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0 إطار: ىڡ@
برنامج مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات2021

نامج: وصف الرى1

ــاج  ــم إلنت ــم وقدراته ــر مهاراته ــي تطوي ــن/ات ف ــى دعــم الباحثي ــواة عل ــي للبحــوث والسياســات – ن ــد العرب ــل المعه يعم
ــر برنامــج  ــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطوي ــة للمجتمعــات العربي ــا الراهن ــة ومرتبطــة بالقضاي بحــوث ذات قيمــة معرفي
تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن المدربيــن/ات والخبــراء مــن 

مختلــف الــدول العربيــة، ويتضمــن جلســات تدريــب وإشــراف يتمخــض عنهــا أوراق سياســات فــي قضايــا مختلفــة.
البرنامــج التدريبــي يســعى إلــى دعــم كتابــة أوراق السياســات باالســتعانة بدليــل إعــداد أوراق السياســات، وكذلــك باســتخدام 
عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات المســاهمة فــي تنظيــم حمــات مناصــرة مــن خــال أنشــطة التعــاون 

والكتابــة والمراجعــة.

: 0 وتتمثل االsهداف الرئيسية للتدريب ىڡ@

ــوث  ــي للبح ــد العرب ــي المعه ــاء ف ــات األعض ــن المنظم ــة بي ــات العام ــال السياس ــي مج ــة ف ــارات الكتاب ــز مه  1-  تعزي
ــواة. ــات – ن والسياس

2- مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.
3- االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير المحلية من خال التدريب والدعم المبني على االحتياجات.

4-  خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة المراجعة:

وفاء نعيم                                                  فراس جابر

جواد الرباع                                              صهيب البرزنجي

حياة الدرعي                                             جمال الخطيب

إقبال البوزيدي
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ملخص تنفيذي: 

علــى الرغــم مــن أن لريــادة األعمــال أهميــة كبيــرة فــي توفيــر فــرص عمــل لكثيــر مــن فئــات المجتمــع، لمــا تمثلــه مــن 
أداة فاعلــة فــي التغييــر واالبتــكار فــي عمليــة اإلنتــاج واالرتقــاء بجــودة الســلع والخدمــات المنتجــة، والمســاعدة فــي فتــح 
ــادة األعمــال للفتيــات حديثــات التخــرج فــي اليمــن  ــدة للســلع الوطنيــة، وتحفيــز النمــو االقتصــادي؛ إال أن ري أســواق جدي
تــكاد تكــون شــبه مغيبــة ولــم تأخــذ حقهــا مــن االهتمــام بالشــكل المطلــوب، حيــث تعانــي الفتيــات الخريجــات مــن صعوبــات 
ــى االســتفادة مــن معارفهــن  ــر عل ــي التأثي ــك ف ــا يســببه ذل ــد التخــرج، وم ــة للعمــل بع ــى فــرص ماءم ــي الحصــول عل ف
ومهاراتهــن التــي اكتســبنها خــال مراحــل التعليــم المختلفــة، وهــو مــا ينمــي الشــعور لــدى البعــض منهــن بأنهــن يشــكلن 

عــبء علــى أســرهن ومجتمعهــن.
إن للفتيــات فــي المجتمــع اليمنــي دور كبيــر فــي معظــم جوانــب الحيــاة، ذلــك أن توفيــر فــرص عمــل للفتيــات، وتوفيــر 
الحوافــز المختلفــة لمشــاريعهن الصغيــرة سيســهم فــي تحســين الوضــع المعيشــي لهــن وألســرهن، وســيخفف مــن ارتفــاع 

معــدل البطالــة لــدى الفتيــات فــي المجتمــع. 
تركــز هــذه الورقــة فــي البحــث عــن األســباب الكامنــة وراء غيــاب سياســة تعــزز التمكيــن االقتصــادي للفتيــات الخريجــات 
ــول مناســبة  ــي للمشــاكل المرتبطــة بمشــاريعهن الخاصــة، واقتــراح حل ــم الوضــع الحال ــادة األعمــال، وتقيي مــن خــال ري

لمعالجتهــا، وتســليط الضــوء علــى األســباب األساســية لضعــف دور الفتيــات الخريجــات فــي مجــال ريــادة األعمــال.

: 0MىىDتشتمل هذه الورقة ثالثة محاور رئيسة عىل النحو اال   

- المحور االsول: واقع الفتيات باليمن بعد التخرج (طاقات مهدرة).

0 صفوف الفتيات الخريجات.  : أسباب تفاقم البطالة ىڡ@ 0 - المحور الثاىى@

0 سوق العمل. 0 ىڡ@ دماج الشباب اليمىى@ - المحور الثالث: السياسات الحكومية ال�

- التوصيات والخاتمة.

الكلمات المفتاحية: بطالة الفتيات، الفتيات الخريجات، ريادة األعمال، التنمية االقتصادية، النمو االقتصادي.
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تقديم عام:

تمثــل البطالــة فــي صفــوف الفتيــات الخريجــات إحــدى المشــكات التــي تعانــي منهــا أغلــب الــدول الناميــة ومنهــا اليمــن 
بشــكل خــاص، فانعــدام وجــود الفــرص الكافيــة التــي تناســب مــع مؤهاتهــن التعليميــة ومهاراتهــن العمليــة فيــه هــدر لطافات 
يمكــن أن تســهم فــي خدمــة المجتمــع وفــي تطــوره ونمــوه. لــذا فــإن معالجــة هــذه المشــكلة ســوف تكــون نافــذة لحــل مشــكات 
ــرص  ــاق وف ــح آف ــي فت ــن أن تســاهم ف ــة يمك ــول مناســبة ومنطقي ــي إيجــاد حل ــت الحال ــي الوق ــن الضــرورة ف أخــرى، وم
عمــل تتيــح للفتيــات االســتفادة مــن قدراتهــن ومهاراتهــن وااللتحــاق بســوق العمــل، مــن خــال ريــادة األعمــال التــي تُعــد 
فرصــه للتنقيــب عــن األفــكار واالبتــكار وايجــاد مشــروعات لهــذه الفئــة مــن المجتمــع تســهم فــي فعاليــة دورهــا فــي التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة الناتجــة خاصــة فــي ظــل عــدم االســتقرار السياســي فــي اليمــن الــذي تســبب فــي التأثيــر علــى 
توفــر فــرص عمــل وغيــاب األمــان الوظيفــي لكثيــر مــن أفــراد المجتمــع بشــكل عــام وللفتيــات بشــكل خــاص، وهــو األمــر 

الــذي يمثــل دافــع لاهتمــام بريــادة األعمــال كوســيلة للحــد مــن البطالــة وتحســين دخــل األفــراد واألســر فــي المجتمــع.

شكالية: اال�
إن مــا يمــر بــه اليمــن مــن أزمــات متتاليــة ومتزايــدة فــي الســنوات األخيــرة أدى إلــى بــروز العديــد مــن المشــكات، والتــي 
منهــا زيــادة البطالــة فــي أوســاط الفتيــات الخريجــات بشــكل كبيــر وملحــوظ، حيــث تصــل معــدالت البطالــة لــدى النســاء مــن 
حملــة الشــهادة الثانويــة مــا فــوق %25 1، ونظــراً لضعــف االهتمــام بهــذه الشــريحة يبــرز بالمقابــل ضعــف دورهــن فــي 
المجــال االقتصــادي، حيــث يدفــع تنامــي البطالــة فــي أوســاط هــذه الفئــة وغيــاب فــرص تمكينهــا االقتصــادي، خاصــة فــي 
مجــال ريــادة األعمــال إلــى عــزوف كثيــر مــن األســر عــن إرســال الفتيــات للحصــول علــى التعليــم واالكتفــاء بتزويجهــن 
ــى النمــو  ــر عل ــي التأثي ــا يتســبب مســتقباً ف ــا، وهــو م ــادي عليه ــف العــبء الم ــك بهــدف تخفي ــرة، وذل ــار صغي ــي أعم ف

االقتصــادي للمجتمــع واالنعكاســات النفســية علــى الفتيــات.
تحتــاج الفتيــات إلــى تحســين حصولهــن علــى فــرص عمــل، ليــس بالضــرورة أن يكــون ذلــك عبــر وظائــف )رســمية أو فــي 
المؤسســات الحكوميــة( وإنمــا يمكــن أن يكــون ذلــك عبــر دعــم فــرص التمكيــن االقتصــادي لهــن، وتوفيــر التمويــل الــازم 

إلنشــاء ودعــم مشــاريع خاصــة بهــن.

أسباب وتأثرى0 المشكلة:
تمثــل البطالــة فــي صفــوف الفتيــات الخريجــات إحــدى  المشــكات االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي اليمــن، والتــي جعلــت 
األمــر يبــدو بــأن اليمــن تواجــه مشــكلة جديــدة تضــاف إلــى المشــكات األخــرى التــي تعانــي منهــا، أبرزهــا تزايــد نســبة 
البطالــة لــدى شــريحة الفتيــات الخريجــات، حيــث أن أكثــر مــن %90 مــن النســاء اليمنيــات فــي ســن العمــل ال يشــاركن فــي 
الوظائــف العامــة، أي انهــن غيــر عامــات فــي المجتمــع مقارنــة مــع %20 بالنســبة للرجــال2، كمــا يصــل معــدل بطالــة 
النســاء أكثــر مــن ضعــف معــدل بطالــة الرجــال %21 مقابــل %12,3 علــى صعيــد مســتوى التحصيــل العلمــي3، كمــا أن 

 2014 1- وضع املرأة اليمنية: اىل الطموح من تحقيق الفرص-البنك الدويل-مايو 
2014 2-وضع املرأة اليمنية: اىل الطموح من تحقيق الفرص-البنك الدويل-مايو 

3-ملخص عن تقرير الجمهورية اليمنية حول العمل غري املهيكل - د. علـي محمد النصريي / وكيـل وزارة الشـؤون االجتامعيـة والعمـل لقطاع عالقات العمل
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تأخــر انتقــال الفتيــات الخريجــات مــن مرحلــة التعليــم إلــى مرحلــة العمــل أصبحــت صعبــة فــي اليمــن مــع تضــاؤل الفــرص 
خصوصــاً للفتيــات، ويمكــن قيــاس ذلــك مــن خــال مراكــز التوظيــف التــي أصبحــت مكتظــة بعــدد كبيــر مــن الفتيــات مقارنة 
بالشــباب الذكــور بحثــاً عــن فرصــة للعمــل، إضافــة إلــى أن نســبة الذكــور تحتــل نســب أكبــر فــي فــرص العمــل المتاحــة 
ســواء فــي القطــاع الحكومــي أو فــي القطــاع الخــاص مقارنــة بفئــة الفتيــات، وقــد بلــغ معــدل مشــاركة القــوى العاملــة فــي 
اليمــن %38 مــع تفــاوت كبيــر بيــن معــدل مشــاركة الرجــال والنســاء، حيــث بلغــت نســبة مشــاركة الرجــال %70 مقابــل 
%6 للنســاء فــي عــام 2019م، وبلــغ معــدل البطالــة فــي اليمــن حوالــي %13 منــذ عــام 2010م والمعــدل أكبــر بكثيــر لــدى 

النســاء حيــث وصــل إلــى %25 فــي عــام 2019م مقابــل %12 لــدى الرجــال) (4.

: @ @ االDتيںى0 تناقش ورقة السياسات هذه المشكلة من خالل محاولة اال�جابة عىل السؤالںى0

1. ماهي المسببات األساسية التي ساهمت في تزايد أعداد البطالة في أوساط الفتيات الخريجات؟

ــة  ــي المعني ــع المدن ــات المجتم ــة، ومنظم ــات التمويلي ــة، المؤسس ــات الحكومي ــة للجه ــي األدوار الرئيس 2. ماه

ــادة األعمــال؟ ــي ري ــات ف ــز مشــاركة الفتي ــي تعزي ــرة ف والمؤث

الهــدف الرئيــس لهــذه الورقــة هــو تحديــد وفهــم األســباب الكامنــة وراء تفشــي البطالــة فــي صفــوف الفتيــات الخريجــات، 
والوقــوف علــى أهــم الحلــول والبدائــل لتجــاوز هــذا المشــكلة، والتخفيــف مــن آثارهــا علــى المجتمــع وفــي إطــار الهــدف 

األساســي للورقــة فإنهــا أيضــا تركــز علــى جملــة مــن األهــداف الفرعيــة، وهــي كمــا يلــي:

• تحديــد األولويــات الازمــة التخــاذ إجــراءات ملموســة لمعالجــة أســباب البطالــة لــدى هــذه الفئــة، وتشــجيع ريــادة 

األعمــال لتمكيــن الفتيــات الخريجــات فــي مختلــف نواحــي الحيــاة. 

• معرفــة البديــل األنســب إليجــاد سياســــات عامـــة أكثـــر ماءمــة وفعاليـــة لتعزيـــز وتطويـــر ريـــادة األعمــال لـــدى 

ــات. ــات الخريج الفتي

• اإلســهام فــي تطويــر السياســات مــن خــال مشــاركة الحكومــة والمجتمــع فــي توفيــر اإلمكانيــات المتاحــة وتمكيــن 

الفتيــات الخريجــات مــن إنشــاء مشــاريعهن الخاصــة.  

اال�طار المنهجي للورقة:
فــي ضــوء طبيعــة هــذه الورقــة فــإن األســلوب الوصفــي التحليلــي يعــد مــن أكثــر األســاليب ماءمــة فــي إعدادهــا؛ كونــــه 
ــل  ــي تحلي ــهام ف ــع االجتماعــي واالقتصــادي واإلس ــدد الواق ــة تح ــات دقيق ــلى معلوم ــي الحصــول عــ ــج المناســب ف المنه
ظواهــره، كمــا أنــه جــرى اســتخدام المنهــج المســحي لعينــة مــن الفتيــات الخريجــات الباحثــات عــن فــرص عمــل متاحــة فــي 

محافظــة صنعــاء.

4- البوابة العربية للتنمية يف يوليو/ متوز 2021
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ــتبيان جــرى توزيعــه علــى عــدد مــن الفتيــات الخريجــات فــي محافظــة  مصــادر البيانــات: اعتمــدت الورقــة علــى اســ
ــة عــن  ــة واإلجاب ــذه الورق ــداف ه ــق أه ــات المســاعدة لتحقي ــع البيان ــث جــرى اســتخدام االســتبيان كأداة لجم ــاء، حي صنع
تســاؤالتها، وقــد أعــدت وصممــت بهــدف ســد النقــص فــي المعلومــات حــول بعــض البيانــات التــي افتقــرت إليهــا المصــادر 
المكتبيــة، وجــرى تصميــم االســتبانة وفقــاً للخطــوات العلميــة المتعــارف عليهــا، مــن  حيــث تحديــد األفــكار الرئيســية التــي 
يمكــن أن تشــتمل عليهــا الورقــة فــي اإلطــار النظــري، وتــم صياغتهــا علــى شــكل أســئلة موجهــة للعينــة المبحوثــة فــي 27 
ســؤال ركــزت علــى تحديــد مشــكلة البطالــة لــدى الفتيــات الخريجــات وآثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والحلــول المتاحــة 
للتخفيــف مــن هــذه المشــكلة، كمــا أجريــت مقابــات معمقــة مــع مجموعــة مــن المختصيــن فــي الجهــات الرســمية ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي ومكاتــب التوظيــف والمؤسســات التمويليــة ذات العاقــة وخبــراء فــي مجــال ريــادة األعمــال.

مجتمــع الورقــة: تــم التركيــز فــي مجتمــع الورقــة علــى جمــع بيانــات المشــكلة مــن محافظــة صنعــاء وذلــك بالنظــر إلــى 
صعوبــة إجــراء مســح ومقابــات علــى مســتوى بقيــة المحافظــات لعــدم توفــر الوقــت والمــوارد الكافيــة.

أواًل: واقع الفتيات باليمن بعد التخرج (طاقات مهدرة):
تشــير االحصــاءات المتوفــرة عــن الخريجيــن مــن مختلــف الجامعــات والمعاهــد الحكوميــة والخاصــة إلــى أن عــدد هــؤالء 
الخريجيــن بلــغ )6526( ألــف عــام 2019-2018م، وكان عــدد الخريجــات مــن الفتيــات منهــم )2929( ألــف أي 545%، 
وهــو معــدل مرتفــع نســبيا حيــث يقتــرب مــن النصــف. وبالمقابــل فــإن نســبة الخريجــات الاتــي ال يزاولــن أي عمــل فــي 
تزايــد مســتمر رغــم ســعى معظمهــن للحصــول علــى وظيفــة أو فرصــة عمــل بعــد تخرجهــن مــن التعليــم، حيــث أصبحــن 
ــذه  ــن ه ــم تك ــى وإن ل ــبة حت ــل مناس ــة عم ــة أو فرص ــى وظيف ــول عل ــي الحص ــاً ف ــف أم ــب التوظي ــى مكات ــن إل يتوجه
ــات الخريجــات،  ــة لمعظــم الفتي ــة أو منعدم ــرص شــبه ضئيل ــك أن الف ــن التعليمــي، وذل الفرصــة ضمــن مجــال تخصصه
حيــث لوحــظ أن بعــض قطاعــات العمــل محصــورة بشــكل كبيــر لفئــة الشــباب )الذكــور(، وكمــا ســبقت لذلــك اإلشــارة فقــد 
قــد بلــغ معــدل مشــاركة القــوى العاملــة فــي اليمــن %38، مــع تفــاوت كبيــر بيــن معــدل مشــاركة الرجــال والنســاء التــي 

وصلــت فــي الرجــال إلــى %70 مقابــل %6 للنســاء 
فــي عــام 2019م) (6، كمــا شــكلت األدوار المختلفــة 
ــل  ــى تضائ ــن إل ــي اليم ــي ف ــوع االجتماع ــة للن نتيج
ــم  ــه يت ــك أن ــات الخريجــات، وذل ــل للفتي ــرص العم ف
تفضيــل الفتيــان بشــكل أكبــر فــي نيــل فــرص العمــل 
نتيجــة ألن المجتمــع اليمنــي بطبعــه مجتمــع ذكــوري، 
إضافــة لعــدة أســباب أخــرى منهــا: طبيعــة األعمــال 
التــي تتناســب بشــكل أكبــر مــع الذكــور، وانخفــاض 
الفــرص الوظيفيــة بشــكل عام فــي البــاد، واألوضاع 

2019/2018م 5- كتاب اإلحصاء السنوي-عدد الطالب املتخرجني من الجامعات الحكومية بحسب األقسام والنوع للعام الجامعي 
6-الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 2019م، فصل التعليم. 
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ــة  ــذي أثــر بشــكل كبيــر فــي عملي السياســية التــي تعيشــها اليمــن خــال فتــرة الحــرب، والوضــع االقتصــادي المتــردي ال
التوظيــف أو حصــول الفتيــات الخريجــات علــى فــرص عمــل مناســبة، وهــو مــا أدى إلــى رفــع نســبة البطالــة بشــكل كبيــر 

ــان. ــة بالفتي ــدى الفتيــات المتخرجــات مقارن وملحــوظ ل
ــة حــول أعــداد الخريجــات  ــة العاصم ــي أمان ــل ف ــب العم ــن مكات ــي عــدد م ــة ف ــه الباحث ــج اســتقصاء قامــت ب ــا لنتائ وفق
والراغبــات فــي العمــل منهــن، فقــد وجــد أن عــدد الراغبــات فــي العمــل بلــغ 39710 ألــف7 وأن حجــم الفجــوة بيــن عــدد 

ــث بلغــت  )34%(. ــم توظيفهــن، حي ــا يت ــي العمــل وم ــات ف الخريجــات الراغب
ــدى  ــر ل ــة أكب ــى رغب ــة المتدهــورة إل ــن واألوضــاع االقتصادي ــا اليم ــي منه ــي تعان ــة اإلنســانية الت ــل أدت األزم وبالمقاب
المجتمــع )قبــول اآلبــاء واألمهــات لعمــل بناتهــم( لتوفيــر دخــل يعيــن األســرة، األمــر الــذي يعكــس ارتفــاع حجــم الراغبــات 

بالعمــل وكثــرة التــردد علــى مكاتــب العمــل للحصــول علــى وظائــف وفقــا لاســتقصاء. 

0 صفوف الفتيات الخريجات: ثانيا: أسباب تفاقم البطالة ىڡ@
ــراد والمجتمــع، وتحــد مــن قدراتهــن  ــى كاهــل األف ــاً عل ــا ثقي ــى عبئ ــات الخريجــات يلق ــة للفتي ــد معــدالت البطال إن تزاي
ومــن تطلعاتهــن والمســاهمة كعنصــر منتــج فــي المجتمــع، ومــن األســباب المشــتركة التــي أدت إلــى تزايــد أعــداد البطالــة 
لــدى الفتيــات الخريجــات والتــي تتمثــل فــي وجــود مجموعــة مــن العوائــق االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية، 
محدوديــة فــرص العمــل الجديــدة، وتجاهــل منظــور المســاواة بيــن الجنســين فــي السياســات االقتصاديــة، وعــدم التوافــق 
بيــن نتائــج التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل، وعوامــل أخــرى تتعلــق بالعــادات القبليــة االجتماعيــة فــي اليمــن والتــي تســهم 
فــي التأثيــر علــى حصــول الفتيــات علــى فــرص للعمــل، وتقييــد دور الفتيــات فــي األعمــال المنزليــة فحســب, وأيضــا القيــم 
الثقافيــة التــي تحــد مــن تعامــل المــرأة مــع الرجــل بشــكل مباشــر، ولذلــك فــإن خيــارات العمــل للنســاء محــدودة ومقيــدة، 
علــى الرغــم مــن أنــه يتــم الحصــول علــى بعــض الوظائــف وفــرص العمــل فــي مجــاالت محــدودة تعتمــد كثيــراً منهــا علــى 

القرابــة العائليــة، وللمشــكلة أيضــا عــدة أســباب يمكــن تناولهــا كمــا يأتــي:

0 توظيف الفتيات الخريجات: 1. عجز مؤسسات الدولة ىڡ@

نتيجــة العجــز الكبيــر والمســتمر فــي الميزانيــة العامــة،  توقفــت معظــم مؤسســات الدولــة فــي اليمــن عــن اســتقبال موظفيــن 
جــدد، فقــد حــددت وزارة الخدمــة المدنيــة عــدد الوظائــف المقدمــة للشــباب المتخرجيــن بـــ 13 
ألــف وظيفــة ســنوياً قبيــل 2014،  إال أن اتســاع رقعــة الحــرب فــي اليمــن، جعــل مســؤولية 
التوظيــف متاحــة لغيــر الجهــات الرســمية، والتــي لــم تســتطع المســاهمة فــي معالجــة المشــكلة 
أيضــاً، مــا جعــل الشــباب يلجــؤون إلــى مكاتــب التوظيــف، فحســب إحصائيــة لــوزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل، فــإن عــدد مكاتــب التوظيــف الموجــودة فــي اليمــن وصــل عددهــا إلــى 
ــبة  ــوزارة8، ونس ــن ال ــي م ــص قانون ــاً لترخي ــل وفق ــط تعم ــب فق ــا 37 مكت ــاً، منه 115 مكتب

محــدودة مــن الفتيــات يحظيــن بعمــل أو فرصــة مــن خــال هــذه المكاتــب .

 كمــا تســببت الحــرب والحصــار المفــروض علــى اليمــن إلــى انخفــاض عــدد فــرص العمــل وتدهــور االقتصــاد وانعــدام 
ــن  ــر م ــن الشــركات الخاصــة والقطاعــات األخــرى عــن عــدد كبي ــر م ــة، واســتغنت كثي ــات الحكومي ــي الجه ــب ف الروات
الموظفيــن9، مــن جانــب آخــر فــإن المهــارات التعليميــة وتدنــي الخبــرات فــي عــدد من المجــاالت التــي ال تكتســبها الخريجات 

7 مكاتب تقديم خدمات يف امانة العاصمة-اليمن 7- املصدر: استطالع راي من عمل الباحثة لعدد 
2021/05/07 8- مكاتب توظيف وهمية تستغل العاطلني عن العمل بال رقابة- اليمن االقتصادي-  

9- املرأة العاملة يف اليمن تحت مجهر القبيلة.. بني أنقاض الحرب - دولة الحصباين الجمعة, 1 مايو/أيار, 2020
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قبيــل التخــرج ال تمكنهــن مــن العمــل أو الحصــول علــى فرصــة عمــل فيهــا، وهــذا مــا يجعــل أغلــب الفتيــات يبحثــن عــن 
معاهــد أو مراكــز لتعليمهــن مهــارات تتوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل، إال أن أغلــب هــذه المراكــز أو المؤسســات ال 
تكــون مؤهلــة بشــكل كافــي أو أنهــا تكــون ذات تكاليــف عاليــة تحــرم الفتيــات مــن االلتحــاق بهــا، ممــا يــؤدي إلــى خلــق فجــوة 

بيــن التعليــم والوظيفــة.

@ «النوع االجتماعي»: 2.  التميرى0

إن عــدد كبيــر مــن الفتيــات الخريجــات يتوجهــن إلــى مكاتــب التوظيــف أمــاً فــي الحصــول علــى وظيفــة أو فرصــة عمــل 
ــات الخريجــات تكــون  ــب الفتي ــم تكــن هــذه الفــرص ضمــن مجــال تخصصهــن الجامعــي، إال أن أغل ــى وإن ل مناســبة حت
فرصهــن فــي العمــل منعدمــة، حيــث أن بعــض القطاعــات محصــورة بشــكل كبيــر للفتيــان وفــي قطاعــات أخــرى وبســيطة 

ــي  ــة الت ــي األدوار المختلف ــك ه ــي ذل ــات، والســبب ف ــدى الفتي ــة ل ــون مائم ــداً تك ج
تتــوزع نتيجــة للنــوع االجتماعــي.

 بيــد أن النســاء يواجهــن عوائــق إضافيــةً تحــد بشــكل كبيــر مــن فرصهــن للحصــول 
علــى وظائــف علــى الرغــم مــن االحتياجــات الماليــة الكبيــرة ألســرهن، فأكثــر مــن  
90%مــن النســاء اليمنيــات فــي ســن العمــل ال يشــاركن فــي القــوى العاملــة أي أنهــن 

غيــر عامــات وال يبحثــن عــن عمــل، بينمــا تبلــغ نســبة الرجــال خــارج القــوى العاملــة  20%، وممــا يثيــر القلــق أن أكثــر 
مــن 90% مــن النســاء اليمنيــات العامــات، وكافــة النســاء اليمنيــات الريفيــات العامــات تقريبــاً، يعملــن دون أجــر، حيــث 
ــى  ــي تجعــل دور المــرأة مقتصــر عل ــل القواعــد الت ــوع االجتماعــي )مث ــى الن تقتضــي القواعــد الصارمــة المفروضــة عل
األعمــال المنزليــة وفــي تعاليــم الديــن، القيــود علــى الحركــة وممارســة العزلــة، والقيــود علــى الوقــت، ومحدوديــة التعليــم، 
والمخــاوف حــول شــرف وســامة النســاء(، وتقتصــر ممارســة النســاء لألنشــطة االقتصاديــة فــي الغالــب داخــل المنــازل، 
ــة-  ــة المنزلي ــال، العمــل فــي المــزارع وأنشــطة الخياطــة والحــرف اليدوي ــى ســبيل المث ــدون أجر-عل ــر العمــل ب كمــا يعتب

جــزًء مــن المســؤوليات األســرية النمطيــة للمــرأة، وبالتحديــد فــي المجتمعــات الريفيــة10.

0 اليمن:  دي ىڡ@ M3. الوضع االقتصادي المرى

ــام  ــذ الع ــن من ــى اليم ــار عل ــرب والحص ــم الح ــة 2011م، ث ــات أزم ــة تداعي ــن نتيج ــع الراه ــه أن الوض ــك في ــا ال ش مم
2015م، أســهم فــي تدهــور المســتوى االقتصــادي وأدى إلــى انخفــاض معــدل فــرص العمــل فــي مجــاالت متعــددة، وأســهم 
فــي تدنــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد إلــى %50، وفقــدان مئــات اآلالف مــن األشــخاص مصــادر رزقهــم11، وارتفــع 
ــى اليمــن فــي تســريح أعــداد  ــة، كمــا أدت الحــرب عل ــن الجنســين فــي السياســات االقتصادي مســتوى تجاهــل المســاواة بي
ــل والظــروف  ــات العم ــور نتيجــة لمتطلب ــى تشــغيل الذك ــل عل ــز أصحــاب العم ــم ورك ــن أعماله ــن م ــن الموظفي ــرة م كبي

األمنيــة والسياســية، ممــا أضعــف فــرص الفتيــات الخريجــات فــي الحصــول علــى فــرص عمــل فــي مجــاالت مختلفــة.

@ مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل:  4.عدم التوافق بںى0

2014 10-وضع املرأة اليمنية: اىل الطموح من تحقيق الفرص-البنك الدويل-مايو 
16- كانون األول/ديسمرب 2021 املساعدات اإلنسانية 11-مسؤول أممي يصف الوضع يف اليمن «باملأساة الفظيعة» معربا عن مخاوفه من التدهور التدريجي يف البالد
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تعتمــد البرامــج التعليميــة فــي اليمــن بشــكل كبيــر علــى مناهــج نظريــة بشــكل رئيســي، ممــا أدى إلــى عــدم تلبيــة مخرجــات 
هــذه البرامــج الحتياجــات ســوق العمــل، نتيجــة عــدم تمتــع الخريجيــن بالمهــارات الازمــة لهــذه االحتياجــات، ولــم تكــن 
الفتيــات الخريجــات اســتثناء مــن ذلــك حيــث شــكلت الفجــوة الكبيــرة بيــن المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل والمعــارف 
التــي تتمتــع بهــا الخريجــات فــي عــدم حصــول معظمهــن علــى فــرص عمــل مناســبة، فقــد أوضحــت نتائــج االســتبيان مــع 
بعــض الفتيــات الخريجــات إلــى أن مــا يتــم تعليمهــن فــي الجامعــة ال ينطبــق مــع احتياجــات ســوق العمــل حيــث ال يوجــد 
تطبيــق عملــي خــال تلقــي فتــرة تعليمهــن، وهــذا بــدوره أســهم فــي حصــول إخفاقــات فــي المعلومــات التــي تؤثــر علــى 

التطابــق بيــن المهــارات والوظائــف وعلــى عمليــات االســتخدام.

شكل رقم )2(: الفئة العاطلة عن العمل )%45( ال يخضع ألي تدريٍب أو تعليم12

 المصدر: مسح القوى العاملة في اليمن 2014-2013، الجهاز المركزي لإلحصاء، اليمن

5. غياب ثقافة ريادة االsعمال:

علــى الرغــم مــن أن اليمــن شــهدت فــي الحقبــة األخيــرة انتشــاراً للمؤسســات المصرفيــة والبنــوك التمويليــة؛ إال أن أغلــب 
هــذه المؤسســات والبنــوك لــم تخصــص للفتيــات الخريجــات سياســات خاصــة بهــن، كمــا أنهــا تعمــل علــى منــح التمويــات 
ــدرات  ــاء الق ــع دون أن تضمــن وتســعى لبن ــى أرض الواق ــة للمشــروع عل ــر دراســة مكتمل بمــا يحقــق شــروطها مــن توفي
ــات  ــل الفتي ــن قب ــا م ــول عليه ــب الحص ــي يصع ــة والت ــات المطلوب ــى أن الضمان ــة إل ــرج، إضاف ــي التخ ــة لحديث المعرفي
ــم  ــل معظ ــى فش ــؤدى إل ــروع ي ــاق المش ــن انط ــزة م ــرة وجي ــد فت ــون بع ــي تك ــة، والت ــد العالي ــبة الفوائ ــات ونس الخريج
المشــاريع الرياديــة، وهــذا مــا خلــص إليــه االســتبيان الــذي تــم إجــراؤه، والــذي يبيــن بــأن هــذه المؤسســات ال تخصــص 

ــي.  ــل المال ــى التموي ــل الحصــول عل ــات قب ــة المتطلب ــى معرف برامــج تســاعد عل

6. تحديات ومعوقات ريادة االsعمال للفتيات الخريجات:

تعتبــر ريــادة األعمــال للفتيــات مصــدر دعــم كبيــر للنمــو االقتصــادي والتنميــة، وتمكينهــن مــن إيجــاد فــرص عمــل وإثبــات 
تواجدهــن ودورهــن الفعــال فــي المجتمــع، إال أن الفتيــات يواجهــن العديــد مــن العقبــات والصعوبــات منهــا:

• علــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن المؤسســات التمويليــة للمشــاريع الصغيــرة التــي تدعــم كل شــرائح المجتمــع يمكــن أن 
تدعــم الفتيــات الخريجــات، لكــن نتيجــة لعــدم توفــر الخبــرة العمليــة والمهــارات الازمــة لســوق العمــل لــدى الفتيــات أدى 

إلــى حصــول القليــل منهــن علــى فــرص تمويليــة.
ــن  ــات م ــق الفتي ــث تعي ــل، حي ــع العم ــتئجار لمواق ــات االس ــات وضمان ــى التموي ــول عل ــة بالحص ــات الخاص • الضمان
الحصــول علــى تلــك الضمانــات كونــه ال يتــم التعامــل معهــا فــي بعــض األحيــان بذمــة ماليــة مســتقلة ويتطلــب منهــا ضمانــة 

12- شكل رقم (2)- مسح القوى العاملة اليمن ينرش أول مسحٍ للقوى العاملة منذ أكرث من 15 عاماً - ٢٧ أكتوبر, ٢٠١٥
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أقاربهــا13.
ــة ونســبة  ــل القليل ــة مقترحــات للمشــاريع ونســبة التموي ــة لعمــل دراســة جــدوى وكتاب ــات الجهــات التمويلي • شــكلت طلب

ــاً كبيــراً أمــام الفتيــات للحصــول علــى الفــرص التمويليــة. ــد العاليــة مــن األربــاح عائق الفوائ
ــات مــن امتــاك مهــارات يمكــن أن يحســن مــن الوضــع  ــة التــي تمكــن الفتي ــة والحــرف اليدوي • انتشــار المعاهــد المهني
المــادي لهــن، إال أن تكاليــف األدوات والمســتلزمات الازمــة حالــت دون ذلــك، فقليــل منهــن من اســتطعن إنشــاء مشــاريعهن 

الخاصــة.

0 سوق العمل:  0 ىڡ@ دماج الشباب اليمىى@ ثالثا: السياسات الحكومية ال�
ــا  ــة، كم ــة واالقتصادي ــرص السياســية واالجتماعي ــي معظــم الف ــرأة ف ــن الرجــل والم ــي المســاواة بي ــل الدســتور اليمن كف
ــن  ــد ع ــداً كل البع ــاً بعي ــق فعلي ــا يطب ــوق، إال أن م ــة والحق ــي العدال ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــى المس ــريعات عل ــت التش نص
ــة التــي مــا زال المجتمــع اليمنــي  ــة والثقافي التشــريعات المنصوصــة فــي قانــون العمــل، وذلــك لكثــرة العوائــق االجتماعي
يعانــي منهــا، مــن حيــث عــدم تقبــل مشــاركة المــرأة للرجــل فــي بعــض مــن القطاعــات دون غيرهــا،  وحصــر مشــاركة  
النســاء فــي بعــض األعمــال التــي تناســب جنســهن بــأن يصبحــن معلمــات أو طبيبــات، كمــا أن تجاهــل منظــور المســاواة 
بيــن الجنســين فــي السياســات االقتصاديــة مــا زال غيــر مطبــق فــي اليمــن، حيــث يســتفيد مــن الفــرص الرجــال أكثــر مــن 
النســاء، إضافــة الــى ضيــق فــرص العمــل الجديــدة بســبب الوضــع االقتصــادي المتــردي، وعوامــل أخــرى تتعلــق بالقوانيــن 

وسياســات العمــل لــدى أربــاب العمــل والتــي ال تتناســب مــع المــرأة أو تفضيــل الرجــل عنهــا14.
وتفتقــر »ريــادة األعمــال« فــي اليمــن للبيئــة القانونيــة والتشــريعية المنظمــة لهــا، والعمــل علــى توفيــر هــذه البيئــة ســيكون 
لــه دور كبيــر فــي تشــجيع رّواد األعمــال، وتتمثــل هــذه البيئــة فــي إنشــاء قانــون يشــّجع وينظـّـم عمــل »ريــادة األعمــال«15.

وقــد بــدأت مصلحــة الضرائــب تقــدم تســهيات محــدودة لإلســهام فــي دفــع أفــرد المجتمــع )ذكــوراً وإنــاث( إلــى خــوض 
مجــال الريــادة مــن خــال تســهيات فــي التراخيــص واإلعفــاء مــن الضرائــب والرســوم الحكوميــة األخــرى لمــدة محــددة، 
وهــذا مــا حــدث مؤخــراً فــي الشــمال مــن تســهيل إخــراج التراخيــص واإلعفــاء الضريبــي للمشــاريع الرياديــة التــي تقــل 
ميزانيتهــا عــن 20 مليــون16، إضافــة إلــى ذلــك، دور المنظمــات المحليــة والدوليــة فــي توفيــر بعــض احتياجــات المجتمــع 
لمواجهــة مشــكاتهم فــي البحــث عــن فــرص عمــل، حيــث أســهمت بعــض المنظمــات فــي إنشــاء حاضنــات أعمــال وتقديــم 
دعــم مالــي مــن خــال خلــق بيئــة تنافســية بيــن الشــباب عبر إطــاق جوائــز للمشــاريع المتميزة لمســاعدة الشــباب فــي إطاق 
مشــاريعهم الرياديــة، كمــا عملــت بعضهــا علــى توعيــة المجتمــع بأهميــة تشــجيع ودعــم المشــاريع الرياديــة والمســاهمة فيهــا.
تشــير بعــض التحليــات الــى أن السياســات والتشــريعات فــي اليمــن ال تميــز بيــن الرجــال والنســاء لكــن ال تغطــي وال تحقق 
التميــز اإليجابــي الــذي يدعــم النســاء، إضافــة الــى ذلــك فــان البرامــج والسياســات التــي تتبناهــا الحكومــة موجهــة بشــكل عــام 
لــكا الجنســين)ذكوراً-إناثاً(، والماحــظ فــي الواقــع أن نصيــب الذكــور أكبــر مــن نصيــب اإلنــاث فــي ســوق العمــل وهــذا 

خلــل أو نقــص فــي السياســات وعــدم وضــوح فــي السياســة نفســها وكيــف تعمــل عمليــة دعــم لإلنــاث17.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الثقافــة االجتماعيــة فــي اليمــن تتجــه لدعــم الذكــور فــي الحصــول علــى فــرص العمــل والتمكيــن 
ــرص  ــى ف ــور عل ــي يدعــم حصــول الذك ــع اليمن ــز، فالمجتم ــن أن التشــريعات والسياســات ال تتحي االقتصــادي بالرغــم م
العمــل أكثــر مــن النســاء، حيــث، غالبــا ال تحصــل النســاء علــى فــرص متســاوية مــع الذكــور لحصــول فــي ســوق العمــل 

13- التمكني االقتصادي للنساء معوقات متجذرة وجهود غري مستدامة - لبيب شائف محمد إسامعيل - نوفمرب- 2021م
14-(دراسة تحليلية متخصصة) الترشيعات والقوانني املتصلة بعمل املرأة اليمنية-فوزية بامرحول

14 يونيو/حزيران, 2021 15- بيئة «ريادة األعامل» يف اليمن تفتقر للتمويالت والبيئة القانونية والترشيعية املنظمة لها - احمد جربان - األثنني, 
28 ديسمرب/2020 16- سبا نت / تسليم شهادات اإلعفاء الرضيبي لصغار املكلفني باملنطقة الرابعة باألمانة/

17- لبيب شائف، التمكني االقتصادي للنساء، مدرسة السالم ورقة سياسات 2021م.
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فالذكــر غالبــاً يمكنــه العمــل لفتــرات أطــول فــي العمــل وتحمــل العمــل فــي ظــروف ال تســتطيع أن تعمــل بهــا المــرأة، كمــا 
أن المجتمــع ينظــر أن مــن حقــه كذكــر الحصــول علــى فــرص العمــل علــى حســاب النســاء كونــه المســؤول عــن تحمــل 

أعبــاء العائلــة18.   

 البدائل والخيارات:
تتجــه الخيــارات والبدائــل نحــو عمليــة تطويــر للسياســات القائمــة حاليــا وذلــك لتعزيــز ريــادة األعمــال للفتيــات الخريجــات 

بحيــث تشــمل إدماجهــا كعنصــر أساســي مــع متطلبــات تحقيقهــا وفاعليتهــا مــن خــال:

0 مجال ريادة االsعمال: 1.تطوير برامج تدريبية تأهيلية للفتيات الخريجات ىڡ@

يهــدف ذلــك لتعزيــز المعــارف والمهــارات لــدى الفتيــات الخريجــات التــي تتوافــق ومتطلبــات الســوق والمشــاريع الخاصة، 
ذلــك أن انعكاســات انخــراط الفتيــات فــي هــذا االتجــاه علــى إدارة األعمــال، وأيضــا مــا يتعلــق باالدخــار واالســتثمار لــه 
دور إيجابــي للتمكيــن االقتصــادي فــي زيــادة مســتويات اســتفادتهن وعائاتهــن مــن الفــرص االقتصاديــة، واالســتفادة مــن 
خدمــات التعليــم والصحــة واالنخــراط فــي ســوق العمــل، ومــن ثــم زيــادة مســتويات الدخــل القومــي، وخفــض معــدل الفقــر، 

والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة االقتصاديــة، واإلدمــاج االجتماعــي، ويمكــن معالجــة ذلــك مــن خــال تطبيــق االتــي:

تطويــر برامــج تعــزز المعرفــة فــي أساســيات تأســيس المشــاريع الرياديــة الخاصــة، وطبيعــة الســوق والتنافســية   ▪
التجاريــة، والتعــرف مــن خالهــا علــى أســاليب تطــور األعمــال.

تنظيــم ورش وبرامــج تدريبيــة لتعزيــز معرفــة الفتيــات بتأســيس نشــاطات تجاريــة ناجحــة وبرنامــج تدريبــي لــكل   ▪
المحــاور التــي تخــص االعمــال الرياديــة.

@ المؤسسات التمويلية عىل تخصيص تمويل خاص لمشاريع للفتيات حديثات التخرج: 2. تحفرى0

بهــدف تحفيــز المؤسســات التمويليــة لتســهيل القــروض التمويليــة للفتيــات وأيضــاً يتــم النظــر بصــورة أكثــر شــمولية لــدور 
الفتيــات فــي خلــق فــرص عمــل وحقهــن فــي التمتــع بأعلــى مقومــات الريــادة وفتــح البيئــة االقتصاديــة وأن تكــون شــريكاً 
ــش دور  ــى تهمي ــرأة إل ــل الم ــة لعم ــي المناطــق والمجــاالت المواتي ــتثمار ف ــف االس ــث شــكل ضع ــة، حي ــي التنمي ــاالً ف فع
الفتيــات، كمــا أصبــح الوقــت الحالــي أكثــر إلحاحــاً الســتثمار قدراتهــن لتكــون نافــذة باتجــاه فــرص عديــدة للتغييــر، ومــن 

أجــل ذلــك فهنــاك عــدد مــن اإلجــراءات التــي البــد مــن تحقيقهــا وهــي:

▪ زيادة التمويل للتمكين االقتصادي للفتيات الخريجات.
▪ تعزيز معرفة الفتيات على أساسيات تأسيس المشاريع الخاصة.

3. إنشاء حاضنات عمل للفتيات:

ــن  ــي إيجــاد مســاحة مخصصــة له ــات ف ــة، ودعــم الفتي ــال الريادي ــة األعم ــى تشــجيع وتنمي ــات إل يهــدف إنشــاء الحاضن

18- املرجع السابق
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لابتــكار ونمــو مشــاريعهن، كمــا أن هــذه الحاضنــات تكــون فعالــة أكثــر عند تقديــم الخدمــات اإلداريــة والتدريبية والتســويقية 
واالستشــارية وعمــل جلســات دوريــة تســاند وتســاعد الفتيــات فــي رحلــة تدريجيــة تتعــرف مــن خالهــا علــى أســاليب تطــور 
األعمــال مــع تقديــم استشــارات مســتمرة لهــن حتــى انطــاق مشــاريعهن علــى الواقــع، وهــذا الــدور يحتــاج إلــى دعــم مــن 

الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ورجــال األعمــال.

التوصيات:

▪ تعديــل البرامــج التعليميــة الجامعيــة لتتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل مــن كــوادر ذات كفــاءة، وأيضــا العمــل مــن 

ــع مــن خــال مشــاريع  ــى الواق ــي عل ــق فعل ــى تطبي ــادة األعمــال، والعمــل عل ــى تشــجيع ري ــة عل خــال البرامــج التعليمي

التخــرج.

▪ تبني الجهات الحكومية حوافز للمؤسسات التمويلية التي تساعد الفتيات وتدعمهن في إنشاء مشاريعهن الخاصة.

▪ تبني حوافز وتسهيات لألعمال الجديدة، وبرامج تطويرية وتدريبية لتعزيز معرفة بيئة األعمال.

▪ العمل من خال منظمات المجتمع المدني على مساعدة الفتيات للبدء في إنشاء مشاريعهن ونشر قصص النجاح.

▪ تعزيــز دور اإلعــام فــي عمليــة توعيــة الفتيــات الخريجــات بأهميــة ريــادة االعمــال، وكذلــك تغييــر الصــورة النمطيــة 

للمــرأة داخــل المجتمــع اليمنــي.

▪ تحويــل األفــكار إلــى مشــاريع رياديــة علــى أرض الواقــع، وخلــق فــرص عمــل نوعيــة للفتيــات ممــا ســيرفع فــي اإلنتاجيــة 
الوطنيــة للبــاد، ويحقــق االســتدامة االقتصادية.

وختامًا،
ــش  ــن وتهمي ــن ومهاراته ــي قدراته ــائر ف ــى خس ــؤدي إل ــل ي ــرص عم ــر ف ــن غي ــات الخريجــات م ــدد الفتي ــاع ع إن ارتف
لدورهــن فــي أن تكــن شــريكا فعــاالً فــي المجتمــع، لــذا البــد مــن أخــذ تدابيــر وإجــراءات ملموســة لمعالجــة أســباب ارتفــاع 

نســبة البطالــة ووضــع حلــول تمكــن الفتيــات الخريجــات فــي مختلــف نواحــي الحيــاة.
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https://yemene.net/news1105.html 

- كتــاب اإلحصــاء الســنوي-عدد الطــاب المتخرجيــن مــن الجامعــات الحكوميــة بحســب األقســام والنــوع للعــام الجامعــي 
2019/2018م

- ملخــص عــن تقريــر الجمهوريــة اليمنيــة حــول العمــل غيــر المهيــكل - د. علـــي محمــد النصيري / وكيـــل وزارة الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل لقطاع عاقــات العمل .

https://www.annd.org/uploads/summernote/201614355450.pdf  
ــي  ــي ف ــور التدريج ــن التده ــه م ــن مخاوف ــا ع ــة« معرب ــاة الفظيع ــن »بالمأس ــي اليم ــع ف ــف الوض ــي يص ــؤول أمم - مس

البــاد16- كانــون األول/ديســمبر 2021 /المســاعدات اإلنســانية
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https://news.un.org/ar/story/2021/12/1089902 
- اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، بطالة الشابات في المنطقة العربية: أسباب وحلول , 2016

https://www.arabdevelopmentportal.com/ar/publication/unemployment-young-wo-
men-arab-region-causes-and-interventions  

- )دراسة تحليلية متخصصة( التشريعات والقوانين المتصلة بعمل المرأة اليمنية -فوزية بامرحول 
http://www.ypwatch.org/page.php?id=960

- المرأة العاملة في اليمن تحت مجهر القبيلة… بين أنقاض الحرب -دولة الحصباني الجمعة, 1 مايو/أيار, 2020
https://www.khuyut.com/blog/7067 

- مسح القوى العاملة اليمن ينشر أول مسٍح للقوى العاملة منذ أكثر من 15 عاماً | ٢٧ أكتوبر, ٢٠١٥
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_419389/lang--ar/index.htm
          مكاتــب توظيــف وهميــة تســتغل العاطليــن عــن العمــل بــا رقابــة منيــرة الطيار اليمــن االقتصــادي الجمعــة 2021/05/07 -

https://yemene.net/news1105.html
- بيئــة »ريــادة األعمــال« فــي اليمــن تفتقــر للتمويــات والبيئــة القانونيــة والتشــريعية المنظمــة لهــا -احمــد جبــران االثنيــن، 

14 يونيو/حزيــران,     2021   
  https://www.khuyut.com/blog/leading-businesses-yem         

- سبا نت / تسليم شهادات اإلعفاء الضريبي لصغار المكلفين بالمنطقة الرابعة باألمانة/28 ديسمبر/2020 
https://www.saba.ye/ar/news3121882.htm

- التمكين االقتصادي للنساء معوقات متجذرة وجهود غير مستدامة -لبيب شائف محمد إسماعيل -نوفمبر2021-م
fi l e : / / / C : / U s e r s / U S E R / D o w n -

loads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%
D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%20
%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%
A 7 % D 8 % A A % 2 0 % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 . p d f  
- اخبــار االمــم المتحــدة -مســؤول أممــي يصــف الوضــع فــي اليمــن »بالمأســاة الفظيعــة« معربــا عــن مخاوفــه مــن التدهــور 

التدريجــي فــي البــاد 16 كانــون األول/ديســمبر 2021 ... بطالــة وجــوع وفقــر وأمــراض
https://news.un.org/ar/story/2021/12/1089902

- 3 أسباب تجعل دور المرأة الريادية مطلوباً بقّوة - سماح ضيف هللا المزين 6 فبراير,2017
https://basaeronline.com/2017/02/3%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8

%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8
%AF%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7/  
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