
 
 م٢٠٠١تقرير وضع البيئة يف اليمن لعام 

 
 يمنيةاجلمهورية ال: الفصل األول

١

 الجمهورية اليمنية -١

 :اخلصائص الطبيعية -١-١
حـدها مـن الشـمال      ي و ،الجمهورية اليمنية بلد عربي إسالمي تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية          

 ومن الشرق   ، ومن الجنوب خليج عدن والبحر العربي      ، ومن الغرب البحر األحمر    ،المملكة العربية السعودية  
كثر من ألفي كيلو متر يطل على البحر األحمر وخلـيج           أ وللجمهورية اليمنية ساحل يمتد طوله    . سلطنة عمان 

 جزرها في البحر األحمر جزيرة ميون التي  تقسم مضيق باب المندب جنـوب               أهم ومن   ،عدن وبحر العرب  
 وعـدد مـن     ، وكذلك بكالن  ، وجزيرة كمران  ، وجزر زقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى      ،البحر األحمر 

كبـر الجـزر    أجزيرة سقطرى    دتع و ،بي مجموعة جزر سقطرى    كما أن لها في البحر العر      ،الجزر األخرى 
 إضافة إلى عدد من الجـزر الصـغيرة         ، الكوري هوجزر سمحه ودرسه وعبد   ،   ٢كم٣٦٥٠اليمنية ومساحتها   

 ٢ كم ١١٠٠٠جداً، وتبلغ مساحة الجرف القاري للساحل  اليمني على البحر األحمر من دون الجزر أكثر من                 
تنقسم اليمن  و . ٢ كم ٢٢٢٠٠لمطل على خليج عدن وبحر العرب اكثر من         بينما تبلغ مساحته على الساحل ا     ،  

 -:وهي من حيث التضاريس الطبيعية إلى خمس مناطق واضحة المعالم 

 :املناطق اجلبلية   -١-١-١
 زا متر  الممتدة في اتجاه شمالي جنوبي مـو         ١٨٠٠المرتفعات فوق   ) ١ ( :وتشمل المناطق الجبلية  

والسلسـلة الجنوبيـة    ) 2(ول تهامة واألراضي الصحراوية المنخفضـة         لمحور البحر األحمر يقسم بين سه     
 .الموازية لخليج عدن

جنوب غرب  كم٢٥ في جبل النبي شعيب على بعد اً متر٣٦٦٦ وتقع أعلى قمة جبليه على ارتفاع 
وادي و،   وادي حرض   :هيوالوديان الرئيسية التي تصب في البحر األحمر        و. مدينة صنعاء العاصمة اليمنية   

 وهنـاك   ،، ووادي حضـرموت    بينما تصب في خليج عدن وبحر العرب وديان تبن وبنـا           ،وادي زبيد مور و 
 وفي االتجاه الشمالي الشرقي تجـري       ،الجوفو دسعو وادي خوب،     :وديان أخرى تجري إلى الشرق وهي     

 .وديان مأرب ورماح  وشعيث

 :بااهلض -٢-١-١
 باتجاه الربـع    تضيقا تتسع ثم تبدأ     تقع إلى الشمال الشرقي من المرتفعات الجبلية وموازية لها لكنه         

حضـرموت  وشبوة،  والجوف،  و،  ةم،  وتشمل الهضاب اليمنية صعد     ١٠٠٠ ويبلغ أقصى ارتفاع لها      ،الخالي
 ملم أو أقـل     ٥٠ملم إلى   ١٥٠ عموماً حيث يتناقص معدل األمطار  السنوية من            ةوهي مناطق جاف  ة،  والمهر

 . تالفات في الغطاء النباتي قليلةن االخإباتجاه الصحراء، وبسبب قلة األمطار ف

 :املناطق الساحلية  -٣-١-١
 ويمتد السـاحل    ،تطل المناطق الساحلية لليابسة  اليمنية على البحر األحمر وخليج عدن وبحر العرب            

 باب المندب ،    إلىكم طوالً من الحدود مع المملكة العربية السعودية على البحر األحمر جنوباً             ٢٠٠٠اكثر من   
 . كم٦٠ كم و٣٠ويتراوح عرض الساحل بين . الشرقي حتى الحدود مع سلطنة عمانثم إلى  الشمال 

  :الربع اخلايل  -٤-١-١
هي أكبر منطقة صحراوية في الجمهورية اليمنية حيث تتخللها بعض  النباتات الصـحراوية التـي                

وجد في المنطقـة قليـل مـن        يكما  . ةنادر الحيوانات البرية ال   دد من عويعيش فيها    ،لعيش فيها ا علىتأقلمت  
 . التي يقطنها البدو الرحل الذين يعيشون أساساً على رعي اإلبلالواحات
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 :اجلزر اليمنية -٥-١-١
 ومن أهم تلك الجزر جزيرة      ،تقع في المياه اإلقليمية اليمنية كثير من الجزر أغلبها في البحر األحمر           

ـ      .وتعتبر جزيرة ميون  . كمران وهي أكبر جزيرة مأهولة  في البحر األحمر         ي  وهي ذات موقع استراتيجي ف
التي تقع في البحر    وأكبر الجزر اليمنية جزيرة سقطرى      . البوابة الجنوبية للبحر األحمر   -مضيق باب المندب    

 ٣٢،٥٤ إلـى    ٣٥،١٩ شمال خط االستواء وبين خطي عرض        ١٢,٤٣ إلى   ١٢,٧العربي بين خطي عرض     
عـة جـزر     ألف نسمه، وجزيرة سقطرى اكبر مجمو      ٨٠-٥٠شرق خط  جر ينتش، ويبلغ عدد سكانها بين          

 ، الكوري باإلضافة إلى عدد من الجزر الصغيرة جـداً         ه وعبد ،ة، ودرس ةسقطرى التي تشمل جزر ســمح    
 .وتعتبر جزيرة سقطرى ذات أهميه بالغة نظراً لســعة  تنوعها الحيوي

 :املناخ  -٢-١
 كمـا   .تقع اليمن في امتداد المنطقة المناخية االستوائية الشمالية والمنطقة المناخية شبه االسـتوائية            

مختلـف   علىيلعب  االختالف الشاسع في تضاريس اليمن دوراً كبيراً في اختالف درجات الحرارة والمناخ               
 .المناطق اليمنية

 : هيوميكن تقسيم اليمن إىل ثالث مناطق مناخية
الغربية والجنوبية   توالمنخفضااحلية ومنحدرات الجبال    ويغطي السهول الس  : المناخ االستوائي الجاف   .١

ي تصل كحد   ت ال ه درجة مئوية وقلة أمطار    ٤٢-٢٠بين  ي تتراوح   تتميز بحرارته المرتفعة ال   وي. المنخفضة
 .  مم٤٠٠أعلى إلى 

وهذا هو المناخ االنتقالي بين المناخ االسـتوائي للسـهول السـاحلية            : المناخ الجاف شبه االستوائي    .٢
وتتـراوح  . جـة مئويـة    در ٢٨-١٦ بين فيهاوالمناخ المتوسط للمنطقة الجبلية، وتتراوح درجة الحرارة        

 .  مم وتغطي المنحدرات الجبلية والهضاب الشرقية٦٠٠-١٠٠األمطار فيها بين 
م وتبلـغ درجـة     ٣٧٠٠-١٨٠٠ي يتراوح ارتفاعها بين     تة الجبلية ال  لويغطي السلس : المناخ  المعتدل   .٣

 ومـا    مـم  ٢٠٠ كما تتراوح نسبة األمطار فيها بين        ، درجة مئوية  ١٨-١٠الحرارة في هذه المناطق بين      
 .  مم١٥٠٠يزيد عن 

 :السكان -٣-١
أن عدد السكان في الجمهورية اليمنية قـد بلـغ           إلىم  ١٩٩٤أشارت نتائج التعداد العام للسكان لعام       

ية نسكاأي بكثافة   .  مليون نسمه  ١٨,٢٦م بنحو     ٢٠٠٠ كما يقدر عدد سكان اليمن لعام        ، مليون نسمة  ١٥,٨٠
 شخصـاً لكـل     ٥٠ط العالمي البـالغ      وهي أقل من المتوس    ، شخص لكل كيلو متر مربع     ٣٩,٧بحوالي   رتقد

 نسـبياً حيـث أن      ة بنية سـكانية شـاب     وأن اليمن ذ  وتفيد المعطيات الخاصة بالعامل البشري      . كيلومتر مربع 
 -١٥(  تتراوح أعمـارهم بـين     ن عاماً، بينما يمثل السكان الذي     ١٥ عن   أعمارهمقل  تمن السكان    % ٤٦,٤٦

  %.٥٠,٤٧ عاماً حوالي) ٦٤

م وهو مـن    ٢٠٠١لعام  % ٣,٥ م إلى    ١٩٩٤طبقاً لتعداد    % ٢,٦ وقد ارتفع معدل نمو السكان من     
م مـن خـالل     ٢٠٣١ مليون نسمة في عام      ٤٩,٤الىسكان اليمن    يصل   أن ويتوقع .أعلى المعدالت في العالم   

 . ، أي أن السكان سيتضاعفون مرتين تقريباًيةنسكا النتائج اإلسقاطات

 - ٩٨دد السكان  لألعوام م وتقديرات ع١٩٩٤يبين التوزيع العددي للسكان لعام ) ١-١(الجدول  
 .م على مستوى المحافظات٢٠٠٠

نتائج تعداد  المحافظة
 م٩٤

السكان في  م٩٩السكان في  م٩٨السكان في 
 م٢٠٠٠

تقديرات سكان 
 م٢٠٠١عام 
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ــة  أمانـــ
 العاصمة

١,٥٤٠,١٩١ ١,٤٨٨,١٠٨ ١,٣٣١,٥٠٨ ١,٢٨٤,٠٠٠ ٩٧٢,٠١١ 

 ١,٣٩٩,٧٢٢ ١,٣٥٢,٣٨٩ ١,٢٥٧,٨٨١ ١,٢١٣,٠٠٠ ١,٩١٠,٢٨٦ صنعاء
 ٥٢١,٤٢٦ ٥٠٣,٧٩٤ ٤٧٧,٠٢٠ ٤٦٠,٠٠٠ ٥٦٢,١٦٢ عدن
 ٢,٣٧٦,٣٤٩ ٢,٢٩٥,٩٩٠ ٢,١٧٩,٧٧٤ ٢,١٠٢,٠٠٠ ٢,٢٠٥,٩٤٧ تعز

 ٢,٠١٠,٢٢٩ ١,٩٤٢,٢٥١ ١,٩٨٧,٩٢٩ ١,٩١٧,٠٠٠ ١,٧٤٩,٩٤٤ الحد يده
 ٦٧٢,٧٩٥ ٦٥٠,٠٤٤ ٦٢٦,٣٤٨ ٦٠٤,٠٠٠ ٦٣٤,٦٢٢ لحج
 ٢,٠٨٩,٥٣٨ ٢,٠١٨,٨٧٨ ١,٩٢٠,٥٢٤ ١,٨٥٢,٠٠٠ ١,٩٥٩,٣١٣ اب
 ٤٣٤,٩٥١ ٤٢٠,٢٤٣ ٤٠٧,٥٤١ ٣٩٣,٠٠٠ ٤١٤,٥٤٣ أبين
 ١,٢٤١,٩٩٧ ١,١٩٩,٩٩٨ ١,١٢٢,٠٣٤ ١,٠٨٢,٠٠٠ ١,٠٥٠,٣٤٦ ذمار
 ٤٧٠,٧٠٣ ٤٥٤,٧٨٦ ٥٠٦,٠٥٦ ٤٨٨,٠٠٠ ٣٧٧,٠٨٠ شبوه
 ١,٤٠٨,٧٢١ ١,٣٦١,٠٨٤ ١,٣٩٣,٧٢٨ ١,٣٤٤,٠٠٠ ١,٢٦٢,٥٩٠ حجة

 ٥٨٢,٥٥٠ ٥٦٢,٨٥١ ٥٥٦,٨٦٩ ٥٣٧,٠٠٠ ٥٠٩,٢٦٥ البيضاء
 ٩٠٣,٦٧٨ ٨٧٣,١١٩ ٨٧١,٠٨٠ ٨٤٠,٠٠٠ ٨٧٠,٠٢٥ حضرموت

 ٩٨٩,٨٠٥ ٩٥٦,٣٣٤ ٥٧٧,٦٠٩ ٥٥٧,٠٠٠ ٤٨٦,٠٥٩ صعده
 ٤٦٧,٤٣٠ ٤٥١,٦٢٤ ٤٣٢,٤٢٩ ٤١٧,٠٠٠ ٤٠٣,٤٦٥ المحويت
 ٧٢,٧٧٩ ٧٠,٣١٨ ٦٣,٢٥٧ ٦١,٠٠٠ ١١٢,٥١٢ المهرة
 ٤٤١,١٦٢ ٢٢٦,٤٨٨ ٣٠٠,٠٧٣ ٢٢٩,٠٠٠ ١٦٧,٣٨٨ مأرب
 ٤٤٨,٣٩٨ ٤٣٣,٢٣٥ ٤٨٢,٢٠٥ ٤٦٥,٠٠٠ ١٥٧,٠٩٦ الجوف
 ٩٨٩,٤٣٧ ٩٥٥,٩٧٨ ٨٩٤,٢٢٣ ٨٥٧,٠٠٠ ------- عمران
 ٤١٧,٦١٠ ٤٠٣,٤٨٨ ٣٨٢,٦٥٣ ٣٦٩,٠٠٠ ------- الضالع
 ١٩,٤٧٩,٤٧١ ١٨,٢٦١,٠٠٠ ١٧,٥٠٠,٧٤١ ١٧,٠٧١,٠٠٠ ١٥,٨٠٤,٦٥٤ اإلجمالي

 م٢٠٠٠-٩٨م ،٩٤ لألعوامكتاب اإلحصاء السنوي : المصدر
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 م٢٠٠١-٢٠٠٠وزيع العددي للسكان بحسب المحافظات لعامي يوضح الت) ١-١(شكل رقم 

 

 :التوزيع اجلغرايف للسكان  -١-٣-١
 محافظة باإلضافة إلى أمانة العاصمة ، وتصل نسبة سكان الحضر فـي             ١٩يتوزع سكان اليمن في   

حصائيات عام   بموجب تقديرات إ   ٢كم/  نسمة   ٣٩,٧وتقدر الكثافة السكانية بحوالي     % ٢٦,٣حوالي   إلىاليمن  
م، حيث تعاني اليمن من ظاهرة  اختالل التوزيع السكاني والتباين الشديد في توزيع السكان جغرافيـاً،                 ٢٠٠٠

حيـث  . م على مستوى المحافظـات المختلفـة      ٢٠٠٠توزيع السكان باأللف لعام     ) ٢-١(ويبين الجدول رقم    
 بينما كانـت أقـل      ٢,٢٩ب يصل إلى    استحوذت محافظة تعز على أعلى نسبة من إجمالي سكان اليمن بنصي          

محافظة و،  %١٢,٣يلي محافظة تعز في الترتيب محافظة صنعاء        و ،%٠,٤نسبة من نصيب محافظة المهرة      
 ويسكن في هذه    . %٦,٢محافظة ذمار   و ، %٩,٠محافظة حجة   و،   %١١,٣محافظة الحديدة   و،  %١١,٤اب  

 .قية المحافظات األخرىعلى بالسكان باقي  بينما يتوزع ،المحافظات حوالي ثلث سكان اليمن
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 بحسب ٢معدل نمو السكان والكثافة السكانية لكل كمو ، باآلالفيبين توزيع السكان ) ٢-١(جدول 
 م٢٠٠٠المحافظات لعام 

 ة السكانيةالكثاف %معدل النمو السكان المحافظة
 ٣,٩١٢,٠ ٧,٣ ١,٤٨٨ أمانة العاصمة
 ٩٧,٦ ٣,٥ ١,٣٥٢ صنعاء
 678.9 ٣,٤ ٥٠٤ عدن

 229.4 ٣,٢ ٢,٢٩٦ تعز

 151.3 ٣,٤ ١,٩٤٢ الحد يده

 51.4 ٢,٣ ٦٥٠ لحج

 318.3 ٢,٩ ٢,٠١٩ اب

 25.6 ٣,١ ٤٢٠ أبين

 158.2 ٣,١ ١,٢٠٠ ذمار

 6.2 ٣,٤ ٤٥٥ شبوه

 165.0 ٣,٤ ١,٣٦١ حجة

 60.7 ٣,٣ ٥٦٣ اءالبيض

 5.6 ٢,١ ٨٧٣ حضرموت

 48.2 ٣,٣ ٥٩٦ صعده

 193.7 ٣,٠ ٤٥٢ المحويت

 1.0 ٣,٤ ٧٠ المهرة

 13.0 ٣,٤ ٢٢٦ مأرب

 ١١,٠ ٣,٤ ٤٣٣ الجوف
 ٢٤٥,١ ٤,٢ ٩٥٦ عمران
 ١٠١,٠ ٣,١ ٤٠٣ الضالع

 م٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر

 : السكان يف احلضر والريف -٢-٣-١
 ١٩٩٦خالل الفتـرة مـن       % ٥,٣٩ الى   معدل نمو سكان الحضر في اليمن تقريباً      صل متوسط   و

، وتعتبـر   %٦,٦٥صـل إلـى     و للفترة نفسها   العاصمة  أمانة  نمو سكان الحضر في     م كما أن معدل     ٢٠٠١–
خالل الفتـرة   % ٢,٣١السكان فيها   نمو  معدل   حيث بلغ     سكانيا اًمحافظات الجمهورية نمو  محافظة المهرة أقل    

 علـى المـدن     اً، كما أن ازدياد الهجرة من األرياف إلى المدن التي أصبحت تشكل ضغط             م ٢٠٠١ – ٩٦من
 وتعتبر أمانة العاصـمة،     - توفير وتحسين الخدمات العامة نظراً لالحتياجات السكانية         إلىوالحاجة المتنامية   

 األراضـي    كل ذلك يسهم في تـدهور اسـتخدام        – بالسكان   ازدحاماالحد يده أكثر المناطق     وتعز،  وعدن،  و
 . اإلنتاج الزراعي في المناطق الريفية ىومستوانخفاض 

 

 

  

  م٢٠٠١ –م ٩٦ لالعوام من الحضر والريف حسب المحافظات سكان يبين  معدل نمو ) ٣-١(جدول 
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سكان منو متوسط معدل  احملافظات
  م٢٠٠١ –م ٩٦احلضر

سكان منو متوسط معدل 
  م٢٠٠١ –م ٩٦الريف

 ٠,٠٠ ٦,٦٥ أمانة العاصمة
 ٢,٩٢ ٣,٢٥ صنعاء
 ٥,١٣- ٣,٢٠ عدن 
 ١,٩٧ ٤,٤٢ تعز

 ٢,٧٠ ٥,٨٢ احلديدة
 ١,٨٣ ٣,٨٦ حلج
 ١,٨٩ ٤,٧٦ اب
 ١,٨١ ٦,٦٨ أبني
 ٦,٨٥ ٤,٣٤ ذمار
 ٦,٠٧ ٨,٧٤ شبوه
 ٤,٥٨ ٥,٦٩ حجة
 ٣,٣٩ ٥,٥٥ البيضاء

 ١,٠٥ ٤,٦٤ حضرموت
 ٢,٩٤ ٤,٣٣ صعده
 ٢,٤٠ ٣,٩٣ احملويت
 ١,٢٩ ٢,٣١ املهرة
 ٥,٢٤ ٦,٨٢ مأرب
 ٨,٩٥ ٨,٤٩ وفاجل

 ٢,٨٠ ٥,٣٩ متوسط اإلمجايل
 م٢٠٠٥ –م ٩٤المصدر كتاب اإلسقاطات السكانية  للجمهورية اليمنية للفترة من 

 :النمو االقتصادي -٤-١
انعكست التغيرات الجذرية التي جاءت مصاحبة للسياسات االقتصادية واالجتماعية التـي انتهجتهـا         

لي واإلداري في تحسين مستويات النمو االقتصادي وانخفاض        اليمن ضمن برنامج اإلصالح االقتصادي والما     
م لتصـويب  ١٩٩٥التضخم واستقرار قيمة العملة الوطنية، ويتابع االقتصاد اليمني الجهود التي بدأها منذ عام              
 لتجاوز األزمـات    هاوجه القصور واستكمال اإلصالحات في مجاالت السياسات االقتصادية وغيرها سعياً من          

وقد أظهر االقتصـاد الـوطني خـالل         . للتنمية اًكثر استقرار أات وإليجاد بيئة    ي في بداية التسعين   التي واجهته 
 مليون ريال   ٥٨٤,٧٤٢ األخيرة أداًء افضل أدى إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من             السنوات الثالث 

لنـاتج المحلـي    ع نصيب الفرد مـن ا     م، وارتف ٢٠٠٠ مليون ريال في عام      ٦٦٦,٢٦١م إلى   ١٩٩٧في عام   
 .  نفسهالفترةل  ريال في السنة خالل ٣٦,٤٠٨ ريال إلى ٣٥,٤٣٩اإلجمالي من 

 القطاع الزراعي   ف في مساهمة نصيب   يطفوفيما يتعلق بهيكل االقتصاد الوطني فانه يتميز بارتفاع         
. في مقابل زيادة بسيطة للصناعات االستخراجية وانخفاض نصيب تكرير الـنفط    % ٢١,٥إلى   % ٢٠,٧من  

غير أن الملمح الهام في هيكل االقتصاد اليمني يتمثل في استمرار سيطرة القطاع النفطـي علـى االقتصـاد                   
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. من النـاتج المحلـي اإلجمـالي      % ١٦,٣و  % ١٥,٣بين   األخيرة السنوات    ثابتة تراوحت خالل   هبحصة شب 
 .والجدول أدناه يوضح هيكل االقتصاد الوطني حسب القطاعات

 قتصاد الوطني حسب القطاعاتيبين هيكل اال) ٤-١(جدول رقم 
 م٢٠٠٠ م١٩٩٧ النشـــــــاطم٢٠٠٠م١٩٩٧ النشـــــــاط

 ٧,٢٦ ٧,١٧ التجارة والمطاعم والفنادق  ٢٢,١١ ٢١,٤ الزراعة والصيد

 ٧,٢٢ ٧,٥٤ النقل والمواصالت  ١٦,٤٦ ١٥,٨٩ الصناعات االستخراجية

 ٧,٤٤ ٦,٣٨ التمويل والعقارات  ٨,٢٦ ٨,٥٢ الصناعات التحويلية

الخــدمات االجتماعيــة    ١,٠٩ ١,٠٧ الكهرباء والمياه
 والشخصية

١,٠٢ ١ 

 ٢٤,٩ ٢٥,١٦ الخدمات الحكومية  ٣,٧٩ ٣,٩٢ التشييد والبناء

 : المصدر

 من  غمروعلى ال م  ٢٠٠٠في عام   % ٥٣وال يزال النشاط الزراعي يستوعب أغلب قوة العمل بنسبة          
 أنشطة القطاع غير المـنظم      فأن ،ر بها اليمن خالل العقود األخيرة     التطورات االقتصادية واالجتماعية التي م    

وباستثناء الزراعـة والخـدمات الحكوميـة       . لسمة الغالبة في الزراعة وفي قطاعات التجارة والصيد       اتعتبر  
 إلـى  ه شهدت بقية القطاعات استقراراً أو تراجعاً في نصيبها من المشتغلين وهو ما أدى بـدور           فقد والتجارة،

 . م٢٠٠٠في عام % ٣٤,٦نصيب قطاع الخدمات إلى  عتراج
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 م٢٠٠٠يبين نسبة نصيب القطاعات من الناتج المحلي اإلجمالي لعام ) ٥-١(جدول 
نصيب القطاعات من الناتج المحلي  النشاط االقتصادي

 %اإلجمالي 
 ١٤,٢ قطاع الزراعة والغابات والقنص

 ٤,٩ )بدون تكرير النفط(قطاع الصناعة التحويلية
 ١٠,٨ الخدمات الحكومية
 ٥٧,٨ االستهالك العائلي

 ١٤,١ االستهالك الحكومي
 ١٩,٢ االستثمار اإلجمالي

 ٣٢,٣ االدخار القومي اإلجمالي
 ٧,٤ اإليرادات الضريبية

 ٥٠,٥ الصادرات من السلع والخدمات
 ٤١,٥ اتالواردات من السلع والخدم

 م ٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر

 :الفقر والبيئة -٥-١
شكالت الفقـر   بم مى االهتمام  كما تنا  م بالقضايا البيئية  ١٩٩٠تنامى اهتمام الحكومة اليمنية منذ عام       

م حيث انعكس في عدد من الوثائق الرسمية التي تضمنت إستراتيجيات وبرامج ومشـروعات              ١٩٩٥منذ عام   
 حيـث   ،ومن ناحية أخرى ازداد الوعي العام بالقضايا البيئيـة        .  وتخفيف الفقر  تنفيذية لتحسين الوضع البيئي   

 .برزت العديد من المنظمات غير الحكومية التي اهتمت بالقضايا البيئية واإلسهام في معالجة مشكلة الفقر

 مشـكلة   فإن من جهود الحكومة في التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلصحاح البيئي           غمروعلى ال 
 المسـح األول لميزانيـة       مـن   فقد تبين  ، خالل العقد األخير من القرن الماضي      بدرجة كبيرة قر تضاعفت   الف

م ١٩٩٢من األسر عـام     % ٩ان عدد األسر التي تقع تحت خط فقر الغذاء ارتفع من            م ،   ١٩٩٨األسرة للعام   
تعليم، الوالمـأوى، والملـبس،   و في االعتبار عوامـل الغـذاء ،       وإذا أخذ . م١٩٩٨من األسر عام    % ١٧إلى  
فان نسبة األسر التي تعيش تحت الخط األعلى للفقر         ) الخط األعلى للفقر  ( الصحة والنقل واالفتقار إليها أي      و

م، ١٩٩٩ نتائج مسح ظاهرة الفقر عـام        أوضحتمن األسر بينما    % ٣٣م إلى   ١٩٩٢عام  % ١٩ارتفعت من   
 ٥,٣ وهذا يعنـى أن    ،ألف أسرة  ٦٦٠ أي ما يزيد عن      ،من إجمالي األسر تعاني من فقر الغذاء      % ٢٧,٣ن  أ

% ٣٤,٩ وان   ، الحد األدنى من الغذاء     توفير تلبية احتياجاتهم في   يستطيعون    السكان ال  إجماليمن   مليون نسمة 
 . من إجمالي األسر تقع تحت الخط األعلى للفقر

داً إلى نتائج المسوحات والدراسات المختلفة التي أجريت خالل السنوات الماضية يمكن ابراز             اواستن
 :ى الفقر وهي على النحو التالي رئيسية تؤدي إلشراتؤم ةثالث

 انخفاض الدخل وارتباطه بدرجة وطبيعة النمو االقتصادي -
 النمو السكاني المرتفع وتدني مستوى تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية -
 .  االجتماعيةةايضعف مستويات الح -
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 يوضح مؤشرات الفقر في الجمهورية اليمنية) ٦-١(جدول رقم 
 حـــضر ريــف ــالياإلجم المـــؤشر

ــر   ــط فقـــ خـــ
 )شهر/فرد/ريال(الغذاء

٢,٠٩٣ ٢,١٠٣ ٢,١٠١ 

 ١٠,٠ ١٩,٩ ١٧,٦ نسبة الفقر
عــدد الســكان الفقــراء 

 )مليون نسمة(
٠,٤ ٢,٥ ٢,٩ 

 ١,٢ ٥,٢ ٤,٥ فجوة الفقر
 ٠,٧ ٢,٠ ١,٧ حدة الفقر

 ٣,١٩٥ ٣,٢١٥ ٣,٢١٠ خط الفقر األعلى
 ٣٠,٨ ٤٥,٠ ٤١,٨ نسبة الفقر

ــك ــدد الســ ان عــ
 )مليون نسمة(الفقراء

١,٢ ٥,٨ ٦,٩ 

 ٨,٢ ١٤,٧ ١٣,٢ فجوة الفقر
 ٣,٢ ٦,٧ ٥,٨ حدة الفقر

 م٢٠٠٥-٢٠٠٣استراتيجية التخفيف من الفقر : المصدر

 
حيث يصل عدد السكان الفقـراء       ،يتوزع الفقر في اليمن بصورة غير متساوية بين الريف والحضر         

 فقـر البالنسبة لخطر   ن نسمه   و ملي ٥,٨ إلىويصل   ،ر الغذاء  فق بالنسبة لخط ن نسمه   ولي م ٢,٥ إلىفي الريف   
 . مليون نسمه١,٦في الحضر والمقدر بـ  الفقر يمثله ما  مليون نسمه مقارنة٧,١٣حوالي  أي األعلى


