشاريع تطوير التعاونيات الـسمكية فـي المنطقـة الـشرقية             .  مليون ريال  489
 تمثلت في إنشاء صاالت حديثة      ،الذي قدم تسهيالت للصيادين في ست مواقع      ) األسماك الرابع (
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كما تم تطوير مصنع    . بريد ومصانع إلنتاج الثلج وغيرها    الستالم وتحضير األسماك، مخازن ت    
  .2004عام  علبةمليون  19.8المكال لتعليب األسماك لزيادة إنتاج المصنع إلى 

  
ساهمت الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص بدور حيوي في تنمية القطاع السمكي حيـث             قد  و

 بما فيها جمعيـات     ،2004م   جمعية في عا   24 إلى   1990 في عام    4زاد عدد الجمعيات من     
وعملت الجمعيات على تنظيم نـشاط الـصيادين وتحـسين          . جزيرة سقطرى وعددها خمس   

فـي    ألف طن  75إنتاجيتهم وبالتالي زيادة اإلنتاج بشكل كبير، حيث بلغ إنتاج هذه الجمعيات            
ء  من أهمهـا إنـشا     ، مليار ريال  2.6 مشروعاً بتكلفة    28كما نفذ القطاع الخاص     . 2004عام  

 إضافة  ،مصنعين إلنتاج المعلبات السمكية وعدد من الثالجات ووحدات التبريد ومصانع الثلج          
عدد مـن المـشاريع الحيويـة    في ويجري العمل حالياً   . إلى تأسيس شركات تصدير األسماك    

  .أبرزها مشروع مرسى الشحر السمكي
  

  قطاع الطرق

إلسفلتية الحديثـة وتنفيـذ مـشاريع    شهد قطاع الطرق تطوراً ملحوظاً من خالل بناء الطرق ا  
مـديريات  الالربط بين مديريات المحافظة، إضافة إلى سفلتة عدد من الطرق الداخليـة فـي               

 مشروعاً خـالل    78وقد بلغت المشاريع التي تم تنفيذها       . ورصفها وإنارتها وصيانة عدد آخر    
سيئون / طريق المكال  ريال، من أبرزها تجديد   مليار   25.4إجمالية  ة  بتكلف 2004-1990الفترة  
 كـم   310حضرموت بطول   /وتم تنفيذ طرق ربط استراتيجية كطريق صافر      .  كم 300بطول  

 كم والـذي    510طول  بشحن  / ثمود/ والذي يربط العاصمة صنعاء بالمحافظة، وطريق تريم      
يعتبر البوابة الشرقية ومنفذ تجاري يربط حضرموت خاصة واليمن عامة بسلطنة عمان ومنها             

الشرقي والغربي لمدينة المكال بطـول      المدخل   كما استكملت توسعة     .الخليج العربي لى دول   إ
 باإلضـافة إلـى سـفلتة       ، كم وشق طريق موري قلنسية وتوسعة وتشجير طريق المطار         28

الشوارع في كل من المكال، غيل باوزير، الشحر، الحامي، الديس الشرقية، سـيئون، تـريم               
  .القطن، شبام وغيرها

  
دوعـن، وطريـق    / الضليعة/ياً تنفيذ عدد من مشاريع الطرق أهمها طريق حجر        ويجري حال 

 كم، والمرحلة األولى من خور المكال وكـذلك المرحلـة           192دوعن بطول   / المكال/الضليعة
أطـوال  زادت  وقـد    .األولى من مشروع ربوة خلف، وسفلتة شوارع روكب وبويش وغيرها         

وساهم مشروع األشغال العامـة فـي   .  كم 2,500 كم إلى أكثر من      761الطرق اإلسفلتية من    
مليون دوالر والصندوق االجتماعي     1.2 مشروعاً في مجال الطرقات بتكلفة إجمالية        14تنفيذ  
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 52 ألـف دوالر، ووزارة الـنفط فـي تمويـل            610 مشاريع بتكلفة إجمالية     8للتنمية بتنفيذ   
  . ل مليار ريا2.9مشروعاً بتكلفة إجمالية 

  
  اإلتصاالتقطاع 

 الوحدة قفزات نوعية في مجال االتـصاالت مـن          قحققت محافظة حضرموت منذ إعادة تحقي     
خالل إنشاء شبكة حديثة في المدن والمناطق الريفية، وتم إيصال الخدمات الهاتفية إلى معظـم            

وبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها فـي        . مناطق المحافظة، إضافة إلى تحسين خدمات البريد      
، من أبرزهـا إنـشاء سـنتراالت        ل مليار ريا  13.9 مشروعاً بتكلفة إجمالية     113هذا القطاع   

 محطـة يمـن     22مركزية في المدن الرئيسية كالمكال والشحر وسيئون وتريم والقطن، وبناء           
موبايل وإنشاء محطات اتصاالت ريفية في عدد من المناطق، إضافة إلى بناء مكاتب بريديـة               

وقـد انعكـست هـذه      .  تأهيل مكتبي البريد بالمكال وسيئون     حديثة في عدد من المدن وإعادة     
 ألـف   10ارتفاع طاقة خطوط الهاتف المجهزة من        المشاريع إيجاباً على المؤشرات من خالل     

 خط إلـى    8,506والسعة العاملة من     ،2004 خط في عام     134,766 إلى   1990خط في عام    
  . مكتب34  مكتب إلى28وزيادة المكاتب البريدية من  ،2004خط في عام  76,076

  
  قطاع النقل

 170 مليون ريـال و   743 مشروعاً بتكلفة إجمالية     11بلغت المشاريع المنجزة في قطاع النقل       
ألف دوالر، من أهمها بناء مطار دولي حديث في سقطرى والذي يمثـل أبـرز اإلنجـازات                 

ن منـشآت مطـار     عزلة الجزيرة وربطها بالوطن والعالم، وبناء وتحسي      ء  االستراتيجية إلنها 
. خلف وإنجاز دراسة ميناء بـروم     /  إضافة إلى استكمال المرحلة الثانية لميناء المكال       ،نسيئو

 بناء رصـيف بحـري فـي سـقطرى     لفي عدد من المشاريع الهامة مثحالياً  ويجري العمل   
 مؤشرات عـدد البـواخر القادمـة إلـى          توقد تضاعف . وتطوير منشآت مطار المكال الدولي    

 وحركة البـضائع    2004 باخرة في عام     346 إلى   1990 باخرة في عام     155حضرموت من   
  .مليون طن 12.2 مليون طن إلى 4.3من 

  
   والشئون االجتماعيةالخدمات االجتماعية

تطورت الخدمات االجتماعية خالل الفترة تطوراً كبيراً وفي مختلف المجاالت نتيجـة تنفيـذ              
 تم تمويلهـا مـن   ،مليون دوالر 26.9مليار ريال و   20 مشروعاً بلغت تكلفتها اإلجمالية      935

 واإلرشـاد   ف العالي واألوقا  ممصادر مختلفة وشملت مجاالت التعليم، الصحة والسكان والتعلي       
الـشئون  واسـتأثرت   . والثقافة والسياحة والشباب والرياضة والشئون االجتماعيـة وغيرهـا        
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أليتام بـالمكال   ان أبرزها دار رعاية      م ،مليون ريال  192ة   مشاريع بتكلف  9تنفيذ  االجتماعية ب 
ويجري العمل حالياً السـتكمال مبنـى الرعايـة         . بالمكالاالجتماعية  ومبنى صندوق الرعاية    

  .االجتماعية بالمكال
  

 التعليم

إجمالية ة   بتكلف 2004-1990خالل الفترة     مشروعاً 422بلغ عدد المشاريع التعليمية المنجزة      
 مدرسـة   32 مدرسة للتعليم األساسي و    232 تمثلت في بناء      مليون دوالر،  18.7 ريال و  6.1

للتعليم الثانوي، إضافة إلى تجهيز وتأثيث وترميم بعض المدارس واستكمال مطـابع الكتـاب              
  . المدرسي

  
  تطور مؤشرات التعليم 

    التعليم الثانوي  التعليم األساسي

  2003/2004عام  90/1991عام   2003/2004عام   90/1991عام   المؤشرات

  45  13  525  239  المدارس
  497  232  5253  2766  الشعب
  الطالب

 ذكور  •

  إناث •

108,460  
...  
...  

190,078  
113,055  
77,023  

9,628  
...  
...  

19,327  
14,314  
5,013  

  1,366  453  8,548  4,804  نوالمدرس
  39  42  36  39  شعبة/الطالب
  14  18  22  23  مدرس/الطالب

  

 يالتعليم الفني والتدريب المهن

 مـشروعاً بلغـت تكلفتهـا    20شهد قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في حضرموت تنفيذ   
.  مليون ريال، منها إنشاء المعهد الصناعي بالمكال وتأهيـل المعاهـد القائمـة             830اإلجمالية  

ويجري العمل حالياً في بناء عدد من المعاهد أبرزها المعهد السمكي فـي الـشحر والمعهـد                 
 وزاد عـدد    4 إلى   1990/2004وقد تضاعف عدد المعاهد خالل الفترة       . القطنالزراعي في   
  . طالب932 طالب إلى 415الطالب من 
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 التعليم الجامعي

شهدت محافظة حضرموت إنشاء صرحين علميين كبيرين هما جامعـة حـضرموت للعلـوم             
 على المعارف    الحصول ة اللتين ساهمتا في توفير فرص     ،والتكنولوجيا وجامعة األحقاف األهلية   

وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بجامعة حضرموت، حيث تم تنفيـذ           . في مختلف التخصصات  
مليـون دوالر، مـن أبرزهـا دراسـات          12.8مليارريال و  1.5 مشروعاً بتكلفة إجمالية     28

. وتصاميم الحرم الجامعي، وبناء كلية الهندسة والتكنولوجيا وبناء كلية الطب والعلوم الصحية           
 50 قسم إلى    21 كلية واألقسام من     14 إلى   6 من   2004-1996خالل الفترة   زادت الكليات   و

  . طالب وطالبة7,640 طالب وطالبة إلى 2,052الطالب من ارتفع عدد قسم، كما 
  

 الصحة والسكان

 مليـون دوالر،    1.5 مليارريال و  2.1 مشروع بتكلفة إجمالية     208أنجز خالل الفترة الماضية     
 102 مركز صـحي و    17 مستشفيات و  6تكمال المختبر المركزي بالمكال وبناء      تمثلت في اس  

  . وحدة صحية، باإلضافة إلى توسعة وتجهيز المنشآت الصحية في مختلف مديريات المحافظة
  

  تطور المؤشرات الصحية 

  2004عام   1990عام   المؤشرات
  12  6  المستشفيات

  1,401  345  األسرة
  28  11  المراكز الصحية

  244  142  حدات الصحيةالو
  53  21  مراكز الطفولة واألمومة

  338  125  األطباء البشريون
  
  

 الثقافة والسياحة

 مـشروعاً  27شهد مجال الثقافة والسياحة بمحافظة حضرموت تطوراً كبيراً من خالل تنفيـذ     
 مـشروعاً بتكلفـة     17وبلغت حصة القطاع الخـاص      . ل مليار ريا  4 بتكلفة إجمالية تزيدعن  

أبرزها المركز الثقافي بالمكال، وبناء عدد من الفنادق والـشاليهات،          ،  مليار ريال  3.3الية  إجم
إضافة إلى فتح وكاالت سياحية ومكاتب النقل السياحي التي تقوم بتسهيل الخدمات للمسافرين             
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وقد تجلى ذلك في زيـادة عـدد        . وتنشيط السياحة بشكل عام والسياحة الداخلية بشكل خاص       
  .2004 فندقاً في عام 79إلى  2000 فندقاً في عام 49ن الفنادق م

  
 الشباب والرياضة

 مشروعاً بتكلفة إجماليـة تقـدر       20 الفترة الماضية تنفيذ     لشهد قطاع الشباب والرياضة خال    
 من أبرزها الصالة المغلقة بالمكال، وبناء بيت للشباب في كل من المكال             مليون ريال،  337بـ

ستاد سـيئون   افي تنفيذ عدد من المشاريع أهمها بناء        حالياً  العمل  ويجري  . وسيئون وسقطرى 
  .الرياضي الذي تبلغ كلفته مليار ريال

  
 اإلدارة المحلية

 ،مليون ريال  562كلفة إجمالية   ت مشروعاً ب  13بلغت المشاريع التي تم تنفيذها لإلدارة المحلية        
يجري العمل حالياً في عدد من      و. أهمها بناء مجمع حكومي في كل من سيئون والعبر وقلنسية         

  .المشاريع األخرى منها المجمع الحكومي بالمكال
  

  مشاريع متفرقة في محافظة حضرموت

    أهم المشاريع   كلفة المشاريع
  المجال

عدد 
    ألف ريال  المشاريع

مبنى الجهاز المركزي   43,812  1  رئاسة الجمهورية
  للرقابة والمحاسبة

استكمال مبنى البنك   135,654  6  المال والمصارف
  المركزي

مبنى المؤسسة   136,559  2  التموين والتجارة
  االقتصادية

محكمة ونيابة شبام   296,842  4  العدل والقضاء
  والقطن

  المجمع التجاري الفندقي  170,869  151  األوقاف واإلرشاد
  محطة اإلرسال اإلذاعي  170,742  5  اإلعالم

التخطيط والتعاون 
  الدولي

 مكتبي التخطيط في امبني  60,415  2
  الساحل والوادي

 195



  إصالحية المكال  597,501  17  الداخلية
  

  االستثمار في حضرموت

والقائمة على تحرير االقتصاد واالنتقـال       مصداقية السياسة االقتصادية للدولة    تعزيزمن أجل   
 لكوكـذ ني  وط العقبات التي تحول دون تدفق الرأسمال ال       وإزالة،   اقتصاد السوق  إلىالتدريجي  

 جراءاتالدولة إ  ذتاتخوتحقيق التنمية،    في بناء االقتصاد الوطني      ةلمشاركل واألجنبيالعربي  
عـادل علـى قاعـدة       ال تعويضال أو األصليين أصحابها إلى  المؤممة رد الحقوق والممتلكات  

 حضرموت من تجاوز هذه المشكلة رغـم         المحلية في  ة السلط تمكنتوقد  .  والضرار رالضر
ـ  اليمنيـين عادة الثقة الـى المـستثمرين       إمر الذي ساهم في      األ ،ا وتداخالتها تعقيداته  ة وخاص

 بالظهور في العملية التنموية من خالل العديـد         أنشطتهم بدأت   نالذيو ،في الخارج المتواجدين  
  .من المشاريع التي تتزايد عاماً بعد عام

  
    الفرص االستثمارية المتاحة

رية كبيرة وفي مجاالت مختلفة وخاصة الزراعة، األسماك،        يتوفر في حضرموت فرصاً استثما    
  . الصناعة، السياحة، والنفط والثروات المعدنية باإلضافة إلى قطاع المال واألعمال

  
  قطاع الزراعة

ـ         هكتار خاصـة فـي      8,843تمتلك المحافظة أراضي صالحة للزراعة وغير مستغلة تقدر ب
كانيـة استـصالح أراض جديـدة إلنتـاج         مديريات وادي حضرموت ومديرية حجر، مع إم      

المحاصيل التي تتميز بها هذه المناطق مثل التمور، السمسم، البطاطس، البصل والثـوم فـي               
مديريات الوادي والقطن والبطيخ وكذلك التمور في مديرية حجر، والمانجو والليم الحـامض             

 .ي مديرية غيل بـاوزير    ميفع وأرياف المكال وكذلك التمباك والحناء ف      /الذي تشتهر بها بروم   
إنشاء شركات مساهمة لتصدير اإلنتاج الزراعي الفـائض مثـل الطمـاطم والتمـور              ويمكن  

 وكذلك إقامة مخازن حفظ للكميـات       ،والبصل من خالل تجهيزها وتغليفها وحفظها بشكل جيد       
 ويتوفر كذلك فرص االستثمار في إنتاج األعالف وتربية المواشي         .الفائضة في بعض المواسم   

  .تربية النحل وإنتاج العسل لتغطية االستهالك المحلي والتصدير للخارج، إضافة إلى والدواجن
 

  قطاع األسماك
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تمتاز المحافظة بطول الساحل البحري وغنى وتنوع الثروة السمكية، في ظل نمـو مـستمر               
لكثيرة ويفتح هذا الوضع المجال واسعاً الستغالل الفرص ا       . ألسواق الخارجية والطلب المحلي   ل

  :في القطاع السمكي أهمها في اآلتي
تأسيس شركات االصطياد والتصنيع لألسماك لتلبية احتياجات السوق المحلـي وألغـراض             •

 .التصدير

االستثمار في أسطول الصيد وتوفير ثالجات التخزين والتبريد وتحـسين طـرق التـداول               •
 .والتحضير

 .إنشاء مزارع لتربية األسماك واألحياء البحرية •

 .امة مصانع القوارب والشباك وأدوات الصيد المختلفةإق •

 .إنشاء وحدات طحن األسماك لتوفير األسمدة للزراعة وأعالف الدواجن •

  
  قطاع الصناعة

تتوفر في محافظة حضرموت العديد من الخامات المعدنية كالذهب والنحاس والنيكل، وكـذلك             
والرخام والجرانيت، إضافة إلى    خامات وصخور صناعية وإنشائية تدخل في صناعة االسمنت         

توفر خامات الزجاج والجير الحجري وغيرها من المواد التي تدخل فـي صـناعة الطـالء                
ويمكن تلخيص أهـم الفـرص االسـتثمارية فـي          . والبالستيك والمواد الصحية ومواد البناء    

كذلك . يرهااالسمنت العادي والمقاوم للملوحة وإنتاج النورة، والزجاج والجرانيت والرخام وغ         
بعض الصناعات التحويلية التي تعتمد على المواد األولية المنتجة المحليـة مثـل              يمكن إقامة 

صناعة خام الزيوت من السمسم، وإنتاج مادة النشا والجلوكوز من البطاطس وتعبئـة مـواد               
غذائية مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والطماطم وتجفيف وتعليـب التمـور وصـناعة             

ويمكن أن تشمل الفرص االستثمارية تصنيع أدوات الرش الزراعية، وإنـشاء            .ة العسل وتعبئ
مطاحن لالستفادة من مخلفات األسماك كأسمدة زراعية وغذاء للـدواجن، وإنتـاج األسـمدة              

  الكيميائية إضافة إلى صناعة بعض المطهرات والمبيدات الحشرية
  

  قطاع النفط والثروات المعدنية

 حضرموت كغيرها من المحافظات اليمنية مواقع احتياطي خامات المعـادن        يتوفر في محافظة  
الفلزية كمنطقة وادي مدن التي تعتبر في الوقت الراهن من المنـاطق المفتوحـة لالسـتثمار                

طـن  /جـرام 12.5 ألف طن بدرجة تركيز      962المحلي واألجنبي، حيث يقدر احتياطي الخام       
اطي خامـات المعـادن الالفلزيـة وأبرزهـا         طن فضة، عالوة على احتي    / جرام 7.8ذهب و 

الفلورايت في المكال والذي يدخل في صناعة إنتاج حمض الفلورايك المستخدم فـي تنظيـف               
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الفوالذ وإزالة الطالء ومعالجة اليورانيوم وصناعة السيراميك والزجاج، إلى جانب المعـادن            
  .لسوداءالالفلزية األخرى كالحجر الجيري والدولوميت والجبس والرمال ا

  
  قطاع السياحة

محافظة ساحالً جذاباً ونظيفاً يحتوي على أنواع متعددة ونادرة من األسماك واألحيـاء             التمتلك  
وتتنوع عوامل الجذب السياحي للمحافظـة، بـدءاً        . البحرية التي تشجع تنشيط سياحة الغوص     

والعديـد   يئون والشحر بالمدن التاريخية القديمة ذات الفن المعماري الفريد مثل شبام وتريم وس          
من المواقع األثرية المنتشرة في مختلف أرجاء المحافظة، إضافة إلى المياه المعدنية والعالجية             

بال، والوديان الخـضراء والـصحراء،   سواحل والهضبة والجالوالطبيعة الخالبة المتنوعة في  
 العنـدم ودم    ناهيك عن أرخبيل سقطرى وجزيرته التي تعد أكبر جزر اليمن وتعرف بأشجار           

  .األخوين، وتتميز بالتنوع الحيوي والبيئي الذي يندر في مناطق العالم
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  جزيرة األحالم ... سقطرى 

الجزيرة العذراء أو جزيرة األحالم، جمالها الساحر يعود إلى أسرارها          تسمى جزيرة سقطرى    
ا تضم محميـات طبيعيـة نـادرة        يجمع الخبراء على أنه   ، حيث   الغامضة التي لم تكتشف بعد    

وتعد  .وأشجار ونباتات وطيور لم تستقر إال في جوفها وعلى أرضها دون أي مكان في العالم              
 ورشـة   حالياًالجزيرة   وقد باتت  .سقطرى معشوقة السياح وقبلة الباحثين عن الجمال الطبيعي       

   . من كل مكانقادمونوإقتصادي وبيئي يتزاحم عليها ال سياحيلنشاط عمل 
  

 كتاب   وفي ،الطبيعيذكر الجزيرة في المصادر الكالسيكية عند بليني في كتاب التاريخ           وورد  
 سقطرى جزيرة كبيرة سكانها خليط من العـرب         أنالطواف حول البحر االريتري الذي ذكر       

 وتشير المراجع التاريخية إلـى أن جزيـرة         . وتخضع لملك بالد اللبان    ،والهنود وبعض الروم  
اية األلف األول قبل الميالد، مثلت أحد المراكز الهامة إلنتاج السلع المقدسـة             سقطرى، منذ بد  

تنـتج   ساد االعتقاد بأن األرض التـي     إذ  التي تستخدم في طقوس العبادة لديانات العالم القديم،         
 كـان لهـا حـضوراً فـي كتـب الرحالـة        ، لذلك .السلع المقدسة أرض مباركـة من اآللهة     

 في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ضمن جزر         سقطرىجاء ذكر ما  ك .والجغرافيين القدماء 
  .ةيالبحر اليمن

  
   جغرافية سقطرى

 في نقطة كأقرب المهرة بمحافظة فرتك رأس من كم 380وتبعد   عدن خليج شرق تقع الجزيرة 
 سـكان  عدد يبلغو .كم 884 بحـوالـي عدن محافـظـة عـن تبـعـد كما ،اليمني الساحل

 تتـوزع و. نـسمة  42,842 حـوالي  2004 لعام السكاني التعداد لنتائج قاًوف سقطرى زيرةج
   :يلي كما ،وخلجان وأودية وهضاب وسهول جبال بين الجزيرة تضاريس
 الـساحلية  الـسهول  على وتطل الجزيرة مساحة معظم الهضبة هذه تشغل: الوسطى الهضبة
 الهـضبة  همـا  ئيـسين ر قسمين إلى  عزرو دي  وادي يقسمها ،االنخفاض في متدرج بشكل

  .الغربية والهضبة الشرقية
 وسـهول  مذهن رأس سهول مثل متفرقة مناطق في تتوزعالتي  و :الشمالية الساحلية السهول
  .حديبو سهولو طوعن ووادي درباعه وادي

  ديعزرهـو  وادي سهلو هوديفعر وادي سهول إلىنقسم تالتي  و: الجنوبيـة  الساحلية السهول
 هـذه  وتمتـد . قعرة وسهل نوجد بسهل يسمى ما وهو قطرية لجبال يالجنوب الساحلي السهلو
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 هـذه  وتغطـي . غربـاً  شوعب رأس حتى الجزيرة شرق في مومي رأس جنوب من السهول
  .الساحل قرب الناعمة الرملية الكثبان تنتشر بينما ،للزراعة الصالحة الغنية التربة السهول

  
 جبـال  سلسلة وأهمها الوسطى، الهضبة حسط من متفرقة جهات في الجبال تتوزع :الجبــال

 إلى الشرقي الشمال من هذه الجبال  وتمتد .متر 1,505 فيها قمة أعلى حيث يبلغ ارتفاع     حجهر
 وتـنخفض  وتضيق والشرق الوسط في ارتفاعها ويزداد تقريباً، كم 24 الغربي لمسافة  الجنوب

   .الغرب في
  

 عـدة  واتجاهات مسارات تتخذالتي   ألوديةا من كبير عدد سوقطرة جزيرة في يوجد :األوديـة
 إلـى  بعضها يمتد التي الصخرية الروؤس من عدد الجزيرة في يوجدو. السطح تأثيرات بحسب
 الواقعـة  سوالرؤ الجزيرة بخالف  غربو والشرق الشمال في الواقعة الروؤس مثل البحر مياه

 كمـوانئ  اسـتغاللها  يمكن   التي الجزيرة في الخلجان من قليلة مجموعة توجدو. الجزيرة جنوب
 الـشرقية  واألجزاء حديبو سهل تضرب التي القوية للرياح هاتعرض أثناء وبالذات ة آمن طبيعية
   .سبتمبر أواخر حتى يونيو شهر مطلع مناء ابتد والغربية

  
 28ْ-26ْ بين العظمى الحرارة تتراوح درجة  حيث حار بحري مـنـاخ الجـزيـرة يسـودو

  .الجبلية المناطق في كثيراُ الحرارة درجة تقلو .مئوية 23ْ-19ْ بين الصغرىو مئوية
  

   اإلداري التقسيم
 وقـد . الكـوري  بدعو قلنسية مديريةو حديبو مديرية ماه مديريتين إلى إدارياً الجزيرة تنقسم
 القـرار  بموجـب ثم ألحقت بحضرموت     ،1967 نوفمبر 30 في بعدن إدارياً الجزيرة ألحقت

 لجزيـرة  اإلداري المركز حديبــو مديرية تعتبرو .1999 لسنة 23 رقم بالقانون الجمهوري
 الناحيـة  من حجهر جبال سلسلة عليها تطلو للجزيرة الشمالي السهل في تقعوالتي   ىسوقطر
 فيهـا  تجري التي الوديان امتداد على النخيل أشجار من كثيفة غابات بها يحيط كما،  الشمالية
 مديريـة  ويتبـع  .المتواضعة الخدمات بعض حديبو مدينة في وتتوفر .العام مدار على المياه
 تجهيـزه  تـم  الذي موري مطار من الطريق على الواقعة قاضب أهمها القرى من عدد حديبو
 قلنسية مديريةأما   .أنواعها بمختلف الكبيرة الطائرات الستقبال وتهيئته متطورة بخدمات حديثاً
 سـوقطرة  لجزيـرة  الغربي الساحلي الشريط في عةالواق قلنسية مدينة مركزهاف الكوري وعبد
  .حديبو بعد الثاني الحضري التجمع وتعتبر
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 منـازل تتكـون   و ،1507 عامفي   للجزيرة البرتغالي االحتالل فترة إلى قلنسية تسمية ويرجع
 .جمـيالً  طابعـاً  المدينة على يضفي مما األبيض اللون عليها يغلب فقط واحد دور من المدينة
 نـشاطها  فـي  تعتمد التي القروية والتجمعات الجميلة الشواطئ من عدد قلنسية ينةبمد ويحيط
 محافظـة  مـن  القادمة الصيد سفن استقبال نقطة المديرية هذه تعتبر كما والرعي، الصيد على

  .حضرموت
  

   ىسوقطر أرخبيـل
 ريالكـو  عبد هي ،منها الغربي الجانب في تقع الصغيرة الجزر من عدد سقطرى جزيرة يتبع

 مساحة أكبرها الكوري عبد جزيرة وتعتبر. صيال – فرعون – كراعيل – درسة – سمحة –
 تكويناتتشبه  و ،ىسقطر جزيرة غرب شمال كم 320 بعد على وتقع بالسكان، كثافة وأكثرها
 بنـدر  يسمى صغير مرسى لجزيرةل الجنوبي الشاطئ في ويوجد .ىسقطر جزيرة فيها السطح
 سـكان يعمـل   و .البركانيـة  الصخور من قدماً 1,750 ارتفاعها بلغي فيها قمة وأعلى صالح،
ـ و. اللؤلؤ بمصائد غنية الجزيرة أن حيث ،والغوص األسماك صيدفي   الجزيرة  جميـع شكل  ت
  .البيولوجي التنوع مناطق أهم األرخبيل جزر

  
  فريدالطبيعي التنوع ال

يـستفاد مـن    التي  نباتات   من ال   نوعاً 750 يتمثل في  بتنوع حيوي نادر   جزيرة سوقطرى تتمتع  
 900يؤكد الخبراء أن هناك أكثر من       و .بعضها في الطب الشعبي وعالج الكثير من األمراض       

مثـل   في العـالم     له مثيل  نوع ال يوجد     300 منها حوالي    ،نوع من األشجار والنباتات النادرة    
 وتـشتهر   .اشكله كما توجد شجرة األفنة الفريدة بسبب نمط نموها وت         .األيفوربيا و نبات الجراز 

توجـد   كمـا  .واللبان) التريمو(الجزيرة بشجرة دم األخوين النادرة والغريبة ووردة الصحراء  
 أنـواع   6 منها تتكـاثر فـي الجزيـرة و        30،  نوع 105أنواع متعددة من الطيور تصل إلى       

 أنواع مهددة باإلنقراض هي الزرزور السقطري والهازجة السقطرية والدراسـة           3مستوطنة و 
تحتوي الجزيرة على نسبة عالية من الطيور المستوطنة، إضافة إلى الطيور التي            و. طريةالسق

وتـشير  . تتواجد بأعداد وكثافة يندر وجودها في مكان آخر من العالم مثل الدخمة المـصرية             
،  نوعـاً  179إلى تـسجيل     موقع هام للطيور في أرخبيل سقطرى        22دراسة جرت في    أحدث  
 بـصورة    مهـاجراً   نوعاً 88رصدت الدراسة   كما   .ثر في األرخبيل   نوع مقيم ومتكا   41منها  

  .متشرداً نوعا 50منتظمة و
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 من حيث الكثافة العددية فـي األرخبيـل،         ىالعصفور الدوري السقطري المرتبة األول    واحتل  
 طـائر،  ألف   30 ثانياً بأكثر من     التمير السقطري  ألف طائر، وجاء     200والتي بلغت أكثر من     

 ألف طـائر، يليهـا      14ألف، ثم السواديه السقطرية بحوالي       20سقطري بحوالي   ثم المغرد ال  
ن تعتبران من أندر أنواع الطيور في أرخبيل سقطرى وأقلها          ي، اللت ةسة السقطري االهازجة والدر 

   .انتشاراً
  

وتعد طيور النورس المهاجرة للجزيرة من أقصى الشمال، خصوصا أصفر الـساقين، أكثـر              
ويوجـد فـي     . وتزداد أعداد أنواع الخرشنات العابرة خالل فصل الشتاء        شيوعا في سقطرى،  

 كمـا   . محمية برية  12 محمية بحرية وساحلية، و    27 محمية طبيعية، منها     39سقطرى حوالي   
األبقار التي تنحدر من فصيلة الغريزيان الشهيرة التي جلبهـا البرتغـاليون            الجزيرة  تتوفر في   

 وهي من   ،لماعز السقطري ذي الحجم الصغير والذيل الطويل      عندما احتلوا الجزيرة، وكذلك ا    
با وروسيا، إضافة إلى أعداد كبيرة من الجمال والخرفـان        وسالالت الخراف المعروفة في أور    

 وال يوجد فـي الجزيـرة       .والماعز واألرانب وقط الزباد السقطري الذي يستخرج منه المسك        
  .مفترسةحيوانات 

  
ين التي ال يوجد لها مثيل إال في جزر الكناري التي فقدت هـذا               أحراج دم األخو   تظهر أهمية و

متد في نطـاق جغرافـي      ا نبات دم األخوين     أنثرية   إذ تبين الدراسات األ    ،النوع من األحراج  
واسع يبدأ في جزر الكناري ويشمل حوض البحر المتوسط وجنوب ووسـط أوروبـا حتـى                

يث تصل نسبة    التنوع الحيوي الفريد، ح    وتعد سقطرى ثالث جزيرة في العالم من حيث        .روسيا
عن نتائج مدهشة تفتح الباب     من الدراسات    وقد أسفرت المرحلة األولى    .%34التنوع فيها الى    

ستكشاف مزيد من األسـرار     ال أمام دراسات وأبحاث علمية في هذه المنطقة من العالم           واسعاً
إلنسانية التـي   ل  مصوناً  طبيعياً  إرثاً  وتقدمها ،والكنوز الطبيعية الفريدة التي تحتفظ بها سقطرى      

  .افتقدت صلتها بخصائص النشأة األولى لألحياء النباتية والحيوانية
  

 تحظـى و .رناد بيولوجي تنوع من تحتويه بما الطبيعي للتاريخ متحفاً سقطرى جزيرة وتعتبر
 عيـة الطبي خصائـصها  ومـن  المتنوع مخزونها من لالستفادة الحكومة قبل من كبير باهتمام
 جهـود ال مـن  االسـتفادة  مع ،السياحي للجذب فريدة مقومات تشكل التي االقتصادية ومزاياها

 باهتمـام الجزيرة   تحظىو. طبيعية كجوهرة سوقطرة جزيرة على لحفاظل عالميينال هتماماالو
 رئيسية بدرجة ينصبالذي  و بالبيئة، المهتمة الدولية والهيئات اليونسكو منظمة قبل من عالمي
 محميـة  لها التابعة والجزر سقطرى إعالن مؤخراً تم قدو. طبيعية كجوهرةيها  عل لحفاظا في
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 التنـوع  حمايـة " تمويـل مـشروع      فـي  الدولي االهتمام، كما ترجم    البشرية لخدمة طبيعية
 للجزيرة الطبيعية لبيئةل يحدث قد تدهور أي منعو" لها التابع واألرخبيل الجزيرة في البيولوجي

 حمايـة  مشروعات من العديد تنفيذ حالياًيتم  و . فيها والسكاني االقتصاديلنشاط  تسارع ا  بسبب
 علـى  لحفـاظ وا متـوازن  بـشكل  التنمية استدامة يكفل بما بيئياً، الحساسة والمواقع األنواع

  .الطبيعية المحميات
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