
 تقع الجمهورية اليمني��ة ف�ي جن�وب ش�به الجزي��رة العربي��ة ف�ي الجن��وب الغرب��ي م�ن ق�ارة آس�يا. : الموقع
 يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العرب��ي وخلي��ج ع��دن، وم��ن الش��رق

سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الحمر.

الجمهورية اليمنية . السم الرسمي:
 )20عاص��مة الجمهوري��ة اليمني��ة ويحت��وي التقس��يم الداري للجمهوري��ة اليمني��ة عل��ى ( : مدين��ة ص��نعاء

محافظة بالضافة إلى أمانة العاصمة.
 

 مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله. يتكون من ثلثة مستطيلت متساوية البعاد بطول   :  العلم الوطني
العلم، أعلها اللون الحمر، وأوسطها اللون البيض، وثالثها اللون السود.

 ويرمز إلى الثورة. المحمر:•
 ويرمز إلى مبادئ الثورة ونقاءها. البيض:•
 ويرمز إلى عهد الظلم والحكم الرجعي. السود:•

:السلم الجمهوري النشيد الوطني :

 يتمثل شعار الجمهورية اليمنية في نسر يرمز إلى قوة الشعب الشعار الوطني: 
 وانطلقة في أفق   التحرر، باسطاC جناحية على العلم الوطني، ومرتكزاC على

قاعدة كتب عليها:الجمهورية اليمنية
              السلم دين الدولة ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية. :الدين واللغة

 
 ر/ 200.22  سعر الصرف (متوسط الر) 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 : ( العملة الوطنية

م).2009 مارس لشهر دولر
 ساعات عن توقيت جرينتش طوال أيام السنة.3+ التوقيت المحلي :

 هرتز.250 فولت /220 الكهرباء :
+967 مفتاح اليمن الدولي:

منافذ الجمهورية اليمنية:

•) :Cمطار صنعاء الدولي – مطار عدن الدولي – مطار تعز الدولي – مطار الحديدة ج���وا 
 الدولي – مطار المكل الدولي– مطار سيئون

 ). الدولي

•) :Cمنفذ حرض – منفذ البقع – منفذ علبين – ب���را 
). منفذ شحن – منفذ صرفيت – منفذ الوديعة
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•Cميناء عدن – ميناء المخاء – ميناء الحديدة – ميناء المكل- ميناء : (ب�ح�را 
 ميناء قشن سيحوت- ميناء الضبة- ميناء بير علي – ميناء بلحاف- ميناء – نشطون

 رضوم – ميناء ذباب – ميناء الخوخة – ميناء الصليف – ميناء رأس عيسى – ميناء
). الخوبة – ميناء اللحية – ميناء ميدي

 جمه�وري وديمقراط��ي، الش��عب مال��ك الس��لطة ومص��درها ، يمارس��ها نظام الحكم في الجمهورية اليمنية:
 بشكل مباشر ع��ن طري�ق الس��تفتاء والنتخاب��ات العام��ة، كم��ا يزاوله��ا بطريق�ة غي��ر مباش�رة ع�ن طري�ق
 الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخب��ة والنظ��ام السياس��ي ف��ي
 الجمهورية اليمنية يقوم عل��ى أس��اس التعددي��ة السياس��ية والحزبي��ة، ويج��ري ت��داول الس��لطة والمش��اركة

فيها سلمياC عن طريق النتخابات العامة.
 

 رئيس الجمهورية اليمنية هو رئي��س الدول��ة، يت��م انتخ��ابه مباش��رة م�ن قب�ل الش��عب     :     رئيس الجمهورية
 ضمن انتخابات تنافس��ية يش��ترك فيه��ا ع�دد م��ن المرش��حين، ويش��ترط لف��وز رئي��س الجمهوري��ة حص�وله
 عل��ى أغلبي��ة أص��وات الن��اخبين. وال��دورة الرئاس��ية م��دتها س��بع س��نوات تب��دأ م��ن تاري��خ أدائه اليمي��ن
الدستورية ول يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شخص واحد أكثر من دورتين رئاسيتين.

 
 تمثل السلطة المحلية شكلC من أشكال الممارس��ة ف�ي الحك�م ف�ي اليم��ن وتتحق��ق ه�ذه السلطة المحلية:

 العملي��ةمن خلل القواع��د والنظ��م الدس��تورية والقانوني��ة وال��تي ترتك��ز عل��ى مب��دأ اللمركزي��ة الداري��ة
 والمالية وتوسيع فرص المشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج واتخ��اذ الق��رارات ومش��اركة
 المجتمع ف�ي اتخ�اذ الق��رارات المتعلق��ة بتس��يير حي��اتهم اليومي��ة وتط�وير مس�توى معيش��تهم وك�ذا الرقاب��ة
 والش��راف عل��ى س��ير أداء الجه��زة التنفيذي��ة ف��ي مختل��ف المحافظ��ات والم��ديريات وتbقس��م الجمهوري��ة

 ) محافظ��ة، بم��ا فيه��ا أمان��ة العاص��مة ومحافظ��ة21( اليمنية إدارياC في إطار نظام السلطة المحلية إل��ى
) مديري�����ة،يتفرcع عنه���ا (333، وتقسc���م المحافظ���ات إل���ى: (2004ريم���ة ال���تي اس���تحدثت خلل ع���ام 

 ) محلc��ة وح��ارة.كم��ا يبل��غ ع��دد ال��دوائر91489) قري��ة و(36986) عزل��ة وح��ي، فض��لC ع��ن (2200
دائرة محلية (مركز إنتخابي). )5620( المحلية
:السك���ان

 للتع��داد الع��ام للس��كان والمس��اكن والمنش��آت للع��ام بل��غ ع��دد س��كان الجمهوري��ة اليمني��ة وفق��اC للنت��ائج النهائي��ة
  نسمة تق��ديرات20.901.082 إلى  ) نسمة ووصل عدد سكان الجمهورية اليمنية19.685.161م (2004
 )نس��مة وبنس��بة10.656.919%) ويمث��ل الس��كان ال��ذكور(3م . وينم��و الس��كان س��نوياC بمع��دل (2006ع��ام 

 % م��ن49.01) نس��مة وبنس��بة 10.244.162(  % من إجمالي السكان . كما يمثل السكان الن��اث50.99
إجمالي السكان.

) طفل / ألف طفل.77.20·معدل الوفيات بين الطفال الرضع أقل من سنة (
م.2004 لكل ألف مولود للعام 8.99·معدل الوفيات الخام 
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 سنة.61.08·متوسط العمر المتوقع للحياة عند الميلد 
 أفراد.6.9، ويصل متوسط عدد الفراد في كل مسكن  7.14·متوسط عدد الفراد في السرة الواحدة 

 تتميز اليمن بتنوع مظاهر السطح ولذلك التضاريس:
 تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم جغرافية رئيسية هي:

 ويمت��د بش��كل متقط��ع عل��ى إقلي��م الس��هل الس��احلي:
 طول السواحل اليمنية حيث تقطعه الجب��ال والهض��اب
 التي تصل مباشرة إلى مياه البحر في أكثر من مكان
 ولذلك فإن إقليم السهل الساحلي لليمن يش��تمل عل��ى
 الس��هول التالي��ة:(س��هل تهام��ة-س��هل تب��ن-أبي��ن -
 س��هل ميفع��ة أح��ور-الس��هل الس��احلي الش��رقي ويق��ع

ضمن محافظة المهرة ).
  ملم س��نوياC إل أن��ه100-50ويتميز إقليم السهل الساحلي بمناخ حار طول السنة مع أمطار قليلة تتراوح بين

 يعتبر إقليمCا زراعياC هاماC، وخاصة سهل تهامة وذلك ناش��ئ ع��ن ك��ثرة الودي��ة ال��تي تخ��ترق ه��ذا القلي��م وتص��ب
فيها السيول الناشئة عن سقوط المطار على المرتفعات الجبلية .

 يمتد هذا القليم من أقصى حدود اليمن شمالC وح��تى أقص��ى الجن��وب وق��د تع��رض ه��ذا إقليم المرتفعات الجبلية:
 القليم لحركات تكتونية نجم عنها انكسارات رئيسية و ثانوية بعضها يوازي البحر الحمر وبعضها الخ��ر ي��وازي

. Cأو حقول Cجبلية تسمى قيعانا Cخليج عدن ونجم عنها هضاب قافزة حصرت بينها أحواضا
 والقليم غني بالودية السطحية التي تخددها إلى كتل ذات جوانب شديدة النح��دار وتس��تمر كج��دار جبل��ي يط��ل
 على س��هل تهام��ة بج��روف وس��فوح ش��ديدة النح��دار، وتع��د جب��ال ه��ذا القلي��م الك��ثر ارتفاع��اC ف��ي ش��به الجزي��رة

 م، وتصل أعلى قمة فيه��ا إل��ى3500م، وتصعد قممها لكثر من 2000العربية حيث يتجاوز وسطي ارتفاعها 
م في جبل النبي شعيب.3666

 ويقع خط تقسيم المياه في هذه الجبال حيث تنحدر المياه عبر عدد من الوديان ش��رقاC وغرب��اC وجنوب��اC وم��ن أه��م
 هذه الوديان: وادي مور – حرض- زبي��د- س��هام- ووادي رس��يان وه��ذه تص��ب جميعه��ا ف��ي البح��ر الحم��ر أم��ا

الوديان التي تصب في خليج عدن والبحر العربي فأهمها: وادي تبن ووادي بناء ووادي حضرموت.
 يتمث��ل ه��ذا القلي��م ف��ي الح��واض والس��هول الجبلي��ة الموج��ودة ف��ي المرتفع��ات الجبلي��ة إقلي��م الح��واض الجبلي��ة:

 وأغلبها يقع في القسم الشرقي من خ��ط تقس��يم المي��اه الممت��د م��ن أقص��ى الش��مال إل��ى أقص��ى الجن��وب وأهمه��ا:
قاع يريم � ذمار� معبر� وحوض صنعاء� عمران � صعدة.

 إقليم المناطق الهضبية: تقع إلى الشرق والشمال من إقلي��م المرتفع��ات الجبلي��ة وموازي��ة له��ا لكنه��ا تتس��ع أك��ثر
 باتجاه الربع الخالي وتبدأ بالنخفاض التدريجي، وينحدر السطح نح��و الش��مال والش��رق انح��داراC لطيف��ا،C وتش��كل
 معظم سطح هذا القلي��م م��ن س��طح ص��خري ص��حراوي تم��ر في��ه بع��ض الودي��ة وخاص��ة وادي حض��رموت ووادي

حريب.
 وهو إقليم رملي يكاد يخلو من الغطاء النباتي باستثناء مناطق مجاري مياه المطار التي تسيل إقليم الصحراء:

  م1000-500فيها بعد سقوطها عل��ى المن��اطق الجبلي��ة المتاخم��ة للقلي��م، وي��تراوح ارتف��اع الس��طح هن��ا بي��ن 



 ف��وق مس��توى س��طح البح��ر، وينح��در دون انقط��اع تضاريس��ي ملح��وظ باتج��اه الش��مال الش��رقي إل��ى قل��ب الرب��ع
الخالي.

والمناخ هنا قاسs يمتاز بحرارة عالية والمدى الحراري الكبير والمطار النادرة والرطوبة المنخفضة .
 تنتش��ر ف��ي المي��اه القليمي��ة ف��ي اليم��ن ك��ثير م��ن الج��زر وله��ا تضاريس��ها مجموع����ة الج����زر اليمني����ة:

 ومناخها وبيئتها الخاصة أكثر هذه الجزر تقع في البحر الحمر م��ن أهمه��ا : جزي��رة كم��ران وه��ي أك��بر
 ، وجزي��رة مي��ون وه��ي ذات موق��ع اس��تراتيجي ف��يأرخبيل حنيش جزيرة مأهولة في البحر الحمر، وجزر

 مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الحمر ومن أهم الجزر في البحر العربي: أرخبيل س��قطرى.
 أك��بر ج��زر ه��ذا الرخبي��ل وال��ذي يش��مل إض��افة إل��ى جزي��رة س��قطرى ج��زر س��محة جزي��رة س��قطرى تعت��بر

 ودرس��ة وعب�د الك��وري، وتتمي��ز جزي��رة س��قطرى بك��ثرة تنوعه��ا الحي��وي حي��ث تق��در نبات��ات س��قطرى عل��ى
 نوعاC.680اليابسة بحوالي 

 
 تط���ل اليم��ن عل���ى بحري���ن هم��ا: البح���ر الحم���ر، والبح��ر العرب���ي، لك���ن من���اخ اليم��ن ل���م يس��تفد م��ن المن������اخ:

 الخصائص البحرية كثيراC سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل حي��ث أن ت��أثير ه��ذين البحري��ن ف��ي
 تع��ديل خص��ائص من��اخ الجمهوري��ة مح��دود ج��داC يقتص��ر عل��ى الرطوب��ة وتع��ديل بع��ض خص��ائص الري��اح بينم��ا
 دورهما في حالة عدم الستقرار الجوي محدود .وتس��قط المط��ار ف��ي اليم��ن ف��ي موس��مين: الموس��م الول خلل
 فصل الربيع( مارس – أبريل)، والموسم الثاني ف��ي الص��يف ( يولي��و – أغس��طس ) وه��و موس��م أك��ثر مط��راC م��ن
 فصل الربيع وتتباين كمية المطار الساقطة على اليم��ن تباين��اC مكاني��اC واس��عاC ف��أعلى كمي��ة تس��اقط س��نوي تك��ون
 في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب – تعز والض��الع ويري��م حي��ث ت��تراوح كمي��ة المط��ار الس��اقطة

  م��م س��نوياC وتق��ل كمي��ة المط��ار الس��اقطة ف��ي الس��هل الس��احلي الغرب��ي كم��ا ه��و ف��ي1500-600هنا ما بي��ن 
 الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البح��ر
 الحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطب��ة إل أن متوس��ط المط��ر الس��نوي ي��زداد م��ع الرتف��اع م��ن

مم على سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الحمر.1000 مم على الساحل إلى نحو50
 ول يختلف المر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلد عن السواحل الغربية من حيث كمية المطار والتي تبلغ

  مم سنوياC كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذل��ك إل��ى ع��دة عوام��ل أهمه��ا: إن اتج��اه50نحو 
 حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل؛ ل��ذا ف��إن تأثيره��ا يك��ون قلي��ل ج��داC وبالت��الي

فإن المطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تbذكر.
 42ْومن حيث درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات حرارة مرتفعة حيث تصل ص��يفاC إل��ى 

  م. وتنخفض درجات الحرارة تدريجياC باتجاه المرتفعات بفعل عامل الرتفاع بحيث25ْم، وتهبط في الشتاء إلى 
ل��ى 33ْتص��ل درج��ات الح��رارة إل��ى  zم كح��د أدن��ى. وف��ي فص��ل الش��تاء تص��ل درج��ات الح��رارة20م كح��د أقص��ى وا ْ 

 م انخفاض درجة الح��رارة ف��ي1986الصغرى على المرتفعات إلى ما يقرب درجة الصفر، وقد سجل الشتاء عام 
م).12ْذمار إلى(- 

  % بينم��ا تهب��ط باتج��اه ال��داخل بحي��ث80أما الرطوبة فهي مرتفعة في السهول الس��احلية تص��ل إل��ى أك��ثر م��ن 
%.15تصل أدنى نسبة لها في المناطق الصحراوية والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 
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: القتص����اد
 انتهجت الجمهورية اليمنية سياسية اقتصادية تقوم على أساس آليات الس��وق، السياسية القتصادية:

ع��ادة تحدي��د دور الدول��ة ف��ي النش��اط القتص��ادي zورفع مستوى إسهام القطاع الخاص ف��ي القتص��اد، وا 
ش���رافياC، والعم���ل عل���ى إرس���اء قواع���د الق���انون والبن���اء zوا Cتص���حيحيا Cبحي���ث يص���بح دور الدول���ة دورا 
زالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتأمين الستقرار القتصادي وتش��جيع القط��اع zالمؤسسي، وا 
 الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو القتصادي، وذلك من خلل مجموع��ة م�ن
 السياسات والجراءات المالية والنقدية والدارية لتدعيم آلية السوق وتشجيع حرية التجارة، كما عمل��ت
 الدولة على إعادة النظ��ر ف�ي التش��ريعات الض��ريبية والجمركي��ة والس��تثمارية والقض��ائية به�دف تحس��ين
 المناخ العام للستثمار، إضافةC إلى تنفيذ برنامج الخصخصة بما يهدف إل��ى توس��يع مج��الت النش��طة

القتصادية واستقطاب رؤوس الموال الوطنية والجنبية .
أهم المؤشرات القتصادية الكلية : .
 

الم�����ؤش��ر 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006**2007***

 الناتج المحلي الجمالي ( مليار
ر) 1625 1737 1962 2260 2671 3391 4196 4923

 الناتج المحلي الجمالي(مليار
دولر) 10.0 10.3 11.2 12.3 14.5 17.7 21.3 24.7

 الستهلك النهائي الكلي ( مليار
ر) 1154 1356 1676 1878 2134 2454 2917 3267

الدخار المحلي (مليار ر) 407 329 285 382 537 937 1279 1656

الستثمار الجمالي(مليار ر) 295 316 299 414 514 774 1263 1966

الدخل القومي (مليار ر) 1569 1685 1943 2195 2494 3140 3948 4648

الدخل القومي ( مليار دولر) 9.7 10.0 11.1 12.0 13.5 16.4 20.0 23.4

 متوسط نصيب الفرد من الناتج
القومي ( دولر) 543 545 570 603 679 808 977 1114

 متوسط نصيب الفرد من الناتج
القومي ( ر) 8775691966100100110639125498154748192439 221666

 

*أرقام فعلية أولية

**أرقام تقديرية أولية

*** توقعات
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 في��ه العدي��د م��ن بلد واعد بالخيرات والموارد القتصادية الطبيعية الهامة، حيث تت��وفر يbنظر إلى اليمن على أنهو
 الثروات والخيرات التي لم تستغل اقتصادياC حتى الن، لسيما في مج�ال ال�ثروة المعدني�ة المختلف�ة(النف�ط والغ��از

-10والمع��ادن)إض��افة إل��ي ال��ثروة الس��مكية، ويص��ل متوس��ط مع��دل النم��و الس��نوي للقتص��اد اليمن��ي م��ا بي��ن (
 %) س�نوياC، وبل��غ4-2%) بالس��عار الجاري��ة، فيم��ا يص��ل ه��ذه المع��دل باحتس��اب الس��عار الثابت��ة م�ا بي�ن (18

 ، كم��ا وص��ل متوس��ط نص��يب الف��رد م��ن2007) ملي��ار دولر ف��ي ع��ام 24.7النات��ج المحل��ي الجم��الي لليم��ن (
م2007) دولر في العام 1114الناتج القومي إلى ما يقارب من (

 
 % م��ن إجم��الي90تمث��ل المس��احة المزروع��ة ف��ي الجمهوري��ة اليمني��ة م��ا نس��بته  ·القط��اع الزراع��ي:

 %) م��ن قيم��ة النات��ج10%-5المساحة الصالحة للزراعة ، ويساهم قطاع الزراعة بنسبة تتراوح بين (
 المحلي الجمالي. ويbعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات القتصادية اس��تيعاباC للعمال��ة حي��ث يس��توعب

% من السكان.70% من إجمالي القوى العاملة ومصدر دخل لكثر من 54حوالي 
 يbع�د~ قط�اع النف�ط أح��د القطاع��ات النتاجي�ة الساس��ية، وي�تركز اس�تغلل الم��وارد النفطي��ة ف�ي ع��دد م�ن ·النفط :

محافظ��ات الجمهوري��ة أهمه��ا: محافظ��ات(م��أرب-ش��بوة-حض��رموت) ويس��اهم ه��ذا القط��اع بنس��بة ت��تراوح بي��ن (
 % م��ن إي��رادات الموازن��ة العام��ة70%) م��ن قيم��ة النات��ج المحل��ي الجم��الي.كم��ا يس��هم ب��أكثر م��ن %40-30

% من قيمة الصادرات اليمنية.90للدولة ويمثل أكثر من 
 

 يمث���ل قط���اع الس���ماك أح���د القطاع���ات الهام���ة ف���ي القتص���اد اليمن���ي ك���ون اليم���ن يمل���ك ·الس���ماك :
Cيبل��غ ط��وله أك��ثر م��ن  ش��ريطا Cك��م2000س��احليا  

 يمت���د ع���بر البح���ر الحم���ر وخلي���ج ع���دن والبح���ر
 العربي والمحي��ط الهن��دي كم��ا تتن��اثر علي��ه الج��زر
ا هي��أ لوج��ود بيئة ملئم��ة للس��ماك م���  والخلج��ان م�

  نوع��اC وه��ذا م��ا350والحي��اء البحري��ة تزي��د ع��ن 
Cيع���زز م���ن أهمي���ة ه���ذا القط���اع الواع���د مس���تقبل 
Cهام����ا Cللغ����ذاء وم����وردا Cرئيس����يا Cباعتب����اره مص����درا 

للتنمية ودعم القتصاد الوطني وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل.
 

تمث��ل الص��ناعة إح��دى المكون��ات الرئيس��ية للقتص��اد ال��وطني وتس��هم بنس��بة ت��تراوح بي��ن ( ·الص��ناعة:
)%باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في10-15
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 النات��ج المحل��ي الجم��الي ت��أتي الص��ناعات 
 الغذائي��ة ف��ي المرتب��ة الول��ي ث��م الص��ناعات

 وأهمه���ا: الس���منت، ث���م منتج���ات النش���ائية
 التب���غ والمع���ادن ه���ذا باس���تثناء الص���ناعات
 النفطية مما يعكس ضعف القاعدة النتاجية

وعدم تنوعها .
 

 لقد خص المولى سبحانه وتع��الى .السياحة:
 اليم��ن بتض��اريس متنوع��ة ترس��م لزائره��ا لوح��ةC ش��املةC وخلب��ة وخارط��ة طبيعي��ة ش��املة ، تجم��ع بي��ن
 السهول والجبال الشاهقة والقيعان والودية الخصبة ، والتلل والهضاب والشواطئ والص��حراء، وبمن��اخ
 متنوع ساحلي وصحراوي وجبلي ، فانعكس هذا التنوع في الرض والمناخ في تنوع ثقافي شمل ع��ادات

 الجتماعية وأزياءهم وموروثهم الشعبي، بالضافة إلى التنوع في المخ��زون الث��ري لك��ل منطق��ة الناس
Cوالنات���ج ع���ن عراق���ة التاري���خ والحض���ارة الممت���دة ف���ي أعم���اق الزم���ن؛ مم���ا يض���في عل���ى اليم���ن تمي���زا 
 وخصوصية لما تمتلكه عن كثير من البلدان. والسياحة في اليمن من القطاعات الواعدة ، فاليمن مهد

 الحض���ارات ويمتل���ك مقوم���ات س���ياحية متنوع���ة
 ففي������ه م������ن التاري������خ ، والث������ار ، والم������وروث

 والمقوم��ات الطبيعي��ة م��ا يجعل��ه بل��داC الثق��افي ،
 س��ياحياC متمي��زاC ، ومم��ا يش��هد عل��ى ذل��ك تن��وع
 العم��ارة ال��ذي يجعله��ا تق��دم نم��اذج رائع��ة لفن��ون
 معماري��ة لي��س له��ا نظي��ر ف��ي الع��الم ، وامتلك��ه
 لش��ريط س��احلي متن��وع ه��و الخ��ر وفي��ه أم��اكن
 للس��تجمام ورياض��ة الغط��س ف��ي غاي��ة الروع��ة
 حي��ث يمت�د ه�ذا الش��اطئ عل�ى البحري��ن: العرب��ي

تتمتع بمقومات الطبيعة الساحرة . والحمر كما تمتلك اليمن جزراC وأرخبيلت
 ع��دد حي��ث بل��غ وتشير البيانات المتاحة عن القطاع السياحي إلى وجود توسع في المنش��آت الس��ياحية

 %م��ن80فندق تمثل الفنادق نجمة واحدة فمادون أكثر من )1163م (2007الفنادق في نهاية العام
 إجمالي الفنادق ويص��ل متوس��ط اللي��الي

 ) لي������الي ويص������ل8الس������ياحية إل������ى (
متوسط إنفاق السائح ف��ي الليل��ة إل��ى (

دولر في المتوسط. )140
 

: التجارة الخارجية
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 يتفاوت التبادل التجاري لليم��ن م�ع الع��الم الخ��ارجي س�نوياC تبع��اC للمتغي�رات ال�تي تط�رأ ف�ي ك��ل ع��ام عل��ى ك��ل م�ن
 ) ملي��ار ر خلل891.5بلغ المتوسط السنوي لقيم��ة الص��ادرات اليمني��ة ( الصادرات والواردات وبشكل عام فقد

 % م��ن إجم��الي الص��ادرات اليمني��ة يلي��ه الس��ماك90م تش��كل ص��ادرات النف��ط أك��ثر م��ن2007-2001الف��ترة 
 )ملي��ار ر880.4والمحاصيل الزراعية . كما بلغ المتوسط السنوي لقيمة الواردات اليمنية خلل نف��س الف��ترة (

 وتأتي واردات ديزل أويل يلي�ه القم��ح ث�م الم��ازوت والبنزي��ن ف�ي المرتب�ة الول��ى ف�ي قائم�ة ال��واردات اليمني�ة ف�ي
م .2007العام 

 ومن بي�ن أه��م ال��دول المص��درة للجمهوري�ة اليمني�ة :الم��ارات � الس�عودية � الص�ين � سويس�را � الولي��ات المتح�دة
  – اليمني�ة: الص�ين � تايلن�د– الهن��د � سويس�را المريكية � الكويت.وم�ن أه�م ال��دول المس�توردة م�ن الجمهوري�ة

م.2007 حسب إحصاءات عام   المارات – اليابان
 وم�ن حي�ث أه�م الس��لع المص�درة ي��أتي ك�ل م�ن : النف�ط � الس��ماك � المحاص�يل الزراعي�ة ، أم�ا م�ن حي�ث الس��لع

.المستوردة فإن أهمها هي : المواد الغذائية � وسائل النقل � المواد الكيماوية والدوية.

(جدول يوضح الصادرات والواردات والميزان التجاري بالمليون ر) .
البند م2001 م2002 م2003 م2004 م2005 م2006 م2007

الصادرات 569 586 685 754 1075 1316 1256
الواردات 416 513 674 737 1030 1197 1694
الميزان 153 73 11 17 45 119 -438

 
تبنت الحكومة اليمنية سياسات مالية ونقدية تعمل على كبح التضخم النشاط المالي والمصرفي :  

 وتقليص النفقات العامة للدولة ورفع الدعم عن السلع الساسية لتوفير هذا الدعم لصالح الموازنة
 العامة وتمويل المشاريع الستثمارية كما تبنت سياسة نقدية تمثلت في توحيد سعر الصرف وتعويمه

 بهدف تحقيق الستقرار النسبي للر مقابل العملت الخرى كما اتخذ البنك المركزي العديد من
صدار أذون الخزانة والتي تعتبر أحد zالجراءات والتي من أهمها تحرير التعامل بالنقد الجنبي وا 

 الدوات الرئيسية لمتصاص السيولة النقدية وخفض معدل نمو العرض النقدي والتضخم وأحد الطرق
 الرئيسية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ويتولى البنك المركزي اليمني إدارة السياسية النقدية

 بما يلبي متطلبات القتصاد الوطني وله استقللية كاملة في ممارسة مهامه والرقابة والشراف على
Cلقانون البنك المركزي اليمني الجهاز المصرفي وفقا  .

 وتعكس المؤشرات المالية والنقدية حجم التطور الذي شهده هذا القطاع حيث زادت اليرادات العامة للدولة من
% خلل154م بمعدل نمو قدره 2007 مليار ر في العام 1525 م إلى 2000 مليار ر في العام599  

 مليار ر في العام502. أما بالنسبة للنفقات العامة للدولة فقد نمت من  )2007-2000(تلك الفترة
تمثل النفقات الجارية أكثر من %)264م بمعدل نمو قدره (2007 مليار ر في العام 1829 م إلى2000  

 )% من إجمالي النفقات العامة ،بينما تمثل النفقات الرأسمالية والستثمارية نسبة تتراوح بين(77 – 70( 
% من إجمالي النفقات العامه ) 15-25 .
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 م�ن إجم��الي النفق�ات العام�ة .أم�ا %  )25-15بينما تمثل النفقات الرأسمالية والستثمارية نس�بة ت��تراوح بي�ن(
  بنك��اC ، )19( بالنسبة للنشاط المصرفي فقد تزايد عدد البنوك التجارية وفروعها بحي��ث وص��ل ع��دد البن��وك إل��ى

 بن���وك )2) بن���ك إس���لمي ، (3) بنك���اC تجاري���اC ، (12( منه���ا بم���ا فيه���ا البن���ك المرك���زي اليمن���ي بن���ك البن���وك
 ) فرع��ا214Cمتخصصة ، وتتوزع فروعها في مختلف المحافظ��ات حي��ث بل��غ ع��دد الف��روع التابع��ة له��ذه البن��وك (

 م ،وفيما يتعلق بحج��م النش��اط المص��رفي فق��د نم��ى حج��م الع��رض النق��دي بمتوس�ط س��نوي2006مع نهاية عام 
 م ، كم��ا بل��غ مع��دل نم��و حج��م ال��ودائع تح��ت الطل��ب بمتوس��ط2007-2001) %خلل الف��ترة م��ن 18.9بل��غ (

 ) % ، في حين بل��غ23.18)% ، ومعدل نمو الودائع بالعملة المحلية بمتوسط سنوي بلغ (21.5سنوي بلغ (
 ) % خلل نفس الفترة.20معدل نمو الودائع بالنقد الجنبي (

 
: (أهم المؤشرات المالية والنقدية (بالمليار ر

 
م2007  م2006م2005م2004م2003م2002م2001م2000البيان

599562579688836115514491524اليرادات العامة للدولة
502522594777890117614191427النفقات العامة للدولة

197213239269298330413426المتداول النقد
50.169.967.178.692.6111146188الطلب تحت ودائع
81.196.3139.1179.5239.5251.5339456 المحلية بالعملة الودائع
146.1184219.1270.4287.2355454516 الجنبية بالعملة الودائع

474.5563664.6797.3917.2104913511586النقدي العرض
 

اسم البنك  تاريخ
التأسيس

 المركز
الرئيسي

 رأس المال
 المدفوع
 (بمليين
الر)

ملكية رأس المال
 عدد

الجهةالفروع النسبة

 البنك المركزي
اليمني 1971 صنعاء 6,000 الحكومة 100% 22

 البنك اليمني
 للنشاء
والتعمير

1962 صنعاء 4,500 خاص،عام 49%،51% 39

 البنك الهلي
اليمني 1969 عدن 5,500 عام 100% 32

1993 البنك التجاري صنعاء 3,650 خاص،عام 90%،10% 8



اليمني
 بنك اليمن
والخليج 2001 صنعاء 1,250 خاص،عام،أجنبي 77%،22%،1% 2

 البنك الوطني
 للتجارة

والستثمار
1998 صنعاء تحت التصفية

 بنك اليمن
الدولي 1979 صنعاء 2,400 خاص،أجنبي 79.6%،20.4% 9

البنك العربي 1972 صنعاء 5,639 أجنبي 100% 10
 كالبون بنك
 التمويل

والستثمار
1975 صنعاء 3,183 أجنبي 100% 5

يونايتد بنك 1972 صنعاء 3,155 أجنبي 100% 2
 مصرف
الرافدين 1982 صنعاء 2,000 أجنبي 100% 1

 بنك التضامن
السلمي 1996 صنعاء 9,101 خاص،أجنبي 96.7%،3.3% 15

 البنك السلمي
للتمويل 1995 صنعاء 2,011 خاص،أجنبي،عام 73.5%،22.0%،

4.5% 5

 بنك سبا
السلمي 1997 صنعاء 4,092 خاص،أجنبي 85%،15% 11

 بنك التسليف
للسكان 1977 صنعاء 200 خاص،عام 3%،97% 2

 بنك التسليف
 التعاوني
الزراعي

1982 صنعاء 4,523 خاص،عام 13.3%،86.7% 39

 بنك اليمن
والكويت 1979 صنعاء 2,400 خاص 100% 8

 بنك اليمن
 والبحرين

2002 صنعاء 3,307 خاص،أجنبي 75%،25% 4



الشامل
بنك المل 2007 صنعاء - - - -

 
 

يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناC مهماC من مكونات البنية الساسية للقتصاد :قطاع النقل  
 الوطني وركيزة أساسية للتنمية القتصادية
 والجتماعية الشاملة ، فشبكة الطرق تمثل

وقد أولت شريان التنمية وأساس نموها ،  
 القيادة السياسية اليمنية قطاع النقل

 والمواصلت اهتماماC كبيراC من خلل ربط
 الراضي اليمنية بشبكة مواصلت

حيث وصل طول شبكة الطرق  محلية  
)  31227.6 ( م2007حتى العام  المنفذة  

  كيلومتر) طرق13127.2كيلومتر منها (
  ) كيلومتر طرق18100.4إسفلتية، (

) كما بلغ معدل نمو2007-2005%) بين عامي (15.20حصوية، وبلغ معدل نمو الطرق السفلتية(  
.  %) في نفس الفترة20.93الطرق الحصوية (

 وفيما يتعلق بالنقل البحري فقد سعت الدولة لتطوير وتوسيع قدرة الموانئ اليمنية ح�تى أص�بح ل��دى اليم�ن ع��دد
 الحديدة-ميناء المكل- ميناء نشطون ، وفيما يتعلق بمقوم��ات من الموانئ الدولية أهمها: ميناء عدن- ميناء

 النقل الجوي فقد تم استحداث العديد من المط�ارات الداخلي�ة وتط�وير ع�دد م�ن المط�ارات لتص�بح مط�ارات دولي�ة
ص���نعاء-مطارع���دن-مط���ارتعز-مطارالحدي���دة- )مط���ارات وه���ي:(مط���ار6حي���ث بل���غ ع���دد المط���ارات الدولي���ة (

 ) %13-10ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الجمالي بنسبة تتراوح بين (  مطارالريان-مطارسيئون) ،
سنويا .

. يعد القتصاد اليمني بكراC في العديد من مجالته؛ ولذا فإن اليمن تخطى مراحله الولي في الستثمار :  
 عملية التنمية القتصادية والجتماعية وهذا يفرض أعباءC كبيرةC خاصةC فيما يتعلق بإقامة متطلبات البنية

 التحتية للقطاعات النتاجية والخدمية معاC ، وقد تم خلل الفترة الماضية توجيه العديد من الستثمارات نحو
 البنية التحتية . إل أن الستثمار في الجمهورية اليمنية يواجه العديد من المشكلت الجوهرية أهمها: عملية

 التمويل نظراC لقلة موارد اليمن ، ولكن وفقاC للسياسة المتبعة فإن اليمن يسعى إلي تشجيع واستقطاب
يتسم بنطاق واسع من نظام قانوني على الستثمارات المحلية والجنبية للمشاركة في عملية التنمية ويعتمد  

.المزايا الستثمارية والحوافز المشجعة للمستثمرين
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الحرة بوابة تمثل المنطقة المنطقة الحرة :  
 اليمن القتصادية ونقطة التقاء قارتي آسيا

وقد تم العلن عن مدينة عدن وأفريقيا  
وصدرم1991بأنها منطقة حرة في العام   

 القانون الخاص بالمناطق الحرة في
. وتكتسب المنطقة الحرة   م  1993  العام   

 أهميتها الستراتيجية من ميزة الموقع
 الخاص لميناء عدن الجغرافي كونه يقع
 مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي
 حول العالم ومن الشرق الوسط إلى
 أوروبا وأمريكا ويتميز بإمكانية توفير

 خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وتمثل منطقة تخزين
وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لفريقيا وتوزيع مناسبة لفريقيا والبحر الحمر والخليج العربي.  

والخليج والبحر الحمر .
 

التعليم:
 اتجه اليم�ن لعط�اء التعلي�م أولوي�ة ف�ي إط�ار عملي�ة التنمي�ة القتص�ادية والجتماعي�ة ك�ون التعلي�م ه�و أس�اس
 التطور والنهوض لي مجتمع من المجتمعات ويلحظ ذلك من خلل التوسع في مختل��ف مج��الت التعلي��م الع��ام

 م م��دى التط�ور ال��ذي ش��هده ه��ذا2007والتعليم الفني والمهني والتعليم الج��امعي وت�بين مؤش��رات التعلي��م للع��ام
 القط�اع اله��ام م�ن خلل زي��ادة ع��دد المنش�آت التعليمي�ة وزي��ادة ع��دد الملتحقي��ن ب�التعليم الع��ام والفن��ي والمهن��ي

 ) مدرس��ة12125وك��ذلك التعلي��م الع��الي حي��ث وص��ل ع��دد الم��دارس ف��ي التعلي��م الساس��ي الحك��ومي والخ��اص (
 ) طالب وطالبة تمث��ل نس��بة4270086حكومية. وبلغ عدد الملتحقين في التعليم الساسي (حكومي وخاص) (

%).41.5%) بينما تمثل نسبة الناث (58.5الذكور (
 ) مدرس���ة ثانوي���ة ووص���ل ع���دد الملتحقي���ن346كم���ا بل���غ ع���دد م���دارس التعلي���م الث���انوي حك���ومي و خ���اص (

 %) بينما تمثل نس��بة67.13) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (525.790الثانوي(حكومي وخاص)( بالتعليم
  معه��داC وبل��غ ع��دد الطلب ف�ي48. وصل عدد المعاهد المهنية والتقنية نظام س�نتين إل�ى  %)32.87الناث (

 %) بينم�ا تمث��ل نس�بة91.70ال�ذكور ( ) ط�الب وطالب�ة ، تمث�ل نس�بة14762تل�ك المعاه�د التقني�ة والمهني�ة (
 وبل��غ ع��دد  مرك��زاC ،12 المهني��ة والتقني��ة نظ��ام ثلث س��نوات إل��ى  وص��ل ع��دد المراك��ز %) . كما8.30الناث (

%) بينم��ا تمث��ل نس��بة الن��اث (89.77) ط��الب وطالب��ة ، تمث��ل نس��بة ال��ذكور (3548 ( الطلب الملتحقي��ن
10.23.(%

 )7) جامع��ة منه��ا(18حكومي��ة وخ��اص (  الجامع��ات اليمني��ة أم��ا بالنس��بة للتعلي��م الج��امعي فق��د بل��غ ع��دد
) ط��الب وطالب��ة تمث��ل نس��بة ال��ذكور (188343جامع��ات حكومي��ة بل��غ ع��دد الطلب ف��ي الجامع��ات الحكومي��ة (

%) كم���ا وص���ل ع���دد الطلب ف���ي الجامع���ات الخاص���ة إل���ى (28.88%) بينم���ا تمث���ل نس���بة الن���اث (71.12
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 %). وتبل�غ نس�بة26.31%) بينم�ا تمث��ل نس�بة الن�اث (73.69) طالب وطالبة تمثل نسبة ال�ذكور (45560
%.69.1% بينما شكلت نسبة المية بين الناث 27.3 سنوات فأكثر ذكور 10المية بين السكان 

 
 تتقوم إستراتيجية التنمي��ة ف�ي اليم��ن عل��ى الهتم��ام بج��وانب ت��وفير الخ��دمات الص��حية اللزم��ة   :  الصحة

 للس��كان، فالنس��ان ه��و ه��دف التنمي��ة وغايته��ا، ول��ذا ف��إن المج��ال الص��حي م��ن المج��الت ال��تي تس��عى
 الدولة لعطائه اهتماماC نوعياC وبرغم تواضع المكانيات المتاحة فقد وص�ل ع�دد المستش��فيات بم�ا فيه��ا

 ) طبيب��ا6024Cم . كم��ا بل��غ ع��دد الطب��اء (2007) مستش��فى ع��ام 229المستش��فيات الريفي��ة إل��ى (
) ممرض بمعدل (11954 ويصل عدد الممرضين إلى ( ) من السكان3576بمعدل طبيب واحد لكل (

) ممرضين للطبيب الواحد خلل العام ذاته .2

 

 تنتهج الجمهورية اليمنية سياسة إعلمية وصحفية تتسم بالوضوح والشفافية فق��د العلم والصحافة: 
 ن��ص الدس��تور اليمن��ي عل��ى حري��ة الص��حافة والتع��بير والحص��ول عل��ى المعلوم��ات وأص��بحت الص��حافة
علن الجمهوري��ة zاليمنية الرديف الول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية التي ولدت م��ع الوح��دة وا 
 اليمنية وصدور ق�انون الص��حافة والمطبوع��ات وال�ذي يؤك�د عل�ى حري��ة الص��حافة وتكريس��ها ف�ي خدم�ة
 المجتمع والتعبير ع��ن ال��رأى الع��ام بمختل��ف الوس��ائل ف��ي إط��ار العقي�دة الس��لمية والس��س الدس��تورية
 للمجتم��ع والدول��ة وأه��داف الث��ورة اليمني���ة إض��افة إل��ي حماي��ة حق��وق الص���حفيين وت��وفير الض���مانات
 القانونية لممارستهم المهنة وحقهم في التعبير عن آرائهم دون المساس بالمصالح العليا للوطن الم��ر
 الذي أدى إلى صدور العديد من الصحف الرسمية والهلية والحزبية بصورة يومي��ة وأس��بوعية وش�هرية

 ) أما بالنسبة للعلم اليمني الجمهورية ، سبتمبر26 ، أكتوبر14 ،الثورة ومن أهم هذه الصحف : (
 فق��د ش��هد تط��وراC ملحوظ��اC تمث��ل ف��ي توس��يع تغطي��ة الب��ث الذاع��ي والتلفزي��وني وتح��ديث الس��توديوهات
 الذاعية والتلفزيونية وتزويدها بأجهزة حديثة ومتطورة . حيث وص�ل ع�دد س��اعات الب��ث ف��ي الفض��ائية

 ) ساعة خلل الع��ام ، إض��افة إل��ي انتش��ار العدي��د م��ن المحط��ات الذاعي��ة المحلي��ة8760اليمنية إلى (
والدولية أبرزها إذاعة: (صنعاء، عدن، تعز، المكل ، الحديدة).

 
 ت��ولي اليم��ن اهتمام��اC ك��بيراC بقط��اع الش��باب والرياض��ة حي��ث تبن��ت الدول��ة إنج��از العدي��د م��ن الرياض��ة:

(  المنشآت والملع��ب والص��الت الرياض��ية ودع�م النش��طة الرياض��ية حي��ث وص�ل ع�دد الملع��ب إل��ى
 ) ن��ادي ينتس��ب303(  إل��ى الندية الرياضية )ملعب بمدرجات ، كما وصل عدد22) ملعباC منها (151

 وق��د واك��ب ه��ذا التط��ور ف��ي البني��ة التحتي��ة تط��وراC ملموس��اC ف��ي أداء )عض��و89714إلي��ه أك��ثر م��ن (
 الرياضة اليمنية استطاعت من خلله المشاركة في العديد من النشطة الرياضية العربية والدولية ه��ذا

إلي جانب استضافة اليمن للعديد من البطولت العربية والسيوية.
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 تتقل��د الم��رأة مناص��ب قيادي��ة ف��ي الجه��از الداري للدول��ة ، إل��ى مش��اركة الم��رأة اليمني��ة ف��ي المجتم��ع :
 جانب عملها في القضاء والسلك الدبلوماسي ، كما أنه��ا ش��ريك فاع��ل ف��ي ص��نع الق��رار السياس��ي ع��بر
 الجه��از الحك��ومي؛ و ه��ي أيض��اC مش��اركة ف�ي أنش��طة مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني ، م��ن خلل الح��زاب

والتنظيمات السياسية الخرى ، مما يعني أن المرأة في اليمن مشاركة في كل مناحي الحياة العامة.
 ويرى المراقبون الدوليون أن اليمن تعد من الدول المتمي��زة عل��ى مس��توى الجزي��رة وال��وطن العرب��ي ال��تي
 منحت المرأة حق القتراع والمشاركة في عملية القيد والتسجيل ف�ي ج�داول الن��اخبين، إذ وص��لت نس��بة

 %) م��ن إجم��الي المس��جلين ف�ي ج��داول الن��اخبين، وق�د ش��اركت الم��رأة من��ذ تحقي��ق42مش��اركتها إل��ى (
 الوحدة في ثلث دورات انتخابيه كمرشحة وناخبة، مثلت الشعب في مجلس النواب والمج��الس المحلي��ة

ومجلس الشورى والوزراء والقضاء والسلك الدبلوماسي وغيرها من الوظائف القيادية العليا.
 وقد صادقت اليمن على معظم المواثيق الدولية التي تحظر التمييز ضد المرأة ، ولم تكتف� اليمن بحفظ
 ح��ق الم��رأة ف��ي التش��ريعات والق��وانين ولك��ن ترجمته��ا عل��ى أرض الواق��ع م��ن خلل إنش��اء المج��الس
 واللج��ان والدارات المتخصص��ة ب��المرأة كت��دابير خاص��ة لتش��جيع المش��اركات النس��وية ف��ي ك��ل الج��وانب

السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية.
 والتاريخ اليمني خير شاهد على تميز مشاركة المرأة اليمنية ف�ي الحي��اة العام��ة ف��المتتبع لتاري��خ اليم��ن

 والس�يدة الملك��ة بلقي��سيجد أن المرأة اليمنية تبوأت مواقع هامة على قمة الهرم السياسي مث��ال ذل��ك: "
 " في حقبتين تاريخيتين قبل الس��لم وبع��ده ، م��ا يؤك��د عل��ى وج��ود وع��ي حض��اري بنت أحمد الصليحي

 تمتد جذوره في أعماق التاريخ ل يميز كثيراC بين المرأة والرجل.وانطلقاC من ذل��ك وعملC بمب��دأ المس��اواة
 للم��رأة حقوقه��ا ف��ي مج��الت : السياس��ية، والعم��ل ، والتعلي��م ، الدستور اليمني بين الرجل و المرأة كفل

مما مكن المرأة من المشاركة والسهام في الحياة السياسية الجتماعية بفاعلية.
 

ترتكز السياسة الخارجية اليمنية على مبادئ وثوابت رئيسية تتمثل في التي: السياسة الخارجية :
 اللتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية الخال��دة واعتب��ار س��يادة اليم��ن واس��تقللها م��ن المب��ادئ•

الرئيسية والثوابت الساسية في تحديد وتوجيه سياسة اليمن الخارجية.
 يؤكد الدستور اليمني" أن اليمن دولة عربية إسلمية مستقلة ذات سيادة وه��ي وح��دة ل تتج��زأ•

 ول يجوز التنازل عن أي جزء منها ، والشعب اليمني جزء من المة العربية والسلمية ، كما
 يؤك��د الدس��تور عل��ى ح��رص الدول��ة بالعم��ل بميث��اق الم��م المتح��دة والعلن الع��المي لحق��وق

النسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
 

تنطلق اليمن في سياستها الخارجية من ثلثة أبعاد رئيسية هي: أبعاد السياسة اليمنية :
 تعد اليمن من بين الدول المؤسسة والداعمة للجامعة العربية، وانطلقاC من إيم��ان اليم��ن البعد العربي:

 بأن قضايا المة العربية هي قضايا اليمن وبالمقابل فإن قضايا اليم��ن ه��ي قض��ايا الم��ة العربي��ة، ول��ذا
 كانت اليمن ول زالت على الدوام في طليعة القط��ار العربي��ة الداعي��ة إل��ى ض��رورة وح��دة الص��ف العرب��ي
 وح��ل الخلف��ات العربي��ة – العربي��ة ف��ي إط��ار ال��بيت العرب��ي الواح��د ممثلC بالجامع��ة العربي��ة، وس��بق أن
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 قدمت اليمن أفكاراC بناءة في س��بيل تط��وير مس��ار عم��ل الجامع��ة العربي��ة، منه��ا إق��رار آلي��ة انتظ��ام عق��د
 ، وعلى الص��عيد نفس��ه2003القمة العربية، التي تم العمل بها منذ انعقاد القمة العربية في لبنان عام 

 قدمت اليمن أنموذجاC يbحتذى به في سبيل تسوية خلفاتها الحدودية مع جيرانها، من خلل دبلوماس��ية
 الحوار ونه�ج مب�دأ (ل ض��رر ول ض��رار ) ، إذ اس��تطاعت إنه��اء خلفاته��ا الحدودي��ة م�ع جمي��ع جيرانه��ا
 ب��الطرق الس��لمية. وعل��ى ص��عيد القض��ية الفلس��طينية والحتلل الص��هيوني للراض��ي العربي��ة المحتل��ة،
 يتسم موقف اليمن بالشفافية والوضوح، حيث ي�دعم اس�تعادة الح�ق العرب��ي الفلس��طيني وتط��بيق ق��رارات

الشرعية الدولية والرامية للتسوية العادلة بين طرفي النزاع.
 الش��عب اليمن��ي ش��عب مس��لم وج��زء م��ن الم��ة الس��لمية، والس��لم مص��در جمي��ع البع��د الس��لمي:

 التشريعات، وتعد اليمن من الدول العضاء الداعمين لمنظمة المؤتمر الس��لمي، والقض��ايا الس��لمية
 ه��ي قض��ايا اليم��ن، ل��ذا ف��اليمن تس��عي عل��ى ال��دوام ل��دعم القض��ايا الس��لمية ف��ي المحاف��ل القليمي��ة

والدولية، وتدعو إلى ضرورة إقامة علقات متينة مع جميع الدول السلمية.
 تنطل��ق السياس��ة الخارجي��ة اليمني��ة ف��ي بع��دها ال��دولي م��ن خلل الم��ادة السادس��ة م��ن البع��د ال��دولي:

 الدستور، وكذا الهدف السادس من أهداف الثورة اليمنية، حيث تؤكد السياس��ة الخارجي��ة اليمني��ة عل��ى
التي:

- ضرورة اللتزام بمبادئ وأهداف المم المتحدة.
- العمل على إقرار المن والسلم العالميين.

- احترام حسن الجوار.
- التعاون والحترام المتبادل بين الدول في علقاتها.

- تسوية الخلفات سلمياC، وعدم اللجوء لستخدام القوة.
- احترام حقوق النسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
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