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 ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 

تنفيذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               
  واالجتماعية والثقافية

 ١٦جب املـادتني  التقرير الدوري الثاين املقدم من الدول األطراف مبو     
   من العهد١٧و

  *اليمن    
  ]٢٠٠٨يوليه / متوز٣[

__________ 

وفقاً للمعلومات اليت أحيلت إىل الدول األطراف فيما يتعلق بتجهيز تقاريرها، مل ُتحّرر هذه الوثيقة رمسيـاً                   *
 .قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة
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مستـوى تنفيذ العهد الــدويل      التقرير الوطين الثاين حول       
  باحلقــوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اخلــاص

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران    
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  قدميت  
حلقـوق  تلقت حكومة اجلمهورية اليمنية باهتمام املالحظـات اخلتاميـة للجنـة ا             

االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت جاءت بعد أن نظرت اللجنة يف التقرير الدوري األويل             
لليمن عن مستوى تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف             

 يف  ٢٠٠٣نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٣ و ١٢ اليت ُعقدت يف يومي      ٣٥،  ٣٤،  ٣٣اجتماعاهتا  
ف والذي تضمن التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية اليت قامت هبا اليمن بشأن تنفيـذ         جني

  .هذا العهد
وإذ ترحب احلكومة اليمنية باملالحظات اإلجيابية اليت انتهت إليها اللجنـة املـوقرة               

واملعربة عن مستوى التعاون والتفاهم الذي ساد جلسات النقـاش ومـداخالت اجلـانبني،             
ب اللجنة جممل اإلجنازات اهلامة اليت شهدهتا البالد يف سبيل تعزيز حقوق اإلنـسان              واستيعا

  .واالرتقاء هبا إىل املستوى املنشود
يسرها أن تتقدم إىل اللجنة املوقرة بإيضاحات حول املالحظات والتوصيات الصادرة             

وري الثـاين   وذلك يف إطار التقريـر الـد       من العهد، ] ١٧،  ١٦[عن اللجنة طبقاً للمادتني     
للجمهورية عن مستوى تنفيذ التزاماهتا كطرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            

  . واالجتماعية والثقافية
إن اجلمهورية اليمنية استطاعت أن ختطو خطوات جادة باجتـاه تطـوير حقـوق                

 ٥٩ يها أكثر مناإلنسان، فقد بلغت االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت وقعت عل     
اتفاقيةً، ومما يعزز هذا التوجه هو التوافق الكبري بني التشريعات الوطنيـة ومـضامني تلـك                

فالتشريعات اليمنيـة مـن أبـرز       . االتفاقيات باستيعاهبا الكثري من مسائل حقوق اإلنسان      
ليمنية التشريعات اليت حتترم حقوق اإلنسان وتعزز من الدور احليوي  الذي تلعبه اجلمهورية ا             

 .يف إطار النهج الدميقراطي الذي اختذته سبيالً ملسار توجهها السياسي واالقتصادي والثقايف

فقد حققت بالدنا منذ تقدميها التقرير الدوري األول بشأن العهد الدويل اخلـاص               
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العديد من التطورات اإلجيابيـة الـيت عاشـتها             

اليمنية يف جمال حقوق اإلنسان منها إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها احملدد يف              ُ يةاجلمهور
 ثالث دورة انتخابيـة عامـة        يف  املباشر  احلر و  االقتراع من خالل    ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢٧

 ٣ ماليني ناخـب منـهم       ٨,٣منذ قيام الوحدة اليمنية حيث بلغ إمجايل املسجلني         للربملان  
.  من إمجايل املسجلني يف جداول القيـد        يف املائة  ٤٨ائة ألف ناخبة أي بنسبة      ماليني وأربعم 

 مرشـحني  ٤٠٥ عـن األحـزاب و  ٩٩١ مرشـحاً،   ١ ٣٦٩وترشح يف هذه االنتخابات     
جراء االنتخابات الرئاسية واحمللية    إوكذا  . مستقلني، ومن بني املرشحني إحدى عشرة مرشحة      

دت تنافساً شديداً كان له األثـر اإلجيـايب يف          يف انتخابات حرة ونزيهة شه     ٢٠٠٦يف عام   
  .ترسيخ مبادئ الدميقراطية
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 تطوراً كبرياً يف ترسيخ الالمركزية من خالل إجراء ٢٠٠٨مايو /أيار ١٨وشهد يوم   
أول انتخابات ألمني العاصمة وحمافظي احملافظات، وذلك بعد إجراء تعديل علـى قـانون              

 .افظني عرب أعضاء السلطة احمللية يف احملافظاتالسلطة احمللية يسمح فيها بانتخاب احمل

كما اختذت احلكومة خالل الفترة السابقة عدة تدابري تشريعية هبدف إعادة النظر يف               
حيث صدر قانون احلماية من      القوانني الوطنية املتعلقة بوضع املرأة يف األسرة واحلياة العامة،        

من النصوص اليت تكفل محاية أيٍ مـن         يتضمن العديد    ٢٠٠٨ لسنة   ٦العنف األسري رقم    
  .أفراد األسرة من أي عنف أو إيذاء قد يتعرض له من قبل فرد آخر من أفراد أسرته

ويتم حالياً إعداد خطة ملراجعة شاملة لكافة القوانني الوطنية جلعلها تتوافق مع              
يف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وذلك مبوجب قـرار جملـس الـوزراء              

  . ٢٠٠٤يونيه /حزيران
ويف جمال التعليم العام للفتاة واصلت احلكومة اليمنية جهودها اليت بـدأهتا خـالل                

السنوات األخرية لتشجيع املرأة على التعليم على نطاق واسع عن طريق تـشجيعها علـى               
ة التعليميـة  االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي والعايل واملهين والفين ورفع الطاقة االستيعابي   

يف مدارسهن، وسامهت إىل جانب احلكومة العديُد من املنظمات للحد من ظاهرة تـسرب              
البنات من التعليم، وخباصة يف املرحلة األساسية من خالل تشخيص األسباب املؤدية إىل ذلك             

 إال أنه على الرغم من أن القـوانني       . ومعاجلتها، والتوسع يف أنشطة حمو أمية الفتيات والنساء       
والتشريعات اليمنية حفظت للمرأة حقها يف التعليم، إال أن الفجوة واضحةٌ بني تعليم اإلناث              
والذكور وتظل احلاجة ملحةً إىل نشر الوعي بني أفراد اجملتمـع بأمهيـة تعلـيم الفتيـات،                 
 وباألخص الفتيات يف املناطق الريفية، والتوسع يف املرافق التعليمية واملدارس اليت تلتحق هبـا             

  . الفتيات لتشمل ريف اليمن كله
 إجنـازاً   ٢٠٠٢ لـسنة    ٤٥جمال الطفولة مثّل صدور قانون حقوق الطفل رقم             ويف  

كبرياً يف جمال الطفولة، كما صادقت اليمن على الربوتوكولني اخلاصني حبماية األطفال أثناء             
 .اإلباحيةوبيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد  الرتاعات املسلحة،

 مت إفراد حقيبة وزارية مستقلة لوزارة حقوق اإلنسان وقد مثل           ٢٠٠٣مايو  /أيارويف    
ومتـارس وزارة حقـوق اإلنـسان       . ذلك تصعيداً ملستوى االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان      

،  مخساً وثالثني منظمة غـري حكوميـة       املستحدثة نشاطها بالتعاون مع هيئة استشارية تضم      
 إىل توسيع الوعي القانوين مبجمل احلقـوق        -التنسيق مع األجهزة املختصة     وتسعى الوزارة ب  

واحلريات العامة واخلاصة، واستقبال شكاوى املواطنني عرب جهاز يضٌم فريقاً من القـانونيني             
 به مهمةُ دراسة الشكاوى وتشخيصها وإحالتها       أُنيطتواملختصني يف جمال حقوق اإلنسان      

 املعاجلات اليت تعيد احلقوق ألصحاهبا، وترفع أي تعسف أو ظلم قد            إىل اجلهات املعنية الختاذ   
إضافةً إىل مهمة الرتول امليداين إىل مواقع الضبط واالحتجاز والـسجون            يطال أي شخص،  
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املركزية واالحتياطية للتأكد من خلو هذه املواقع من حاالت غري قانونية، ومالمسة األوضاع             
  . يعيش يف ظلها السجناءالصحية والبيئية واملعيشية اليت

كما بادرت احلكومة إىل دعوة السيدة ماري ليزان، اخلبرية املستقلة حول احلقـوق               
أكتـوبر  /تـشرين األول   ٥-٢االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل زيارة اليمن يف الفتـرة          

، حيث التقت برئيس جملس الوزراء وعدد من أعضاء احلكومـة واملعنـيني برسـم               ٢٠٠٣
اسات العامة حملاربة الفقر، واملعنيني باألحوال املدنية وعدداً من ممثلي اجلهاز احلكـومي             السي

واملسؤولني يف األمم املتحدة واللجنة األوروبية واليت قدمت تقريرها بناًء على هذه الزيـارة              
يف الـدورة   " سـابقاً " مشفوعاً بعدد من االستنتاجات والتوصيات إىل جلنة حقوق اإلنسان        

وقد أشارت اخلبريةُ أنَّ حتوالً جيداً قد حدث يف اليمن منذ زيارهتا األوىل              ٦٠يادية رقم   االعت
، وأنَّ تطوراً أوسع شهدته املرأةُ اليمنية، واهتماماً حكومياً أكرب حبقـوق            ١٩٩٩للبالد عام   

ـ      إو. اإلنسان، ورغبةً أكيدةً يف تطبيق برنامج مكافحة الفقر        ي نَّ السُّلطات اليمنيـة ال ُتخف
معاناهتا من التحديات اليت تقف عقبةً أمامها وتبحث عن اإلمكانيات الكافية جملاهبـة هـذه               

  . التحديات خاصةً الفقر الذي ما زالت نسبته مرتفعةً يف اليمن
إن هذه التطورات اإلجيابية وغريها من اإلجراءات مما ال يتسع ذكره هنـا لتعزيـز                 

باعتباره مؤشراً حقيقياً للوقوف على حالة حقوق       حقوق اإلنسان هو أمٌر جيب الوقوف عليه        
إال أنه وعلى الرغم مما حققته اليمن يف جمال حقوق اإلنسان فقد سامهت              .اإلنسان يف اليمن  

حداثة التجربة يف بقاء بعض أشكال انتهاك حقوق اإلنسان كما تعاين البالد من موروثـات               
. الصرب و املثابرة لتجاوز هذه األوضـاع      ثقافية واجتماعية سلبية، تتطلب املزيد من اجلهد و       

كما .وإزاء ذلك نتطلع إىل املزيد من تعاون اللجنة املوقرة وتعاون اجملتمع الدويل يف هذا اجملال 
أن القوانني والتشريعات اليمنية ما تزال تأخذ طريقها إىل التطبيق والتنفيذ لـضمان حقـوق              

رادة السياسية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      فبالقدر الذي توفرت فيه اإل    . اإلنسان األساسية 
فإن هناك صعوبات ومعوقات حقيقية تقف عائقاً أمام حكومة بالدنا يف سبيل حتقيق العديد              

وترجع تلك الصعوبات إىل أسباب اقتصادية وثقافية        من األهداف يف جمال حقوق اإلنسان،     
 لشحة إمكانياهتا ومواردها االقتصادية     واجتماعية، فاليمن من الدول املصنفة باألقل منواً نظراً       

فثقافة حقوق   .املتاحة، األمر الذي يتم مناقشته على ُصعد كبرية بغية وضع املعاجلات املناسبة           
ةُ املدى وحتتاج إىل    اإلنسان كما هو معروف ال ميكن أن تترسخ بني ليلة وضحاها فهي طويل            

  .والتعاطي معها مبصداقية واقتناعوما يهمنا بشكل أساسي االستمرار فيها . صرب ومثابرة
، نضع بني أيديكم التقرير الوطين الثاين عن مستوى تنفيذ بالدنـا            ومن هذا املنطلق    

اللتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، الـذي            
ري الـيت شـهدهتا     يتناول بالرصد والتحليل كافة التطورات التشريعية والسياسات والتـداب        

كما يشمل التقريـر    . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢٧اجلمهورية اليمنية منذ تقدمي التقرير األول يف        
  . أيضاً معلومات وبيانات مستوفاة حول توصيات اللجنة ومالحظاهتا على التقرير
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ويف األخري، فإن حكومة اجلمهورية اليمنية تعرب عن عميق شـكرها وتقـديرها               
قوق اإلنسان يف خمتلف    ترمني على جهودهم املستمرة يف سبيل االرتقاء حب       ألعضاء اللجنة احمل  

  .دول العامل

  ١ادة امل    
احلق يف تقرير املصري واحلرية يف حتديد الكيان السياسي والنمـو االقتـصادي                 

  واالجتماعي والثقايف والتصرف احلر يف الثروات واملوارد الطبيعية

  م السياسيالنظا    
                                               طي نيايب يشتمل على خصائص ومسات من النظامني         ا ر ق                 اسي يف اليمن دمي            ظام السي  ن  ال  - ١

  :                    يرتكز على األسس اآلتية   .               الرئاسي والربملاين

  )                                         بسيطة وليست فيدرالية أو كونفدراليـة      (                                     يمن دولة دستورية، مجهورية، موحدة       ل ا •
   ؛             إسالمية، عربية

            ول الـسلطة             ً        حلزبية أساساً لتـدا     وا    اسية ي                                اطية، تعددية تنتهج التعددية الس  ر  ميق د •
   ؛              ً وانتقاهلا سلمياً

                                  فالشعب مالك الـسلطة ومـصدرها        .                                        السلطة على مفهوم السيادة الشعبية      ز   رتك ت •
                                                                                  ميارسها مباشرة عن طريق االستفتاء واالنتخابات العامة كما ميارسها بطريقة غـري            

   ؛          ية املنتخبة  حملل   س ا ل                                       هليئات التشريعية والتنفيذية وعن طريق اجملا ا   طة  س          مباشرة بوا
                                                                           نظام يف عالقاته الدولية على االعتراف والعمل مبيثـاق األمـم املتحـدة،                  ال  ز   رتك ي •

                                                                             واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وكل قواعد القانون     
   ؛ "            من الدستور ٦      املادة    . "                          الدويل املعترف هبا بصورة عامة

   ؛      واجبات                                                 طنون سواسية أمام القانون ال متييز بينهم يف احلقوق وال ا  ملو ا •
  ؛ ا   ينه ب            لتعاون فيما    مع ا             بني السلطات  ل   لفص ا                     نظام احلكم على مبدأ  ز   رتك ي •
  .ليمن مبدأ املراجعة القضائية وتعديل الدستور وفق شروط وإجراءات معينةاقر ت •

  ديةاالقتصااألسس     
يقوم النظام االقتصادي على أساس حرية النشاط االقتـصادي وحريـة التجـارة               - ٢

وحيقق العدالة للفرد واجملتمع ويعزز االستقالل الـوطين    االقتصاد الوطين،  واالستثمار مبا خيدم  
باعتماده مبادئ العدالة االجتماعية يف العالقات االقتـصادية وحتقيـق التكافـل والتـوازن           
االجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة اجملتمع والتنافس املشروع بني خمتلف           

وحتقيق املعاملة املتساوية بني    ) املختلط  التعاوين، ،اص اخل ،العام(القطاعات االقتصادية   
تقوم السيـاسة االقتـصادية     كما   . واحترامها مجيع القطاعات، ومحاية امللكية اخلاصة    
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أساس التخطيط االقتصادي العلمي، ومبا يكفل االستـغالل األمثل لكافـة  للدولة على
يـة يف شىت جماالت التنميــة      وتطوير قدرات كل القطاعات االقتصاد     املوارد وتنمية 
 . واالجتماعية االقتصادية

ع الدولة التعاون واالدخار وتكفل وترعى وتشجع تكـوين املنـشآت           تشج  -٣
 وحيدد القانون مـنح املرتبـات واملعاشـات         .والنشاطات التعاونية مبختلف صورها   

ال لألمـو و  . والتعويضات واإلعانات واملكافآت اليت تتقرر على خزانـة الدولــة        
وكـل   .واملمتلكات العامة حرمة وعلى الدولة ومجيع أفراد اجملتمع صيانتها ومحايتـها    

 على اجملتمع، واملصادرة العامة لألموال       وعدواناً عبث هبا أو عدوان عليها يعترب ختريباً      
 .إال حبكم قضائي جتوز املصادرة اخلاصة  وال حمظورة،

 األسس االجتماعية والثقافية    

ع اليمين على أساس التضامن االجتماعي القائم علـى العـدل واحلريـة             يقوم اجملتم   -٤
 حيافظ القانون علـى     ،األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن       وواملساواة  

ـ        و .كياهنا ويقوي أواصرها   ـ ياً واق تكفل الدولة تكافؤ الفرص جلميع املواطنني سياس صادياً ت
الصحة واخلدمات االجتماعية أركان أساسية لبنـاء اجملتمـع          التعليم و  -واجتماعياً وثقافياً   

ـ تكفل الدولـة حر   و . توفريها وتقدمه يسهم اجملتمع مع الدولـة يف      ـ ة الب ي ث العلمـي   ح
واإلجنازات األدبيـة والفنية والثقافية وتوفر الوسائل احملققة لذلك، و تشجع االختراعـات            

 .العلمية والفنية واإلبداع الفين وحتمي نتائجها

ـ       أكد الدستور أن      -٥ ق العمل حق وشرف وضرورة لتطوير اجملتمع ولكل مـواطن احل
حتمي الدولة األمومـة     كما   .فـي ممارسـة العمل الذي خيـتاره لنفسه ومبقابل أجر عادل        

وهي واجب ديـين     محاية البيئة مسئولية الدولة واجملتمع،     و .والطفولة وترعى النشء والشباب   
 .ووطين على كل مواطن

 أمهها مبـدأ   وواجباتهعدداً من املبادئ ذات الصلة حبقوق كل مواطن      أكَّد الدستور     -٦
املساواة يف احلقوق والواجبات العامة، مبدأ اإلسـهام يف احليـاة االقتـصادية والـسياسية               
واالجتماعية والثقافية، مبدأ ممارسة حق االنتخاب والترشيح وإبداء الرأي، مبدأ حق محـل             

 إىل سلطة أجنبية،  ميين  طها أو سحبها، مبدأ عدم جواز تسليم أي مواطن          اجلنسية وعدم إسقا  
كما مشل الدستور عدداً من املبادئ املتصلة حبماية حق         . ظر تسليم الالجئني السياسيني   حمبدأ  

ن خيالف تلك املبادئ كمـا حـدد        مل اً وحدد القانون عقاب   .اإلنسان يف األمن واحلياة العامة    
 ويعترب التعـذيب    .ضرار اليت قد تلحق بالشخص من جراء املخالفة       التعويض املناسب عن األ   

 ويعاقـب   ، ال تسقط بالتقادم   اجلسدي أو النفسي عند القبض أو االحتجاز أو السجن جرميةً         
مبدأ املـسؤولية   : أهم هذه املبادئ  . عليها كل من ميارسها أو يأمر هبا أو يشـارك فيهــا         

  .اإلدانةإثبات عقاب إال بنص، مبدأ ثبوت الرباءة حىت اجلنائية شخصية، مبدأ عدم التجرمي وال
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   السلطة احمللية    
 ٤ ذلك املادة    تؤكد  اليت يكرسها الدستور والتشريعات اليمنية     من املبادئ األساسية    -٧

 مالك السلطة ومصدرها، وميارسها بشكل مباشـر        الشعب "أنمن الدستور اليت تنص على      
عامة كما يزاوهلا بطريقة غري مباشرة عن طريق اهليئـات           ال واالنتخاباتعن طريق االستفتاء    

 من  ١٤٥املادة   وقد نصت . " والقضائية وعن طريق اجملالس احمللية املنتخبة      والتنفيذيةالتشريعية  
ت إدارية يـبني القـانون عـددها        وحداالدستور بأن تقسم أراضي اجلمهورية اليمنية إىل        

ـ كما تتم . رؤسائها يارتح واخ وحدودها وتقسيماهتا، كما يبني طريقة ترشي      ع الوحـدات   ت
 االعتبارية، وتكون هلا جمـالس حمليـة منتخبـة          ةخصيشبال) حمافظات ومديريات (اإلدارية  

الس باقتراح  جملا ى احملافظة واملديرية، وختتص هذه    وانتخابات حرة مباشرة ومتساوية على مست     
 باإلشـراف والرقابـة     متقو ماالربامج واخلطط واملوازنات االستثمارية للوحدة اإلدارية، ك      

ا مت النص باعتماد مبدأ الالمركزيـة اإلداريـة واملاليـة       م، ك ةواحملاسبة ألجهزة السلطة احمللي   
 ).من الدستور ١٤٧املادة (كأساس لنظام اإلدارة احمللية 

لذا فقد اختذت اليمن طريق الالمركزية خياراً استراتيجياً مباشرة بعد حتقيق الوحدة              -٨
ـ      ، ومت تفوي  ١٩٩٠مايو  /أياريف   تثمارية ملـشاريع   ض احملافظات بإنفاق املخصـصات االس

اخلدمات األساسية والبنية التحتية املعتمدة هلا يف الربنامج االستثماري ضمن املوازنة العامـة             
 بشأن إنشاء جلنة عليا برئاسة رئيس الوزراء        ٢٦٤ كما صدر القرار اجلمهوري رقم       .للدولة

 .فنية لتلك اللجنةسكرتاريةً ويرها وهلا جلنة فنية تعمل لدعم الالمركزية وتط

 ٤وقد بدأ التنفيذ األوسع والفعلي لالمركزية بعد صدور قانون السلطة احمللية رقـم           -٩
 والئحتيه التنفيذية واملالية، وبعد إجراء أول انتخابات عامة للمجالس احمللية يف            ٢٠٠٠لسنة  

، وكغريها من االنتخابات شاركت املـرأة ومل        ٢٠٠١مارس  /آذاراملديريات واحملافظات يف    
تقتصر مشاركتها هنا على االنتخابات فقط بل مارست املرأة حقها يف الترشيح للمجـالس              

حيث بلغ عدد النساء الاليت تقدمن بطلب الترشـيح         . احمللية يف املديريات وجمالس احملافظات    
 ٥ة جملـالس املـديريات و      مرشـح  ٣٠ يف هذه االنتخابات أسفرت النتائج عن فوز         ١٢٥

 .مرشحات جملالس احملافظات

 العام األول الذي بدأت فيه السلطة احمللية مهمتها يف إعداد خطط            ٢٠٠٢وبعد عام     -١٠
، وقد خصصت تلك املـوارد بكاملـها         من املوارد املالية املخصصة هلا     التنمية احمللية املمولة  
فيمـا  . نمية احمللية بالوحـدات اإلداريـة      اجلديدة خلطط الت   االستثماريةلتمويل املشروعات   

واصلت السلطة املركزية حتمل نفقات املشروعات قيد التنفيذ للوحدات اإلدارية اليت ُبـدئ             
 .٢٠٠٢تنفيذها قبل العام 

وقد بذلت السلطة احمللية بأجهزهتا التنفيذية وجمالسها احملليـة املنتخبـة يف خمتلـف                -١١
نتجت منها العديـد مـن      . ل السنوات األربع املنصرمة   الوحدات اإلدارية جهوداً قيمة خال    

املتغريات اإلجيابية اليت عززت ورسخت أسس الالمركزية مترمجةً يف ذلك أمهيـة توسـيع              
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املشاركة الشعبية يف اختاذ القرار وإدارة الـشأن احمللـي يف جمـاالت التنميـة االقتـصادية                 
 .تثمارية احمللية وتنفيذهاواالجتماعية والثقافية وإعداد اخلطط والربامج االس

 ثاين انتخابات للمجالس احمللية يف عمـوم اجلمهوريـة          ٢٠٠٦وقد جرت يف عام       -١٢
 تطوراً كبرياً يف ترسـيخ      ٢٠٠٨مايو  /أيار ١٨بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية، وشهد يوم       

 بعـد   الالمركزية من خالل إجراء أول انتخابات ألمني العاصمة وحمافظي احملافظات، وذلك          
إجراء تعديل على قانون السلطة احمللية يسمح فيها بانتخاب احملافظني عرب أعـضاء الـسلطة               

 .احمللية يف احملافظات

وقد أوكلت جمموعة من املهام والصالحيات للمجالس احمللية يف املديريات أمههـا              -١٣
بغـرض  م  وشـكاواه واحتياجاهتم  مطالبهم  ون العامة للمواطنني والتعرف على      ؤمناقشة الش 

حتليلها وتقييمها وتقدمي تقارير مفصلة عنها إىل اجمللس احمللي واجلهات املعنية األخرى وإصدار     
التوصيات املناسبة اليت تعزز من محاية احلقوق واحلريات واحملافظة على املمتلكـات العامـة              

 ولكـل  .واخلاصة ذات الطابع االجتماعي واملهين واإلبداعي وتقدمي التسهيالت الالزمة هلـا     
عضو من أعضاء السلطة احمللية على مستوى احملافظة واملديرية حق توجيه األسـئلة لـرئيس               
الوحدة اإلدارية أو أي من مديري األجهزة التنفيذية فيها وفقاً ملا حدده القانون واإلشـراف               

قتـراح  على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واختاذ التدابري الكفيلة باحلفاظ على البيئة وا           
القواعد واألسس املنظمة ملسامهة املواطنني يف اخلدمات واإلشراف على تنفيذ بـرامج حمـو              
األمية وتشجيع املواطنني على االلتحاق هبا، وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم، وتـأمني الرعايـة              

رئيس وتعقد اجملالس احمللية على مستوى اجلمهورية مؤمتراً سنوياً بدعوة من . الصحية املدرسية
جملس الوزراء هبدف حبث وتقييم نظام السلطة احمللية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطوير واقتراح             

جتربة الـسلطة احملليـة     من  تطوير تشريعاته، ومستوى التطور االقتصادي واالجتماعي الناتج        
ـ   .مكانية االنتقال إىل انتخاب رؤساء اجملالس احمللية من بني األعضاء املنتخبني          إو ام ومن امله

املوكلة للمجالس احمللية حتقيق تنمية املرأة ورعاية األمومة والطفولة واالستفادة من الدراسات            
 وتطوير املرأة اقتصادياً   السكانية يف عملية التنمية وتوزيع املشاريع وحتقيق التوازن الدميغرايف،        

 اجلماهرييـة   واجتماعياً وثقافياً ودعم مشاركتها يف التنمية وإقرار خطط وبـرامج التوعيـة           
بأهداف ومردودات إدارة وتسيري املشاريع اخلدمية باجلهود الذاتية، ودراسة ومراجعة القضايا           
املتعلقة مبستوى املشاريع املنفذة يف جماالت الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي و تنفيذ            

 الفقر عن طريـق     املسوحات االجتماعية امليدانية لتنفيذ برامج الرعاية االجتماعية، ومكافحة       
إقامة مشاريع مدرة للدخل، ومكافحة التسول وإيواء املتشردين، وحتفيز املبـادرات احملليـة             
وتشجيع الصناعات الصغرية واحلرفية وتطوير مهارات املزارعني من خالل تنفيـذ بـرامج             

 .ةاإلرشاد واإلعالم الزراعي وتنفيذ املشاريع الزراعية والري والثـروة احليوانيـة والـسمكي     
كم ودور رعاية األيتام والعجزة واملسنني واملكفوفني       م والبُ وإنشاء مراكز تأهيل املعاقني والصُّ    

حمو األمية وتعلـيم الكبـار      جهود  وتشجيع  ،  مراكز وبيوت الشباب واملعسكرات الشبابية    و
ودور ومراكز رعاية األمومة والطفولة وتنظيم األسرة ومراكز تنمية اجملتمع ودعـم األسـر              
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 وتنفيذ وحدات الرعاية الصحية األولية والوحدات الصحية والريفية وتـوفري امليـاه             ،نتجةامل
 وتسجيل وقائع األحوال الشخصية للمـواطنني       ،والرعاية الصحية والصرف الصحي   املأمونة  

 .من زواج وطالق وميالد ووفاة وإصدار البطاقة الشخصية والعائلية

اإلنسان ووزارة السلطة احمللية وهبدف تفعيـل       ويف إطار التنسيق بني وزارة حقوق         -١٤
 يف  دور اجملالس احمللية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان صدر تعمـيم وزارة اإلدارة احملليـة              

 باجمللس احمللـي للمحافظـة      جتماعيةالون ا ؤ جلنة الش   رئيس  بتكليف ٢٠٠٤أغسطس  /آب
ستقبال الت له مهام منها     ويف سبيل ذلك أوك   . منسقاً حلقوق اإلنسان على مستوى احملافظة     

. ختاذهااختصاص باحملافظة يف اإلجراءات الواجب الودراسة الشكاوى ومتابعة اجلهات ذات ا    
كما يتوىل منسق حقوق اإلنسان مهمة رفع تقارير دورية إىل احملافظ ووزارة حقوق اإلنسان              

 .مت بشأهنا من إجراءات نتهاكات حقوق اإلنسان يف احملافظة ومااعن مجيع 

  م الثاينالقس    

  ٢ادة امل    
  ممارسة احلقوق املدونة يف العهد احلايل بدون متييز    

 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بـاحلقوق        ٢٧/ه و ٨/دباإلشارة إىل الفقرتني      -١٥
قتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أشارت إىل قلقها إزاء وجود متييز تعاين منـه بعـض               الا

تنظـر إىل هتمـيش فئـة       احلكومة  فإن  ". األخدام"ة اليت شاعت تسميتها     اجلماعات املهمش 
من منظور اجتماعي اقتصادي، فتعتربها واحدة من الفئات االجتماعية األكثر فقراً            "األخدام"
 وذلك بـالرغم مـن      )١(، وتصفها بأهنا واحدة من الفئات األقل حظاً       )مبعايري الفقر البشري  (

 .من حيث شيوع هذه التسمية) األخدام(ارتباط مفهوم املهمشني بفئة 

وألن اإلطار التشريعي يف اليمن ال مييز بني املواطنني، فإن احلكومة اليمنية مل تقـم                 -١٦
هـو  بإصدار قوانني خاصة حبقوق املهمشني االجتماعيني، ذلك أن مبدأ املواطنة املتـساوية             

تغيري أوضاع هذه الفئة مع مـرور       ليه املنظومة التشريعية اليمنية كفيل ب     إالذي تستند   األساس  
الزمن، فهم مواطنون يتمتعون بنفس احلقوق وملزمون بنفس الواجبات اليت يتمتع ويلزم هبـا              

 وقد شهدت أوضاع    . من الدستور  ٤٢،  ٤١اد  واملعلى ذلك   تنص  كما  املواطنون اآلخرون،   
، سـيئة معيـشية    اًتعيش ظروف زالت   إال أن البعض منها ال    ،   نسبياً  الفئات حتسناً  هذهبعض  
، وتتوقف سـرعة    هذه الفئة شك أن املستقبل سوف يشهد تغيرياً مماثالً بالنسبة ألوضاع           وال

__________ 

، )٢٠٠٥-٢٠٠٣(نية، وزارة التخطيط والتنمية، استراتيجية التخفيف من الفقر         انظر، اجلمهورية اليم   )١(
  .١٦-٥، اإلطار رقم ١٢٩ ص
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هذه التغريات وشدهتا على حجم املشروعات والربامج اليت تنفذها املنظمات احلكومية وغري             
 . ومتكينهمماحلكومية لبناء قدراهت

  اجلهود احلكومية لتأهيل هذه اجلماعات    
 اليت تبنتها الدولـة لتحـسني       االستراتيجيات واخلطط العامة والقطاعية    جانبإىل    -١٧

ون االجتماعية والعمل والصندوق االجتماعي للتنمية،      ؤأوضاع هذه الفئة كجهود وزارة الش     
واجمللس األعلى لألمومة والطفولة، ووزارة الشباب والرياضة ومبساعدة من البنك الـدويل،            

اليت تستكمل حالياً تطوير اسـتراتيجية وطنيـة        " يونيسيفال"فولة  ومنظمة األمم املتحدة للط   
حيث تعتـرب    - مبا يف ذلك خطة العمل املتصلة هبا         -شاملة حلماية وتنمية الطفولة والشباب      

فقد اعتمدت بعض املؤسسات احلكوميـة     . هذه الفئة من الفئات اليت تستهدفها االستراتيجية      
 حيث شـهد   ،سة أنشطتها على أهداف مشروعات خاصة     يف ممار هذه الفئات   املعنية حبماية   

لتقدمي اخلدمات  ) يف صنعاء وعدن  ( إنشاء مركزين للخدمات االجتماعية الشاملة       ٢٠٠٢عام  
وخالل عام  . الفئات بشكل خاص  هذه  التعليمية والتدريبية والرعائية لألسر الفقرية عموماً و      

ليم والصحة والتـدريب والتأهيـل       نفذ املركزان عدداً من األنشطة يف جماالت التع        ٢٠٠٣
 مستفيداً  ٤ ١٢٣والرعاية االجتماعية، وقد بلغ عدد املستفيدين من خدمات املركزين حوايل           

ويأيت األطفال يف مقدمة الفئات املستفيدة حيث بلغ عـددهم     . ٢٠٠٣ومستفيدة خالل عام    
 ور البـالغ  ن الـذك  و مستفيدة مث املعاق   ١ ٤٥٧ حوايل   هن مث النساء حيث بلغ عدد     ٢ ٦٠٢
 مستفيدين، وتـأيت األنـشطة واخلـدمات        ٤ مستفيداً وأخرياً املسنون الذكور      ١٧ عددهم

 . النساء يف مقدمة األنشطة اليت نفذها املركزانمالصحية سواء املقدمة لألطفال أ

إنشاء مدارس   كما تدرس وزارة التربية والتعليم مع منظمة اليونسكو تنفيذ مشروع             -١٨
صديقة للطفل يف اليمن اليت ستخصص ألطفال الشوارع واألطفال العاملني          الفصل الواحد ال  

واملتسربني من املدارس وذلك على غرار مدارس الفصل الواحد والصغري يف املناطق النائية يف              
 مدرسة للفصل الواحد يف مناطق خمتلفة من اليمن وكـذا           ٢٠املشروع يتضمن إنشاء    . اليمن

يهدف املشروع إىل تـوفري فرصـة   . عمل يف هذه املدارس    معلم وإداري لل   ١٠٠-٧٠تأهيل  
تعليم ثابتة لألطفال من الفئات املهمشة وتوسيع االلتحاق بالتعليم من أطفال الشوارع مـن              

 سنة بالنسبة لألطفال املعرضني لالحنراف واملتسربني       ١٥-١٠البنني والبنات للفئة العمرية من      
ع جتهيز تلك املـدارس باملنـاهج واملقاعـد         و يشمل املشرو  .  سنة ١٥-١٠من التعليم من    

واألثاث واملعدات وأجهزة احلاسوب وحتسني املهارات االقتصادية واجملتمعية ألسر األطفـال           
 .العاملني وأطفال الشوارع من الفئات املهمشة

وتعترب جهود أمانة العاصمة من أبرز اجلهود الوطنية الرامية إىل حتسني أوضاع هذه               -١٩
 وحدة سكنية مـن     ١ ٣٠٠ياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً وبيئياً،حيث مت إنشاء        الفئة تعليم 

يف أمانة العاصمة جهزت بكافة خدمات البنية التحتية . اإلسكان الشعيب خمططة بصورة حديثة
وجيري العمل بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف استكمال باقي اخلدمات االجتماعية مثل             
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لصحي، وزعت هلم وفق عقود متليك، باإلضافة إىل املدن السكنية الـيت مت             املدرسة واملركز ا  
بالتعـاون مـع    ) ، حلج، حـضرموت   تعز(بناؤها للجماعات املهمشة يف كل من حمافظات        

كما مت بصورة أولية نقل غالبية الفئات من        .  حكومية منظمات ومؤسسات أهلية ودولية غري    
 ".الفئات املهمشة"سكان الصفيح 

أدى توفري خدمات البنية التحتية للمدينة السكنية من مياه وصـرف صـحي             وقد    -٢٠
باإلضافة إىل حتسن النظافة الشخصية واملرتلية . وكهرباء إىل حتسن مستوى نظافة مياه الشرب      
كـم مت توصـيل     .  ساعة وبصورة جمانية   ٢٤الرتفاع معدل استهالك األسر للمياه املتوفرة       

مسية ممدودة روعيت فيها شروط السالمة للسكان وفرت هلم        الكهرباء جماناً بواسطة خطوط ر    
بيئة نظيفة وخلت منازهلم من مادة الكريوسني املستخدمة سابقاً مما قلل من نسبة املعرضـني               

 . ألمراض الصدر والرئة وانتشار احلرائق

فقد استقبلت املـدارس اجملـاورة      . أمثرت هذه اإلجراءات يف جمايل التعليم والصحة        -٢١
 وطالبات سكان الصفيح، وكذلك يتم تلقي العالج من خـالل املراكـز الـصحية               طالب

املوجودة يف إطار احلي يف الوقت الذي اختذت األمانة خطوات عملية الستكمال خمطط توفري             
 . اخلدمات االجتماعية هلده التجمعات السكانية بالتنسيق مع اجلهات الداعمة

ت ملتابعة عملية التطوير واالرتقاء بعملية التنميـة        قامت أمانة العاصمة باختاذ إجراءا      -٢٢
 :للمناطق السكانية بأماكن سكنهم اجلديد منها

إنشاء كيان مؤسسي إلدارة التنمية احلضرية واحملافظة على استدامتها تقوم            ´١´
  ؛على الشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين

ة والفئات املهمـشة  وضع برنامج خاص بالتنمية املتواصلة للتجمعات الفقري   ´٢´
بعد نقلهم إىل املناطق اجلديدة بالتنسيق والتعاون مع املنظمات والـصناديق   
املهتمة هبذه الشرحية هتدف إىل تعزيز قدرهتا وحتسني ظروفها املعيشية مـن            

  :خالل تنفيذ الربامج اآلتية
  ؛توفري التدريب وحتسني قدرات هذه الفئات  •    

  ستدامة اليت تعتمد على املـسكن      دعم الصناعات الصغرية امل     •    
 ؛موقعاً لإلنتاج      

  ؛تنشيط فرص العمل املنتج  •    

 .توفري فرص أفضل للحصول على التعليم  •    
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  شةالفئات املهمجهود املنظمات غري احلكومية يف جمال محاية     
، أنشأت هذه الفئات مجعياهتم اخلاصة هبم يف العاصمة واحملافظات وبدعم من الدولة             -٢٣

طار مجاعاهتا بدعم من املنظمات الدولية خاصة       إوهناك مشروعات تنفذها هذه اجلمعيات يف       
 . ختتص هبذه الفئات١٠سيف وبلغ عدد هذه اجلمعيات ما ال يقل عن ياليون

أولت مؤسسات اجملتمع املدين اهتماماً خاصاً باألنشطة التوعوية والدراسـات            -٢٤
لتوجهات الثقافية ومنظومة القيم االجتماعيـة      والندوات وورش العمل، هبدف تغيري ا     

التمييزية، وتكريس ثقافة حقوق اإلنسان القائمة على مبادئ وقيم العدالة واملـساواة            
نفذت بعض منظمات اجملتمع املدين خالل االنتخابات احمللية عام فقد . واحلرية والكرامة

ضرية العـشوائية،   يف األحياء احل  هذه الفئات    محالت توعية يف أوساط سكان       ٢٠٠١
، وقامت مؤسسة دعم التوجه املدين      ٢٠٠٣وكذلك خالل االنتخابات التشريعية لعام      

عـام  ) SOUL(الدميقراطي بدور رائد يف هذا اجملال، وقامت مجعية تنمية املرأة والطفل    
 بتنفيذ دراسة كبرية حول أوضاع سكان األحياء اهلامشية يف حمافظات أمانـة             ٢٠٠٣

حضرموت، وهناك عدد كبري من األنشطة اليت نفذهتا املنظمات غري          العاصمة وعدن و  
ومتكينهم مـن   الفئات    هذه احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين يف جمال محاية حقوق       

ممارستها، ويصعب عرضها بشكل تفصيلي يف هذا التقرير، ونكتفي بعرض منوذج من            
 . يف هذا اجملالات اجملتمع املديناملشروعات والربامج اليت نفذهتا مؤسس

  برنامج اإلدماج االجتماعي للفئات املهمشة مبدينة تعز    
 فعلـى   .وهو أحد الربامج اليت ينفذها مركز التأهيل والتدريب حلقوق اإلنسان بتعز            -٢٥

 مدينة تعز قام البنك الدويل بعد مفاوضات مع حمافظة تعز بتمويـل        اجتاحتإثر السيول اليت    
املهمشة املتضررة من كارثة السيول، ومت إطالق اسم مدينـة           وحدة سكنية لألسر     ٤٦بناء  

األمل على هذا التجمع السكين، وقد صمم مركز التأهيل والتدريب حلقوق اإلنسان برناجماً             
 عموماً ولسكان مدينة األمل بشكل خاص وأشرف علـى          ذه الفئات لإلدماج االجتماعي هل  

ألنشطة يف جمـاالت التعلـيم والتثقيـف         من ا  هلذه الفئات  يف مدينة األمل     تتنفيذه، ونفذ 
 .الصحي، وحمو األمية، والصحة اإلجنابية، ويف جمال التمكني وبناء القدرات

  جملس تنسيق القبة اخلضراء     
 من أفراد ينتمون إىل ما يطلق عليه        ١٩٩٩تأسس جملس القبة اخلضراء يف مطلع عام          -٢٦

لتمويل مدرسة يف حي املؤمترات     " كري "باملهمشني يف أمانة العاصمة وقدم عرُض إىل منظمة       
 يف مـبىن    ٢٠٠٠-١٩٩٩تشغل املدرسة اعتباراً من العام الدراسي       " كري"وقد بدأت منظمة    

إضـافة إىل    .مستأجر هو عبارة عن فصلني دراسيني باإلضافة إىل حجرة على ثالث فترات           
حلـة   من تالميذ املر    تلميذ ٢٠٠تقوم بتقدمي احلقيبة املدرسية حلوايل      " كري"ذلك فإن منظمة    

 .األساسية يف مدرستني قريبتني
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  معية االجتماعية لتنمية األسرةاجل    
تعد هذه اجلمعية من أقدم املنظمات غري احلكومية اليت قدمت خدماهتا هلذه الفئة يف                -٢٧

، وهي من اجلمعيات القالئل اليت أسـسها أفـراد غـري             أمانة العاصمة  يف" عصر"منطقـة  
 افتتحت اجلمعيـة ثالثـة      ١٩٩٨منذ عام   .  خدمة اجلماعات اهلامشية   مهمشني تنحصر يف  

وميكن القـول   . فصول دراسية يف مقرها لتعليم أطفال الفئات االجتماعية املوسومة باملهمشة         
إن اجلمعية تقوم بدور املنسق يف تقدميها خدمات تعليم أبناء املهمشني، إذ تقـوم املنظمـة                

قات تشغيل هذا املشروع التعليمي وتقوم اجلمعية بتوزيـع         بتغطية نف " رادا بارين "السويدية  
" اليونـسكو "و" ECAL" احلقيبة املدرسية والزي املدرسي للتالميذ وحتصل عليها من منظمة          

 ".كري"ومنظمة 

 مؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية    

 مـشروعاً للتـدريب     ٢٠٠٥نفذت مؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية خالل عام          -٢٨
يل هذه الفئات اجتماعياً يف أمانة العاصمة بالتعاون مع أمانـة العاصـمة والـصندوق               وتأه

  .االجتماعي للتنمية
يشمل املشروع إقامة برامج تدريبية وتأهيلية هلذه الفئـات إلكـساهبم اخلـربات               

كما يهدف املشروع إىل    .واملهارات العملية يف عدد من اجملاالت اليت حيتاج إليها سوق العمل          
هذه الشرحية يف اجملتمع كأعضاء فاعلني وعناصر فاعلة ومؤثرة يف التنمية االجتماعيـة             دمج  

  .واالقتصادية، باإلضافة إىل رفع املستوى التعليمي والصحي هلذه الفئات

  ٣املادة     
تأمني احلقوق املتساوية للرجال والنساء يف التمتع جبميع احلقوق االقتـصادية               

  ايلدونة يف العهد احلواالجتماعية والثقافية امل
 من املالحظـات اخلتاميـة   ٢٨/ه والفقرة ٩/إزاء هذه املادة وباإلشارة إىل الفقرة د       -٢٩

للجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن وجود متييز ضد املـرأة خاصـة يف القـوانني               
ريـر الـوطين   وجتنباً للتكرار حنيل نظر اللجنة املـوقرة إىل التق     ) ، اإلرث األحوال الشخصية (

 . ٢٠٠٦السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة 

لجنة الوطنية  وجتدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل الفريق القانوين األول املشكل من ال             -٣٠
 اتفاقيـة دوليـة وقعـت       ١١ قانوناً وطنياً و   ٥٧، قام مبسح ودراسة     ٢٠٠١للمرأة يف عام    

قت عليها اليمن ذات عالقة باملرأة، وخلص الفريق إىل أن معظم القوانني اليمنية تضمن              وصاد
حقوقاً متساوية للرجال وللنساء عدا بعض النصوص القانونية يف قانون األحوال الشخـصية             
وقانون اجلنسية وقانون اجلرائم والعقوبات وقانون األحوال املدنية والسجل املدين واقتـرح            

 تعديالً أو إضافة لنصوص تلك القوانني اليت تتضمن متييزاً ضـد املـرأة مت               ٢٠يقرب من    ما



E/C.12/YEM/2 

15 GE.09-46631 

وكان على اللجنة أن تبـذل  . تقدميها إىل جملس الوزراء الذي أحاهلا بدوره إىل جملس النواب         
جهوداً ومساعَي كثرية لدى أصحاب القرار لقبول تلك التعديالت وإقرارها يف جملس النواب             

 ومـن بنـها تعـديل     تعـديالً ٢٠لقبول خبمسة تعديالت من جمموع  إال أنه مل يتم سوى ا     
 .  من قانون األحوال الشخصية٤٧ املادة

 تشكيل فريق قانوين آخر ملراجعة القوانني الوطنية وخاصة املتعلقـة           ٢٠٠٤مت عام     -٣١
باملرأة وكان منها قانون األحوال الشخصية وخلص الفريق إىل ضرورة تعديل نصوص املواد             

وقد وافق جملس   .  مع إضافة ثالثة نصوص أخرى     ١٣٩،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ٨،  ٧
 ٢٠٠٥ لسنة   ٩٤ على هذه التعديالت، وقد صدر أمر جملس الوزراء رقم           ٢٠٠٥الوزراء يف   

ون القانونية متهيداً ؤبشأن مراجعة مشروع التعديالت القانونية وأحال املوضوع إىل وزارة الش   
 .شة واختاذ قرار بذلكلنواب للمناقلرفعه إىل جملس ا

 من التوصيات اخلتامية للجنة بشأن ظروف ٣٧/ه والفقرة ١٨/د باإلشارة إىل الفقرة  -٣٢
معيشة السجناء واحملتجزين خاصة النساء فقد عملت وزارة الداخلية على حتـسني أوضـاع            

 : السجون وحبسب اإلمكانيات املتاحة ومن ذلك

 ؛زيادة القدرة االستيعابية للسجون  ´١´
 االجتماعيني داخـل    تقدمي الرعاية االجتماعية الالزمة بإجياد االختصاصيني       ´٢´

السجون ومتكني السجني من االتصال بأسرته وذويه من خـالل برنـامج    
تشرف على تنفيذه مصلحة السجون، كما مت ختـصيص مـبىن للخلـوة             
الشرعية بني الزوجني داخل السجن املركزي بصنعاء، وختـصيص مـبىن           

طفال داخل سجن النساء، كما جيري حالياً التنسيق السـتبدال      حلضانة لأل 
ومت إدخـال    شبكة جديدة بشبكة املياه والصرف الصحي داخل السجن،       

القنوات الفضائية الثقافية التعليمية والدينية جلميع قاعات وعنابر الرتالء يف          
إصالحية السجن املركزي بصنعاء بالتنسيق مع اجلهات املختصة إلدخـال          

 ؛واد املناسبة للرتالء وسيتم تعميم هذه التجربة إىل بقية سجون اجلمهوريةامل
 االهتمام باجلانب الصحي للسجناء بالتعاون مـع وزارة الـصحة العامـة             ´٣´

والسكان من خالل تزويد العيادة اخلاصة بالسجن باألدوية الالزمة، كما          
ما مت اعتمـاد    يتم نقل احلاالت املرضية إىل املستشفيات كلما لزم ذلك، ك         

عالج املرضى من السجناء يف املستشفيات احلكومية جماناً وتوفري العالجات  
 ؛املطلوبة والعمليات اجلراحية

االهتمام باجلانب التعليمي للسجناء من خالل التنسيق مع مكاتب التربيـة             ´٤´
والتعليم باحملافظات لتوفري الكتب املدرسية واملدرسني للفصول الدراسـية         
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دة داخل السجون وإلزام األحداث من الـسجناء وكـذا األمـيني      املوجو
 ؛باالنضمام إىل تلك املدارس

استحداث شبكة كمبيوتر تربط مصلحة الـسجون بفروعهـا يف عمـوم              ´٥´
  .حمافظات اجلمهورية

قامت احلكومة ممثلة باجلهات ذات االختصاص مثل وزارة حقوق اإلنسان واجمللس             -٣٣
والعديد مـن منظمـات     ) اجلهاز التنفيذي للمجلس  (الوطنية للمرأة   األعلى للمرأة واللجنة    

ومركـز املعلومـات    ) شـيماء (اجملتمع املدين مثل الشبكة اليمنية ملناهضة العنف ضد املرأة          
والتأهيل حلقوق اإلنسان ومنتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان واحتاد نساء اليمن ونقابـة             

 أبرزها مشروع احلماية القانونيـة للـسجينات        ،مج واألنشطة احملاميني بتنفيذ العديد من الربا    
 حمافظة ويدافع عن حقوق املـرأة الـسجينة واملعنفـة           ٢١الذي ينفذه احتاد نساء اليمن يف       

وكذلك التوعية القانونية للسجينات والقضاة واحملاميني، وقد مت تقدمي خدمات االسـتماع            
تح دار إيواء للخارجـات مـن الـسجن          من املعنفات، وإعداد وجتهيز وف     ٢٦٨ لالنفسي  

 .واملعنفات وتدريبهن ليتمكن من االعتماد على ذاهتن بعد خروجهن إىل اجملتمع

 ٢٠٠٣أغـسطس  /آب ٣ريخ اكما أن تعميماً صدر من رئيس مصلحة السجون بت         -٣٤
ي سجينة أهنت مدة سجنها يف السجن إال إذا تقدمت بطلب كتايب للنيابة للبقاء يف أمينع بقاء 

فهؤالء يتم بقاؤهن مؤقتاً إىل أن يتم البت النهائي وجيدن مكانـاً            . السجن ألسباب تذكرها  
 .يقمن فيه

 سجينة ممن قضني فترات معينـة مـن         ٧١وقد صدر قرار مجهوري باإلفراج عن         -٣٥
العقوبة احملكوم عليهن، وممن حكم عليهن بدفع ديات والتزامات مالية للغري، حيث قامـت              

 .٢٠٠٦وذلك مببلغ مخسة ماليني ريال مبناسبة اليوم العاملي للمرأة عام الدولة بدفعها 

واستناداً إىل مصادر وزارة الداخلية فقد بلغ عدد الرتيالت يف السجون على مستوى               -٣٦
 سـجينة   ٦٤ سجينة حمكوم علـيهن،      ٦٢ ، منهن ٢٠٠٦ سجينة يف عام     ١٧٩اجلمهورية  

 سجينة من األجانب، ٢٢ن التحقيق األويل، و سجينة ره٩٤، زلن رهن إجراءات احملاكمة ال
 . سجينة٢٣٤أما عدد السجينات يف السجن املركزي فقد بلغ 
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  القسم الثالث     

  ٦ادة امل    
 احلق يف العمل    

يعدُّ احلقُّ يف العمل أحد األهداف األساسية للمبادئ واألحكام الواردة يف دسـتور               -٣٧
 من قانون العمل    ٥كما تقرُّ املادة    . ن الدستور  م ٢٩اجلمهورية اليمنية وتتناوله املادة     

 أنه ال يوجد يف اليمن أي متييز أو فوارق أو استثناءات أو قيـود               ١٩٩٥ لسنة   ٥رقم  
اجلنـسية، األصـل     أو اجلنس، الدين، الرأي السياسي،     على أساس العرق أو اللون،    

النهوض بتكافؤ  االجتماعي، يكون من شأهنا أن تنفي أو تعوق االعتراف أو التمتع أو             
العمل حقُّ طبيعيُّ لكلّ مواطن حيصل عليـه        "ف الفرص أو املعاملة يف العمل أو املهنة        

بشروط وضمانات وحقوق متكافئة دون متييز بسبب اجلنس أو العـرق أو اللـون أو          
 ١٩ من قانون اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري رقم ١٢العقيدة أو اللغة، وتكفل املادةُ 

  ". شغل الوظيفة العامة لكل املواطنني دون أي متييز١٩٩١لسنة 
كما تؤّمن التشريعاُت الوطنيةُ وباألخص قانونا اخلدمة املدنية والعمل مبدأ احتـرام              -٣٨

حلقوق العمل األساسية وترسيخ مفاهيم عالقات العمل بني العمال وأصحاب العمل، كمـا             
ينظم قانونُ اخلدمة املدنية أوضـاع      و. تتضمن أحكاماً تقضي تنظيم عمل النساء واألحداث      

العاملني يف اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط، وينظم قانونُ العمـل حقـوق         
 . اخلاصوواجبات العاملني يف القطاع 

لقد مت وضع قانون عمل جديـد مت اسـتكمال مراجعتـه يف ورشـة العمـل يف                    -٣٩
نظمة العمل الدولية شارك فيها أصحاب العمل        يف صنعاء بتمويل من م     ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 ومنظمة العمل الدولية،    ،ون االجتماعية والعمل، ومنظمة العمل العربية     ؤوالعمال ووزارة الش  
ونرى أن القانون اجلديد يقدم معاجلات جديدة، وحول التدابري املتخذة بغية تأمني عمل لكل              

يات االستثمار وتوسيع قاعدة العمل   فرد مستعد للعمل هذا طموح مشروع يرتبط بتطور عمل        
ون االجتماعية مشروع برنامج ملكافحة     ؤ ولدى وزارة الش   ،من أجل إجياد فرص عمل جديدة     

البطالة من خالل توفري فرص عمل، وتعمل الوزارة جاهدة من أجل إجياد استراتيجية وطنية              
مة العمل الدوليـة    للتشغيل وهذه هي احللقة الرئيسية يف املوضوع، وقد دعت الوزارة ومنظ          

لورشة عمل ملناقشة هذه القضية على أمل أن يتم اخلروج باستراتيجية وطنية وبرنامج وطين              
  .لتغطية ذلك
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  حجم واجتاهات العمالة    
 ٢٠٠٤ سنه فأكثر عـام      ١٥يف اليمن املكونة من فئة السكان         البشرية ةالقو بلغت  -٤٠

 وهذا  .٢٠٠٥املركزي لإلحصاء عام    اجلهاز   إلحصائيات    مليون شخص طبقاً   ١٠,٨حوايل  
 مليون شخص   ٤,٢الرقم ميثل حوايل نصف السكان، حيث تبني أن قوة العمل الفعلية بلغت             

)  فـأكثر ة سـن ١٥( من إمجايل القوى البشرية  يف املائة٣٩,٢، وهي ال تتعدى  ٢٠٠٤لعام  
 ١موضح باجلدول  كما هو )يف املائة ٦,٤ العاطلون - يف املائة ٣٢,٩املشتغلون (موزعه إىل 

 ٤,٤وتشري التقديرات اإلحصائية إىل أن حجم قوة العمل يف االقتصاد الوطين قد ارتفعت من 
 ٤,٦إىل )  من إمجايل السكان يف سن العمل  ٣٩,٦ومبا نسبته    (٢٠٠٥مليون شخص يف عام     

، وحبسب التقديرات سوف تتجاوز قوة يف املائة ٤ومبعدل منو بلغ  ٢٠٠٦ مليون شخص عام
خالل يف املائة  ٣,٨ ومبتوسط منو سنوي حوايل ٢٠٠٧بنهاية عام  مليون شخص ٤,٧مل الع

 .٢٠٠٧-٢٠٠٤الفترة 

 ٢٠٠٨ مليون شخص عـام      ٤,٩كما أشارت التوقعات إىل ارتفاع قوة العمل إىل           -٤١
 ٥٩,٥ مليون مشتغل موزعني إىل      )٣,٥٥ (٢٠٠٤فيما بلغ عدد املشتغلني يف االقتصاد عام        

وبشكل عام  )  فأكثر ة سن ١٥( إناث من إمجايل القوى البشرية       يف املائة  ٥,٨ر و  ذكو يف املائة 
وقد تزايـد عـدد       من إمجايل القوى البشرية،    يف املائة  ٣٢,٩ميثل إمجايل املشتغلني ما نسبته      

 مليون مـشتغل عـام      ٣,٨ إىل   ٢٠٠٥ مليون مشتغل عام     ٣,٧املشتغلني يف االقتصاد من     
 ٣,٦مليون مشتغل ومبتوسط منو سنوي  ٤ حوايل ٢٠٠٧م  وسوف تتجاوز بنهاية عا٢٠٠٦
،  مليون مشتغل  ٤ إىل   ٢٠٠٨ خالل الفترة، كما يتوقع زيادة عدد املشتغلني يف عام           يف املائة 

قل من  أ ٢٠٠٧-٢٠٠٤وبذلك يكون النمو املتحقق يف جانب فرص العمل خالل السنوات           
 أسهم يف تزايد نسبة البطالة بصوره النمو املتحقق يف جانب العرض الكلي للعمل، األمر الذي       

 من قوة العمل، حيث     ٢٠٠٦ عام   يف املائة  ١٦,٤ إىل   ٢٠٠٥ عام   يف املائة  ١٦,٣طفيفة من   
حبيـث تـصل     ،٢٠٠٥ متعطل عام    ٧٢١ ٠٠٠ ب متعطل مقارنة    ٧٥٣ ٠٠٠ارتفعت إىل   

ني عـن    مع العلم أن العاطل     يف املائة  ٤,٤ مبتوسط منو سنوي بلغ      ٢٠٠٧ عام    يف املائة  ١٦,٥
موزعـون  )  فـأكثر  ة سـن  ١٥(ن إمجايل القوى البشرية      م يف املائة  ٦,٤العمل ميثلون نسبة    

 . إناثيف املائة ٣,٨ ذكور ويف املائة ٨,٩ إىل

، كما   يف املائة  ٨٣,٧وبشكل عام جند أن نسبة املشتغلني إىل إمجايل قوة العمل متثل              -٤٢
 . يف املائة١٦,٣أن نسبة املتعطلني إىل إمجايل قوة العمل بلغت 

  السياسات والتدابري اليت اختذهتا الدولة لزيادة فرص العمل    
ولتأكيد حق املواطن يف العمل اختذت الدولة مجلة من الـسياسات واإلجـراءات               -٤٣

 والتدابري لزيادة فرص العمل أبرزها خطة التنمية االقتصادي واالجتماعية لتخفيف من الفقـر           
وأهداف ومؤشـرات تـشكل يف جمملـها تعزيـزاً           اليت تضمنت غايات     ٢٠١٠-٢٠٠٦
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لإلصالحات االقتصادية وحتقيقاً للنمو االقتصادي احلقيقي واملستدام وخلق فـرص عمـل            
جديدة للتخفيف من الفقر، وكذا بناء شراكة فاعلة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين ودول              

الدويل، حيث هتدف اخلطـة إىل  اجلوار واملؤسسات الدولية املاحنة وكذا مع احمليط اإلقليمي و    
 : حتقيق األيت

  ؛٢٠١٠ يف عام  يف املائة٢,٧٥  منو السكان يف سن العمل إىلضفخ  ´١´
  يف املائـة   ٤,١زيادة قدرة االقتصاد الوطين على خلق فرض العمل حلوايل            ´٢´

 ؛سنوياً خالل السنوات اخلمس القادمة

 .٢٠١٠نهاية ب  يف املائة١٢خفض معدل البطالة إىل استهداف   ´٣´

ومن أجل توفري فرص العمل املناسبة والعادلة لكل مواطن مشلت اخلطة العديد مـن                -٤٤
 :السياسات واإلجراءات تتمثل فيما يلي

 يف حتليل العرض والطلب على القوى العاملة وانتهاج         الوزارات املعنية تطوير قدرات    •
من زيادة فرص العمل    ستراتيجية التشغيل تض  االسياسات واإلجراءات املالئمة ضمن     

  ؛العرض بالطلب على القوى العاملةومواجهة الفقر وموائمة 
 اإلسـتراتيجية استكمال متطلبات توفري البيئة االستثمارية املالئمة للربامج واملشاريع          •

 ؛الكربى واملتوسطة، احمللية واألجنبية واملشتركة

منشآت املتوسـطة   تشجيع االستثمارات كثيفة العمل وكذلك اإلقراض والتمويل لل        •
والصغرية ومشاريع الشباب واخلرجيني بصفة عامة، واخلـرجيني يف التعلـيم الفـين     

 ؛والتدريب املهين بصفة خاصة

 ؛زيادة إسهام املرأة يف النشاط االقتصادي املنتج •

تطوير التشريعات والقوانني املتعلقة بالعمل وبيئته وشروط السالمة الـصحية           •
فاذ عقود العمل وحل املنازعات، وتوسـيع نظـم         واملهنية، وحتسني آليات إن   

 ؛التأمينات االجتماعية

  ؛نشر الوعي العام وتعزيزه حول سلوكيات وأخالقيات العمل واحترام العقود •

حتديث مناهج التعليم والتدريب، ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب           •
 ؛ية واخلارجية خمرجاهتا مع احتياجات أسواق العمل احمللمالئمةلضمان 

دعم مراكز التدريب املتخصصة يف إطار اتفاقيات التعاون الفين الـدويل، وقـصر              •
  ؛االبتعاث على التخصصات النادرة والتوسع فيها
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إشراك أطراف العمل يف إعداد الربامج واملناهج التعليمية والتدريبية مبا خيدم التنمية،             •
وب ونظم املعلومات كمدخل أساسي      واحلاس اإلنكليزيةمع االهتمام مبهارات اللغة     

 ؛لتنمية املوارد البشرية

التركيز على برامج التأهيل وإعادة التأهيل للعاملني والبـاحثني عـن عمـل              •
 ؛والتوسع فيها

إجراء الدراسات والبحوث امليدانية عن البطالة بأنواعهـا ومفاهيمهـا املختلفـة،             •
 ؛ية وسبل وآليات احلد منهاوالوقوف على أسباهبا وآثارها االقتصادية واالجتماع

 ؛متابعة التنسيق مع دول اجلوار لتسهيل استيعاب العمالة املؤهلة •

 ؛فتح مكاتب تشغيل يف احملافظات اليت ال تتوفر فيها مثل هذه املكاتب •

تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراهتا املؤسسية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق مع القطاع  •
 ؛اخلاص يف تشغيل العمالة

  ؛مراجعة احلد األدىن لألجور ليتوافق مع احلد األدىن من العيش الكرمي •

مواصلة إدماج القطاع غري املنظم يف النشاط الرمسي، وزيـادة أعـداد الـشركات            •
واملؤسسات اخلاصة الكربى وتعزيز قدراهتا االستيعابية يف تنفيذ املشاريع والعقـود           

 ؛ضمن املواصفات واملقاييس اإلقليمية والدولية

تكثيف اجلهود القائمة لتحديث اخلدمة املدنية ورفع الكفاءة واإلنتاجيـة، وزيـادة             •
إسهام اإلدارة العامة اخلدمية يف حتسني مؤشرات أداء األعمال، وتفعيـل منظومـة             

 . احلكم اجليد املولدة لفرص االستثمار والتوظيف

 البطالة    

يف  ١٦,٤ إىل   ٢٠٠٥ عـام    ائةيف امل  ١٦,٣تزايدت نسبة البطالة بصوره طفيفة من         -٤٥
 ٧٢١ ٠٠٠ ب متعطل مقارنة ٣٥٧ ٠٠٠ من قوة العمل، حيث ارتفعت إىل ٢٠٠٦عام املائة 

 يف  ٤,٤ مبتوسط منو سنوي بلغ      ٢٠٠٧ يف املائة عام     ١٦,٥حبيث تصل    ،٢٠٠٥متعطل عام   
 يف ١٢ للذكور حـوايل     بصورة كبرية بني الشباب إذ تصل نسبة البطالة        البطالة  وتتركز املائة
 يف  ٤٦,٣ من إمجايل قوة العمل، بينما جند أن نسبتها بني اإلناث مرتفعه حيث بلغـت                املائة
ن خمرجـات اجلهـاز     إوهذا الرقم مرشح للزيادة حيث       . من إمجايل قوة عمل اإلناث     املائة

 شاب وشابة ال يستطيع االقتـصاد       ١٨٨ ٠٠٠التعليمي يف الوقت الراهن تصل إىل حوايل        
 لبيانات مسح الطلب على القـوى        وظيفة فقط وفقاً   ١٦ ٠٠٠إال مبقدار   فرص عمل    توفري

 فإن مشكلة البطالة ستظل مشكلة خطرية تواجه عملية التنمية مبا هلا            وبالتايل،  ٢٠٠٣العاملة  
 .من آثار اقتصادية واجتماعية
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  السياسات واإلجراءات ملعاجلة البطالة    
ة ممثلة يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل       ويف اجتاه معاجلة البطالة اختذت احلكوم       -٤٦

خالل الفترة املاضية العديد من اإلجراءات املختلفة اليت ميكن أن تساعد للتخفيف من البطالة              
 :وكان من أمهها

ستراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدوليـة وأطـراف           إعداد ا  •
  ؛ خالهلا التخفيف من البطالةاإلنتاج وذلك لتحديد املعاجلات اليت ميكن من

 إعداد استراتيجيه وطنية لتنمية املوارد البشرية وال يـزال العمـل جاريـاً             •
 ؛ستراتيجيةالا  إلعداد

تنفيذ برنامج خاص لتطوير نظام معلومات سوق العمل وتعزيـز قـدرات             •
  ؛مكاتب التشغيل

 إزالة القيود   ولتعزيز دور القطاع اخلاص للمسامهة يف التخفيف من البطالة فقد مت           •
 ؛اخلاصة بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل العمالة يف أسواق العمل احمللية واخلارجية

وفيما يتعلق مبراجعة قانون العمل فقد مت إجراء مراجعة للقانون بالتـشاور مـع               •
أصحاب العمل والنقابات ومبساندة من منظمة العمل الدولية وما زالت اجلهـود            

 .ائية للقانونمستمرة للوصول إىل صياغة هن

  عمالة األطفال    
 لنتائج تعـداد    تشري اإلحصائيات الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء وفقاً         -٤٧
 مليـون طفـل،     ٨,٩) ة سن ١٥قل من   أ(نه بلغ إمجايل صغار السن      أ إىل   ٢٠٠٤  عام

 مليـون طفـل   ١,٥ وذلك بزيادة قدرها ١٩٩٤ مليون طفل عام    ٧,٣مقارنة حبوايل   
 يف املائة ٤٨,٣ ذكور ويف املائة ٥١,٧، موزعني إىل  سنوياًيف املائة ٢ ومبتوسط منو بلغ

سوق العمل    يف اإلناث األطفالون االجتماعية والعمل    ؤفيما قدرت وزارة الش   إناث،  
للمرأة يف    العادات والتقاليد املقيدة   إىلوهي نسبة مرتفعة بالنظر      يف املائة    ٥١,٦ بنحو

اليمنيني   من إمجايل األطفال يف املائة٤٨,٦غت نسبتهم اليمن، مقارنة بالذكور الذين بل
 .يف سوق العمل

وطبقاً لتقرير اجلهاز املركزي لإلحصاء فإن عدد األطفال الذين يشتغلون يف سـوق               -٤٨
 من إمجايل القوى     يف املائة  ٩,١ وهو ما ميثل نسبة      ٣٢٦ ٦٠٨  حنو ١٩٩٩العمل بلغوا عام    

األطفال يف اليمن يف ضـوء أحـدث إحـصائيات وزارة           العاملة اليمنية، وبلغ حجم عمالة      
،  طفل وطفلـة   ٤٢١ ٠٠٠ حنو   ٢٠٠٥ وحىت   ٢٠٠٠الشؤون االجتماعية والعمل منذ عام      

  طفل طبقـاً   ٤٩٣ ٠٠٠ سنة حنو    ١٤-١٠كما بلغ حجم عمالة األطفال يف الفئة العمرية         
  .١٩٩٤ طفل يف عام ٢٤٠ ٠٠٠، مقارنة بنحو ٢٠٠٤لتقرير تنمية املوارد البشرية 
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 مـن  يف املائـة  ٩٠وحبسب دراسة لالحتاد العام لنقابات عمال اليمن فان أكثر من          -٤٩
إمجايل األطفال العاملني يتمركزون يف الريف والبقية يف احلضر، كما يتركز عمل األطفـال              

 ومهن   يف املائة  ٩٢بصورة مكثفة يف اجملال الزراعي ويف املهن املرتبطة بالنشاط الزراعي بنسبة            
 من هؤالء    يف املائة  ٩١ ويعمل حنو     يف املائة  ٥خلدمات العامة والبيع يف املتاجر الثابتة واملتنقلة        ا

 منهم حلساهبم أو مقابل أجـر       يف املائة  ٨األطفال لدى األسرة بدون أجر يف حني يعمل حنو          
 يف  ٧١نقدي وعيين وتتفاوت أسباب ومسببات عمل األطفال بني مساعدة األسرة يف العمل             

وبني أسـباب أخـرى     يف املائة   ١٥,٣ وبسبب فقر األسرة وتعطل الوالد أو وفاة املعيل          ائةامل
يف ١٠,٤متعددة يأيت يف مقدمتها عدم االلتحاق بالتعليم وعدم الرغبة والفشل يف الدراسـة              

 . يف املائة٣,٣ لتنتهي بأسباب حتقيق رغبة ذاتية املائة

  الالسياسات واإلجراءات للحد من عمالة األطف    
ـ                -٥٠  ثكما أن هناك توجه جاد لتوحيد اجلهود للحد من ظاهرة عمالة األطفـال حي

  : واإلجراءات أمههاتاختذت احلكومة العديد من السياسا
املصادقة على أهم اتفاقيتني من اتفاقيات العمل الدولية اخلاصة بعمل األطفال ومهـا              •

 اخلاصة  ١٣٨واتفاقية   اخلاصة باحلظر على أسوأ إشكال عمل األطفال         ١٨٢اتفاقية  
ستراتيجية وخطة عمل وطنية للحد من ظاهرة       اباحلد األدىن لسن العمل ومت إعداد       

عمل األطفال واليت أعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصدر هبا قرار مـن              
 ؛٢٠٠٠مارس /آذاررئاسة الوزراء يف 

عاملـة بـوزارة    إنشاء وحدة خمتصة مبكافحة عمل األطفال يف إطار قطاع القوى ال           •
 ؛٢٠٠٠يونيه /حزيرانالعمل يف 

التوقيع على مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية إلقامة مـشروع              •
 ؛وطين ملكافحة عمل األطفال

وبتمويل من احلكومة ) يبكإلا(إنشاء مكتب للربنامج الدويل ملكافحة عمالة األطفال  •
يذ املرحلة األوىل من املشروع الذي استمر       األمريكية عرب منظمة العمل الدولية مت تنف      

 وكان من خمرجـات   ٢٠٠٥أغسطس  /آب وحىت   ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين للفترة  
هذه املرحلة إنشاء قاعدة معلومات حول عمالـة األطفـال ومراجعـة وتعـديل              
التشريعات اخلاصة بعمل األطفال مبا يتالءم واتفاقيات العمل الدولية اليت صـادقت            

 ؛ناعليها بالد

 حلقوق الطفل يف الباب الثامن منه فيما خيص حقوق          ٤٥إعادة صياغة القانون رقم      •
 مت إصدار   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ويف   ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين الطفل العامل يف    

الئحة باإلعمال احملظورة على األطفال وقد انتهت املرحلة األوىل من املـشروع يف             
ت واجلهات غري احلكومية للتصدي للظـاهرة       فتح قنوات اتصال مع عد من الوزارا      
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كما مت االنتهاء من إعداد خطة العمل الوطنية اهلادفة إىل احلد من عمل األطفال اليت               
نوقشت من خالل ورشة عمل مجعت فيها كافة األطراف املعنية بعمالة األطفـال             

 وكان ذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية اليت          ٢٠٠٥أغسطس  /آب
  .استعانت مبركز الدراسات اللبنانية

  التحديات    
من أبرز التحديات اليت تواجه سوق العمل عدم متكن املعروض من قوة العمل مـن                 -٥١

مواءمة الطلب عليها كما ونوعاً فمن جهة يتميز جانب العرض يف سـوق العمـل بتزايـد                 
تدريب بكافة روافده مـن     وبعدم متكن نظام التعليم وال    . األعداد بنسبة تفوق النمو السكاين    

عالوة علـى   . ختريج أفواج تتوافق مؤهالهتا مع احتياطات االقتصاد الوطين وأصحاب العمل         
 .تدين مؤهالت ومهارات العاملني مما حيد من رفع الكفاءة واإلنتاجية

ومن جهة ثانية، يعاين الطلب على العمالة من ترهل القطاع اخلاص املنظم، ومن بيئة                -٥٢
 غري قادرة على توليد فرص عمل كافية، عالوة على تـدين مـستويات األجـور           استثمارية

والرواتب، مع حتيز واضح للذكور يف معدالت املشاركة، ناهيك عن تغطية غـري مالئمـة               
  .للتأمينات االجتماعية وشروط عمل غري مواتية

  ٧املادة     
  احلق بشروط عمل صاحلة وعادلة    

 من العهـد    ٧ وقانون العمل احلقوق املشار إليها يف املادة         يؤمن قانونا اخلدمة املدنية     -٥٣
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ومتارس فعلياً يف جمال العمل سواًء            
يف املؤسسات احلكومية أو يف القطاع اخلاص والقطاع املختلط؛ وتـتم املتابعـة بواسـطة               

لعالقة ملعرفة مستويات تنفيذ هذه القـوانني الكفيلـة         اإلدارات املختصة يف الوزارات ذات ا     
بتوفري عوامل احلماية الكافية حلقوق العمال؛ وفيما يتعلق حبقـوق املـرأة يف العمـل فـإن             
التشريعات قد وفرت الضمانة واحلماية الالزمة ومنحتها املزايا والتسهيالت اليت متكنها مـن             

 .ظيفيةولياهتا املرتلية والوؤالعمل واجلمع بني مس

 مـن قـانون     ١١٤ و ١١٣وفيما خيص قواعد السالمة املهنية فقد تضمنت املادتان           -٥٤
 من القـانون كفلـت   ١١٥العمل شروط وقواعد الصحة والسالمة املهنيتني، كما أن املادة      

. هاختاذ االحتياطات الالزمة حلماية العمال وسالمتهم من األخطار النامجة عن العمل ووسائل           
ون االجتماعية والعمل جتاه تنفيـذ      ؤ من القانون مهام وزارة الش     ١١٦ادة  كما أوضحت امل  

 تشكيل جلنة عليا للصحة والسالمة      ١١٧أحكام القانون من الناحية العملية، وحددت املادة        
. املهنية يدخل يف قوامها اجلهات ذات العالقة حيث ميكنها تشكيل جلان فرعية يف احملافظات             
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حب العمل جتاه الصحة والسالمة املهنية مهمته تطبيق القانون          مهام صا  ١١٨وحددت املادة   
 .يف هذا اجملال اهلام

 كيفية حتديد األجر مبا فيها األجور الدنيا حيث ٥٤لقد أوضح قانون العمل يف املادة   -٥٥
حتدد أصناف وفئات األجور لألعمال واملهن حسب حجم العمل ونوعيته وفقـاً            "نصت أنه   

 :للمبادئ التالية

  ؛ولياتؤطبيعة املهام والواجبات واملس  ´١´
 ؛املؤهالت واخلربات الالزمة للقيام بالعمل  ´٢´

 ؛نتاج وجودتهإلأمهية العمل ودوره يف تطوير ا  ´٣´

 ؛مردود العمل  ´٤´

 ؛ظروف العمل ومكانه  ´٥´

 ".اجملهود الذي يبذله العامل  ´٦´

حلـد األدىن لألجـور يف       من القانون صرحية يف أن ال يقل ا        ٥٥كما كانت املادة      -٥٦
ال جيوز أن يقل احلـد  " فنصت أنه .القطاع اخلاص عن احلد األدىن يف اجلهاز اإلداري للدولة 

 ".األدىن ألجر العامل عن احلد األدىن لألجور يف اجلهاز اإلداري للدولة

 : ومن الناحية العملية تتم املتابعات لتنفيذ ذلك عن طريق ما يلي  -٥٧

  شاطه لعدم توفر اإلمكانيات للعمل؛تفتيش العمل رغم ضعف نعن طريق جهاز   ´١´
عن طريق إدارات العمل من خالل ضبط احلد األدىن عند مراجعة لوائح تنظيم               ´٢´

 ؛العمل وإجازاهتا

 ؛عن طريق إدارات العمل من خالل مراجعة عقود العمل  ´٣´

تسجيل املنتفعني  كما أن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تراجع ذلك عند            ´٤´
 .من التأمينات

  األساليب الرئيسية لتحديد األجور    
 من قانون العمل أصناف وفئات األجور لألعمـال واملهـن           ٥٤حددت املادة رقم      -٥٨

 :ة ونوعيته وفقاً للمبادئ التاليحسب حجم العمل

 ؛ولياتؤطبيعة املهام والواجبات واملس •

 ؛املؤهالت واخلربات الالزمة للقيام بالعمل •

 ؛أمهية العمل ودوره يف تطوير اإلنتاج وجودته •

 ؛مردود العمل •
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 ؛ظروف العمل ومكانه •

  .اجملهود الذي يبذله العامل •

 املبادئ األساسية لنظام األجور    

 من التوصيات اخلتامية ٣١، ٣٠/ه والفقرتني ١٢، ١١/باإلشارة إىل الفقرتني د  -٥٩
 من قانون نظام الوظائف واألجور ١١م فة إىل ما سبق فقد حددت املادة رقفإنه باإلضا

  :التالية   أن نظام األجور يقوم على املبادئ األساسية٢٠٠٥ لسنة ٤٣واملرتبات رقم 
وضع وتطبيق طرق موحدة وعادلة وحمفزة لتحديد راتب املوظف للتدرج ضـمن             •

سلم الترقي والترقيع وفقاً لنظام توصيف وتقييم الوظائف وحبسب الرواتب املمنوحة       
 ؛ق العمل ويراعى عدد ساعات العمل ومستوى اإلجناز لألعمال املشاهبةيف سو

تطبيق جدول الوظائف واملرتبات يضمن حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعيـة           •
املقرة يف خطط الدولة، ويقوم على ربط األجر بالوظيفة من حيث درجة صـعوبة              

شـرافية، واألمهيـة    وليات اإلشـرافية وغـري اإل     ؤوتعقيد الواجبات ومستوى املس   
االقتصادية واالجتماعية واملواصفات الضرورية مـن حيـث املـؤهالت العلميـة         

 .والتدريبية وغريها، وذلك بربط األجر بنتائج نظام توصيف وتقييم الوظائف

 احلد األدىن واحلد األعلى لألجور    

  : واألعلىعن األجرين األدىنيظهر اجلدول التايل املعلومات اخلاصة   -٦٠

  جوراأل
  سنة
٢٠٠٠  

  سنة
٢٠٠٦  

  ٢٠ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠  احلد األدىن
  ١٨٠ ٠٠٠  ٤٤ ٠٠٠  احلد األدىن

  ٨ادة امل    
  النقابات واحلق يف اإلضراب    

 من الدسـتور وجـاء      ٥٨إن حق التكوين النقايب حق دستوري تضمنته املادة رقم            -٦١
 بشأن  ٢٠٠٢عام   ل ٣٥قانون العمل لينظم مجيع العالقات اخلاصة بالعمل، وكذا قانون رقم           

 من القانون أعطت حق ١٤٤تنظيم النقابات العمالية الذي ينظم العمل النقايب، كما أن املادة  
 حىت املادة   ١٤٥اإلضراب لتحقيق املطالب العمالية يف حالة فشل املفاوضات ونصوص املادة           

ويف الواقع أن اإلضراب ميارس حسب القـانون يف مجيـع املؤسـسات             .  تنظم ذلك  ١٥٠
 .كومية والعامة واملختلطة، وحيثما توجد نقابات يف القطاع اخلاصاحل
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 بشأن احلرية النقابية ومحاية حـق  ٨٧وقد صادقت اليمن على االتفاقية الدولية رقم          -٦٢
تفاقية رقـم   اال بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، و        ٩٨التنظيم، واتفاقية   

وتضمن قانون العمـل    . عزيز تطبيق معايري العمل الدولية     بشأن املشاورات الثالثية لت    ٠١٤٤
 . ١٥٢ و١٥١ذلك يف املادتني 

وقد حرصت الدولة على استكمال البنية التشريعية والقانونية لعمل اجلمعيات األهلية        -٦٣
 بـشأن   ١٩٩٨ لعـام    ٣٩فضليات الالزمة حيث صدر القانون رقـم        ألوالتعاونية ومنحه ا  

بشأن اجلمعيات واملؤسـسات     ٢٠٠١ لعام   ١عاونية والقانون رقم    اجلمعيات واالحتادات الت  
وقد أصبح من األمور الطبيعية يف اليمن التكاثر والتسارع يف أعداد هذه املؤسسات             . األهلية
  . يف اجلهود الرمسية أساسياًشريكاً من دورها ومكانتها فبالبناء والتنمية واعتبارها انطالقاً
ومة اضطلعت مبهام املساعدة والتـشجيع علـى تأسـيس          واجلدير بالذكر أن احلك     -٦٤

النقابات واالحتادات وتشجيع ممارسة نشاطها حبرية واستقاللية عن النظام املؤسسي الرمسـي            
وكذا السعي إىل تقدمي كل التسهيالت واملتطلبات لتحقيق املزيد مـن النمـو يف أنـشطتها            

وقـد  .  احتياجات الفئات املستهدفة   وبراجمها وترمجة أهدافها املرسومة إىل خطط عمل تليب       
لوحظ يف السنوات األخرية تزايد نشاط النقابات ووجه جانب كبري منها جهوده للمـسامهة         

 عقد أول مـؤمتر     ٢٠٠٨مارس  /آذارففي  . يف احلد من ظاهرة الفقر ورعاية الفئات اخلاصة       
رب عن دفعة قويـة      وع ١٩٩٠للنقابات العمالية الذي مل يعقد منذ ما قبل الوحدة اليمنية يف            

 . للحركة النقابية اليمنية بدعم ومباركة احلكومة

 ٤ ٣٢٠ حوايل ٢٠٠٧وقد بلغ عدد اجلمعيات واالحتادات والنقابات حىت هناية عام   -٦٥
مجعية واحتاداً ونقابة موزعة على خمتلف ميادين العمل اخلريي والتعاوين واالجتماعي واملهين            

 : حيث تتوزع على النحو التايل،مومة والطفولةأل واوالثقايف ورعاية الفئات اخلاصة

  ؛حتاداً عاماًا ٤٧  ´١´
 ؛ مجعية خريية٢ ٤٢١  ´٢´
 ؛ مؤسسة خريية٢٦٧  ´٣´
 ؛ مجعية اجتماعية١ ٠١٣  ´٤´
 ؛ مجعية ثقافية٧١  ´٥´
 ؛ة مهنية مجعي٦٦  ´٦´
 ؛ة مجعية علمي٤٩  ´٧´
 ؛ة مجعية صداق٢٠  ´٨´
 ؛ مجعية إخاء٦  ´٩´
 ؛ة نقاب٩٨  ´١٠´
 ؛ نادي٢٣٧  ´١١´
 . منتديات٢٥  ´١٢´
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وتتوزع هذه اجلمعيات واالحتادات والنقابات والتعاونيات على مجيـع حمافظـات             -٦٦
 يف سياسة الدولة    اجتاهاً ثابتاً  علماً بأن تشجيع ودعم الدولة هلذه اجلمعيات أصبح          ،اجلمهورية

.  مليون ريال  ٢٠٠ن  حيث يبلغ الدعم املايل احلكومي السنوي للجمعيات واالحتادات أكثر م         
 هذا باإلضافة   ،كما تقدم الدولة اإلعفاءات الضريبية واجلمركية الالزمة لدعم هذه اجلمعيات         
 حنو مزيـد    سعياًإىل حرص الدولة على استقطاب املوارد واإلمكانات لدعم هذه املؤسسات           

 .ينمن التقوية والتعزيز للمجتمع املد

  ٩املادة     
 الضمان االجتماعي    

  ة االجتماعية احلماي    
ستراتيجية التخفيف مـن الفقـر      ا و ٢٠٠٥-٢٠٠٠تضمنت اخلطة اخلمسية الثانية       -٦٧

سياسات وإجراءات لزيادة نصيب اخلدمات االجتماعية األساسية من النفقات العامة وخاصة           
التعليم والصحة، وكذلك زيادة االستثمارات العامة يف البنية التحتية للمناطق الريفيـة الـيت              

كما استهدف اإلنفاق العـام القطاعـات       .  أغلب السكان والعدد األكرب من الفقراء      حتتضن
وُتظهر البيانات أن اإلنفاق االجتماعي     . املرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسني معيشة السكان      

 يف قطاع الـصحة،      يف املائة  ١٧,٦ بلغ يف املتوسط     ٢٠٠٥-٢٠٠٠حقق منواً خالل الفترة     
وبلغ نصيب قطاع   .  يف احلماية االجتماعية    يف املائة  ٩,٣اع التعليم و   يف قط   يف املائة  ١٤,٨و

 مقترباً من استهداف اخلطة البالغ      ٢٠٠٥ عام    يف املائة  ٤,٣الصحة من إمجايل اإلنفاق العام      
ويف الوقت نفسه، ظل نصيب اإلنفاق على الصحة إىل النـاتج           . ٢٠٠٥ يف عام     يف املائة  ٦

ستراتيجية استهدفت ارتفاع   المع أن ا  . كمتوسط للفترة املائة   يف   ١,٤احمللي اإلمجايل حبدود    
  .٢٠٠٥ يف عام  يف املائة٢,٢ هذه النسبة تدرجيياً إىل

  يف املائـة   ١٧,٦زداد نصيب اإلنفاق على التعليم إىل إمجايل اإلنفاق العام من           اوقد    -٦٨
فاق العـام   كما بلغ متوسط نصيب اإلن    . ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٢١,٢إىل حوايل    ٢٠٠٠عام  

  .  خالل الفترة يف املائة٦على التعليم من الناتج احمللي اإلمجايل حوايل 
 مـن    يف املائة  ١أما اإلنفاق على احلماية االجتماعية فقد عجز عن زيادة نصيبه إىل              -٦٩

ومع ذلك حقـق     . فقط خالل الفترة    يف املائة  ٠,٤إمجايل اإلنفاق العام وبقي متوسط نصيبه       
 يف املائة فضالً عن تذبذبـه       ٣٢,٧ مقارنة باستهداف     يف املائة  ٩,٣وسط منو   هذا اإلنفاق مت  
  .بني سنة وأخرى

تتركز جهود احلكومة يف العمل االجتماعي على تقدمي املساعدات والرعاية لـذوي              -٧٠
االحتياجات اخلاصة واملسنني واألحداث اجلاحنني لتسهيل عمليات التكيـف االجتمـاعي           

 وكذلك النهوض خبدمات الطفولة ومكافحة التسول وعمالة األطفال         واالندماج االجتماعي، 
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، وقد استهدفت احلكومة خالل الفترة املاضية تطوير هذا العمل وحتقيـق احلمايـة              وغريها
  :االجتماعية من خالل حمورين رئيسيني

دعم منظومة الربامج االجتماعية اليت تشمل مراكز الرعاية االجتماعية ودور            )أ(  
  ؛والعجزة ومراكز تأهيل املعاقنياملسنني 

تعزيز مشاركة املواطنني واملنظمات األهلية والقطاع اخلاص واجلمعيـات           )ب(  
 .واالحتادات الناشطة يف تلك اجملاالت

وقد بلغ عدد املراكز واجلمعيات وكذلك اجلهات احلكومية اليت مت متويل براجمهـا               -٧١
 ٧٥ حوايل   ٢٠٠٥-٢٠٠١ني خالل الفترة    وأنشطتها من قبل صندوق رعاية وتأهيل املعوق      

 ١ ٠٦٨واستفاد من تلك الربامج واألنشطة حوايل       .  جهات حكومية  ٨مركزاً ومجعية، منها    
 مـستفيداً   ١٢ ٥٠٠معاق من كال اجلنسني ومن خمتلف احملافظات، يتوزعون على حـوايل            

استفادوا املائة   يف   ٦٣,٩ومستفيدة من خدمات الرعاية االجتماعية املؤسسية والفردية منهم         
من اخلدمات على املستوى الفردي، أما اجملال الثاين واملتمثل خبدمات التأهيل االجتماعي على          

 شخص مـن كـال   ٩٤ ٣٠٠املستويني املؤسسي واجملتمعي فقد بلغ عدد املستفيدين حوايل      
  . منهم استفادوا من خدمات التأهيل املؤسسي يف املائة٩٦,١ اجلنسني،

ث وأطفال الشوارع وعمالـة     ت التأهيل االجتماعي األيتام واألحدا    وتشمل خدما   -٧٢
 يف عـام    مـستفيداً  ٥ ٩٠٥ مستفيداً إىل    ٥٦٨، حيث ارتفع عدد املستفيدين من       األطفال
 يف املائـة    ٤,٣وزادت نسبة املستفيدين من خدمات دور املسنني والعجزة مبتوسط          . ٢٠٠٥

 خالل الفترة يف املستفيدين مـن مكافحـة         بينما حتقق أعلى معدل منو    . خالل الفترة نفسها  
وأخرياً قفز عـدد    .  يف املائة سنوياً   ٦٥,٥ طفل مبتوسط    ٢ ٧٣٧ طفل إىل    ٢٢٠التسول من   

 ٢٠٠٥ مجعيـة ومنظمـة بنهايـة عـام          ٥ ٣٧٨اجلمعيات واالحتادات األهلية إىل حوايل      
  .٢٠٠٠ يف عام ٣ ٢٤٥ ب مقارنة
تراتيجية التخفيف من الفقر على حتـسني       ركزت كل من اخلطة اخلمسية الثانية واس        -٧٣

املستوى املعيشي لألفراد خاصة ذوي الدخل املنخفض، كما تناولت السياسات والربامج اليت            
اعتمدهتا إجياد آلية لتوفري احلماية االجتماعية للفئات والشرائح الفقرية وكذلك معاجلة أسباب            

تماعي ملواجهة النتائج السلبية لتنفيـذ  الفقر وختفيف آثاره من خالل تعزيز شبكة األمان االج      
برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري، واشتملت جهود التخفيف من الفقر بـرامج            
لتوفري اخلدمات االجتماعية وتقدمي املساعدات النقدية والعينية للفئات والشرائح الفقرية هبدف       

  .نزالق حتت خط الفقرفئات املعرضة لالالتوسع يف احلماية وجتاوز الفئات األكثر فقراً إىل ال

  شبكة األمان االجتماعي    
أنشئت شبكة األمان االجتماعي هبدف التخفيف من اآلثار السلبية لتطبيق برنـامج              -٧٤
صالح االقتصادي واملايل واإلداري ومحاية غري القادرين على الكسب من خالل تقـدمي             إلا



E/C.12/YEM/2 

29 GE.09-46631 

التحتية املادية واالجتماعية للمناطق احملرومة، وتـوفري       اإلعانات النقدية املباشرة وتوفري البنية      
إضافة إىل وضع آليات متويل املـشاريع الـصغرية        . ص العمل من خالل تنفيذ املشروعات     فر

نتاج الزراعي والسمكي وتنمية القدرات من      إلواألصغر املولدة للدخل وفرص العمل ودعم ا      
ؤسسية للشبكة يف الصندوق االجتمـاعي      خالل التدريب وإعادة التأهيل ومتثلت اآلليات امل      

للتنمية ومشروع األشغال العامة، وصندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعـي والـسمكي،            
وصندوق الرعاية االجتماعية، وصندوق متويل املنشآت الصغرية، والربنامج الـوطين لتنميـة            

  .اجملتمع واألسر املنتجة
ماعي التخفيف من الفقر واحلد مـن       وتستهدف آليات وبرامج شبكة اآلمان االجت       -٧٥

البطالة من خالل إجياد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إىل تقدمي القروض واإلعانات النقدية          
  .واخلدمات الرعائية املختلفة وإيصاهلا مباشرة للفقراء مبا حيسن مستوى املعيشة

  الصندوق الرعاية االجتماعية    
عية يف تقدمي املساعدات النقدية واملنح املباشـرة        تتمثل مهام صندوق الرعاية االجتما      -٧٦

 ومـسنني  ة عالوة على تقدمي املساعدات للفئات الفقرية احملتاجة من عجز       للفئات األكثر فقراً  
ونساء ال عائل هلم، تشمل الفئات اليت يغطيها صندوق الرعاية االجتماعية مخسة عشر فئـة               

حيث يقوم الصندوق بتقدمي املـساعدات      ضمانية، تغطي مجيع فئات اجملتمع على حد سواء         
  ).العام(النقدية هلم عن طريق التمويل احلكومي 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٦عدد املستفيدين ومبلغ اإلعانة من صندوق الرعاية االجتماعية للفترة 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  السنة

  ٩٤٣ ٦٦٨  ٧٤٦ ٣٨٠  ٦٤٨ ٧٨٠  ٥٣٧ ٣٩٨  ٤٣٦ ٦٨٢  عدد املستفيدين
 ١٥ ٢٦٣ ١٧٨  ١٢ ٨٣٠ ١١٤  ١١ ٠٩٩ ١٠٨٥٣ ٠٨٥ ٧٠٠  ٨ ٢٣٥ ٤٥٠  )ألف ريال( املقدمة إمجايل اإلعانة

  :املصدر

وتستمد سياسة الصندوق عملها من قانون الرعاية االجتماعية فال يوجد أي              -٧٧
كبري من الرعاية واالهتمام     يت جبانب ظوبالنسبة للمرأة فقد ح   ،  متييز بني فئات اجملتمع   

 مـستفيدة   ٤٣٨ ٣١٨االجتماعية حيث وصل عـددهن إىل       من قبل صندوق الرعاية     
 من إمجايل احلاالت     يف املائة  ٤٤ضمانية وهذا العدد ميثل نسبة       حاصلة على مساعدات  
 .املعتمدة لدى الصندوق

 من إمجايل الناتج احمللي، والنسبة       يف املائة  ٧إن اإلنفاق االجتماعي بشكل عام ميثل         -٧٨
  . من الناتج احمللي تقريباً يف املائة٠,٥ االجتماعي ميثل حوايل املئوية اليت تنفق على الضمان

وقد مت توسيع مظلة احلماية االجتماعية خالل السنوات العشر حيث كـان عـدد                -٧٩
أسـرة   ١ ٠٤٤ ٠٧٨، ووصلت حالياً إىل     ١٩٩٦حالة حىت هناية عام      ٣٩ ٤٠٠احلاالت  

  .  يف املائة٤٦ بنسبة  إناث٤٨٣ ٣١٨ و يف املائة٥٤ذكور بنسبة  ٥٦٠ ٧٦٠منهم 



E/C.12/YEM/2 

GE.09-46631 30 

ومن املهم اإلشارة هنا إىل الطريقة اليت تطورت هبا هذه االستحقاقات علـى مـر                 -٨٠
 ريال كحد ٢٥٠ هو ١٩٨٢ لعام ٤الزمن، فقد كان مبلغ املساعدة عند صدور القانون رقم 

 ريال كحد   ١ ٠٠٠و ريال كحد أدىن     ٦٠٠مث مت الرفع إىل     .  ريال كحد أقصى   ٦٠٠أدىن و 
 ريـال حـد     ٢ ٠٠٠ ريال حد أدىن و    ١ ٠٠٠ مث بعد ذلك ُرفع مبلغ اإلعانات إىل         .أقصى
 ريال كحـد أقـصى      ١٢ ٠٠٠وريال كحد أدىن     ٤ ٠٠٠وسيتم الرفع الحقاً إىل     . أقصى

 .٢٠٠٨خالل العام 

 حالـة  ٤٣٩ ٠٠٠ويف هذا االجتاه ارتفعت عدد احلاالت املشمولة باملساعدة مـن          -٨١
 ٨ ٢٣٥ بلغت إمجايل اإلعانة املقدمة      يل وبالتا ٢٠٠٦ عام    حالة ٩٤٤ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٢ عام

 كما يهـدف الـصندوق إىل   ٢٠٠٦ مليار ريال عام   ١٥ ٢٦٣ إىل   ٢٠٠٢مليار ريال عام    
 حاله خالل سنوات    ٢٥٠ ٠٠٠التوسع يف استهداف احلاالت الفقرية حصر وحبث واعتماد         

 ٢٠٠٦ جديدة لعام    ة حال ٢٠٠ ٠٠٠ وقد مت توزيع     ٢٠١٠-٢٠٠٦ الثالثة   ة اخلمسي ةاخلط
 مبعدل منـو جتـاوز      ة حال )٩٤٤ ٠٠٠( ٢٠٠٦حبيث بلغ إمجايل عدد احلاالت بنهاية عام        

 فقط خالل  سنوياًة حال٥٠ ٠٠٠عن العام السابق، مع انه خطط الستهداف يف املائة  ٢٥,٥
ـ     ٢٠١٠ حبيث تتجاوز بنهاية عام      ٢٠١٠-٢٠٠٦ ةخلطاسنوات    ة أكثر مـن مليـون حال

  .يف املائة ٥,٨و سنوي مستهدف يقدر بنحو مبتوسط معدل من
  ٢٠٠٧-٢٠٠١جدول النفقات على الضمان االجتماعي 

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  املتوسط  السنة
ــى ــاق عل اإلنف
خدمات الـضمان

  االجتماعي

٤ ١١١  ٣ ٧٢٢  ٣ ٠٧٤  ٢ ٧٩٦  ٢ ٣٦٣  ٢ ٦٢٧  ٢ ٣١٢  ١ ٨٧٢  

ــي ــاتج احملل الن
  اإلمجايل

٤ ١٠٠ ٢١٩  ٣ ٧٦٠ ٠٣٨  ٣ ٢٠٨ ٥٠١  ٢ ٥٦٣ ٤٩٠  ٢ ١٦٠ ٦٠٨  ١ ٨٧٨ ٠٠٧  ١ ٦٨٤ ٥٥٤  ١ ١١٤ ٢١١  

النسبة من النـاتج
  احمللي

٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,١١  ٠,١١  ٠,١٤  ٠,١٤  ٠,١٨  

معدل النمو لنفقات
خدمات الـضمان

  االجتماعي

١٠,٤٥  ٢١,٠٨  ٩,٩٤  ١٨,٣٢  ١٠,٠٥-  ١٣,٦٢  ٥,٧٦  ٨,١  

  .٢٠٠٧ثون، الربع الرابع  إحصائية مالية للحكومة، العدد الثال:املصدر
 مستفيد علـى مهـن      ٦ ٠٠٠كما يسعى الصندوق إىل وضع خطه لتدريب حنو           -٨٢

وحرف تساعدهم يف االعتماد على أنفسهم خالل سنوات أخلطه، وقد بلغ عدد املستفيدين             
، األسر عرب اجلمعيات(متدرب يف خمتلف اجلهات      ٢ ٧٥٦،  ٢٠٠٦التدريب خالل العام    من  

كما بلغ عدد املستفيدين من املـشروعات الـصغرية         ) عليم الفين، مراكز التدريب   املنتجة، الت 
  . مشروع٤٦٣) خلإ... ، كوافري مشغل خياطه، تربية حنل، ماشيه، حياكة(

ومن املهم اإلشارة هنا أيضاً إىل رؤية الفقراء للخدمات اليت يقدمها هذا الـصندوق                -٨٣
اعية هو آلية الوحيدة اليت تستهدفهم رغم ضآلة        حيث يرى الفقراء أن صندوق الرعاية االجتم      

مما يعين عدم إمكانية االعتماد     . املبالغ اليت يستلمها الفقراء كل ثالثة أشهر على أحسن تقدير         
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ويرى الفقراء كذلك احلاجة إلعادة النظر يف أهداف شـبكة     . على معاش الرعاية االجتماعية   
 وفرص تدريبية للفقراء لتمكينـهم مـن        األمان االجتماعي حبيث تشمل برامج تقدم قروض      

النهوض اقتصادياً واالعتماد على أنفسهم وخاصة القادرين على العمل والذي سيكون لـه             
  .)٢(مردود اقتصادي واجتماعي أفضل من جمرد تقدمي معونات مالية قليلة

فيما يلي بيان عدد من فروع الضمان االجتماعي اليت يشملها صـندوق الرعايـة                -٨٤
  : اعية يف اليمناالجتم

  التدخل  الفئة  م
 مـنةيعمل صندوق الرعاية االجتماعية على إعفاء املستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعي            الرعاية الطبية  ١

  .الرسوم الصحية هلم وألسرهم
 التعويضات النقدية يف حالة   ٢

  املرض
 حالة املرض للمتقدمنييقوم صندوق الرعاية االجتماعية بصرف املساعدات الفورية النقدية يف        

  .مكانيات املتاحةإلإىل الصندوق لطلب املساعدة حسب ا
حظيت األم املستفيدة من الصندوق جبانب كبري من الرعاية واالهتمام بكيفية حتسني أحواهلـا  استحقاقات األمومة  ٣

ت حيـثاملعيشية ومد يد العون واملساعدة لألرامل واملطلقات والعوانس واملهجورات واليتيما         
 يف٤٦وهذا ميثل نسبة .  مستفيدة حاصلة على املساعدة الضمانية٤٨٣ ٣١٨وصل عددهن إىل   

من إمجايل احلاالت املعتمدة، كما استفادت املرة من القروض البيـضاء الـيت يقـدمهااملائة  
كما تقوم إدارة املرأة بصندوق.  من إمجايل احلاصلني على القروض      يف املائة  ٤٤الصندوق بنسبة   

الرعاية االجتماعية بعمل برامج توعية للنساء حول خدمات الصندوق وكذا تعريف احلوامـل
نص على تقدمي الوالدة يف املستشفيات واملراكزي الذي   ٢٠٠٦ لسنة   ٣٤٤بالقرار الوزاري رقم    

  .الصحية التابعة لوزارة الصحة يف مجيع احملافظات جماناً للفقراء
يد العون هلم حيث وصل عددهمجبانب من الرعاية واالهتمام ومد      ) الشيخوخة (ظي املسنون ح  إعانات الشيخوخة  ٤

مـن يف املائـة  ١٧,٥١ مستفيد حاصل على مساعدة ضمانية وهذا ميثل نسبة ١٨٢ ٨٠١إىل  
  .إمجايل احلاالت املعتمدة

كلي أو اجلزئي الدائميقوم الصندوق بتقدمي املساعدات الضمانية للمعاقني املصابني بالعجز ال -١  إعانات العجز  ٥
مستفيد حاصـل ١٤٧ ٩٢٧أو املؤقت حيث وصل عدد احلاصلني على مساعدات الصندوق          

 : على مساعدة ضمانية وعلى النحو التايل

  . من إمجايل احلاالت يف املائة٥,٦بنسبة  ٥٨ ٤٧٤عجز كلي دائم   •
 .ملعتمدة من إمجايل احلاالت ا يف املائة٨,١١ بنسبة ٨٤ ٧٢٣عجز جزئي دائم   •

 . من إمجايل احلاالت املعتمدة يف املائة١٠بنسبة  ١ ٠٥٢عجز كلي مؤقت   •

  . من إمجايل احلاالت املعتمدة يف املائة٣٥ بنسبة ٣ ٦٧٨عجز جزئي مؤقت   •
 يقوم صندوق الرعاية االجتماعية بتقدمي املساعدات النقدية للعاطلني عن العمل حيث وصل-٢  إعانات البطالة  ٦

 يف املائة من٢١,٧٧ مستفيد حاصل على مساعدة ضمانية وهذا ميثل نسبة          ٢٢٧ ٣٠٨عددهم  
  .إمجايل احلاالت املعتمدة

 ريال٦ ٠٠٠يقوم الصندوق بصرف مستحقات نقدية لألسر الفقرية على خمتلف الفئات مبعدل         املخصصات العائلية  ٧
 أسرة، ومت رفع١ ٠٤٤ ٠٧٨ إىل ٢٠٠٧ربعياً حيث وصل عدد األسر املستفيدة حىت هناية عام    

  .٢٠٠٨للمبالغ ابتداًء من الربع الثاين من عام 

  
__________ 

 ).٢٠٠٥دراسة أصوات الفقراء  (١٩٤ ص ٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة اخلمسة الثالثة للتنمية  )٢(
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 الصندوق االجتماعي للتنمية    

متكن الصندوق بصفته إحدى الركائز الرئيسية لشبكة األمان االجتماعي للتخفيف            -٨٥
ة عمل من اآلثار اجلانبية لربامج اإلصالح االقتصادي واإلسهام يف مكافحة الفقر، من بناء طاق   

 ١ ٥٠٠ جنازإ، وكذا    مشروع سنوياً  ١ ٠٠٠واستيعاب كبري حيث عمل على تنفيذ حوايل        
 استشاري يف   ١٥ ٠٠٠ ، باإلضافة تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من       عقد استشاري سنوياً  

  .جماالت شىت، وتوفري نظام معلومات إدارية وفنية ومالية كفوء لربط مركز الصندوق بفروعه
 ٢٠٠٧ مشروع حىت هناية الربع األول من عـام          ٤ ٦١٨جناز  إصندوق ب كما قام ال    -٨٦

 مليون دوالر موزعه على مستوى القطاعات، وقد احتلـت          ٣١٩,٥وبتكلفه إمجالية قدرها    
 ١٨٤ مشروع وبتكلفـه قـدرها       ٢ ٢٨٣ مشاريع التعليم الترتيب األول حيث بلغ عددها      

 مـشروع   ٦٣٣ مشروعات املياه بعـدد      ، تليها يف املائة  ٥٧,٦مليون دوالر ومتثل ما نسبته      
 من إمجايل املشروعات املنفـذة، تليهـا        يف املائة  ١٢ مليون دوالر ومبا نسبته      ٣٨,٧ومببلغ  

 مـشروع ومببلـغ     ١٤٣ مليون دوالر، الطرق بعدد      ٢٣ مشروع ومببلغ    ٣٥٦الصحة بعدد   
 ١٤,٣ مشروع ومببلـغ     ٢٤٩ مليون دوالر، الفئات ذات االحتياجات اخلاصة بعدد         ١٥,٦

  .مليون دوالر
وقد بلغ إمجايل املشاريع املنفذة من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية حىت هناية              -٨٧
 مـشروعاً بتكلفـة إمجاليـة بلغـت         ٧ ٢٩٦،  ٢٠٠٨لربع األول من العام اجلاري      ا

  .دوالر ٦٥٢ ٢٩٧  ٠٠٠
عاً  مـشرو  ٣ ٢٩٠ب وقد احتل قطاع التعليم املرتبة األوىل من حيث عدد املشاريع             -٨٨

 مشاريع بتكلفـة    ١ ٠٠٥ب دوالر، يليه قطاع املياه      ٣٤٣ ٧٥٥ ٠٠٠بتكلفة إمجالية بلغت    
دوالر، كمـا    ٦٣ ٩٥٠ ٠٠٠ مشاريع بتكلفة    ٤٠٧ب دوالر، مث الطرق     ٦٨ ٤٦٦ ٠٠٠

دوالر، يليه املوروث الثقايف     ٤٩ ٨٦٢ ٠٠٠ مشروعاً بقيمة    ٦٩١حصل قطاع الصحة على     
والر، مث قطـاع الفئـات ذات       د ٣١ ٩٢٩ ٠٠٠بلغـت    مشروعاً بتكلفة إمجالية     ١٧٥ب 

وحصل قطاع البيئـة     . دوالر ٢٢ ٨٠٣ ٠٠٠ مشروعاً بقيمة    ٣٨٤ب االحتياجات اخلاصة   
 مـشروعاً   ٤٨٦ب  دوالر، يليه الدعم املؤسسي      ١٩ ٢٦٩ ٠٠٠ مشروعاً بتكلفة    ١٧٣على  

 بتكلفة  مشاريع ١٠٨ فيما حصل قطاع التدخل املتكامل على         دوالر، ٨ ٦٢٥ ٠٠٠بقيمة  
 مليـون دوالر، وخـدمات      ١,١ مشروعاً بقيمة    ٢٤، والزارعة على     دوالر ٨ ٥٧١ ٠٠٠

  . مليون دوالر١,٧ مشروعاً بتكلفة ١٩األعمال على 
 ١٥,٢ مليون مستفيد منهم     ٢١,٧وقد بلغ عدد املستفيدين خالل نفس الفترة بلغ           -٨٩

  . مليون مستفيد غري مباشر٦,٥مليون مستفيد مباشر و
 ٢٠٠٣هر دراسة أثر تدخالت الصندوق االجتماعي للتنمية اليت متت هناية عام            وتظ  -٩٠

إجيابية التدخالت يف العديد من اجملاالت، إذ ارتفعت معدالت االلتحاق باملدارس اليت تدّخل             
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من . ٢٠٠٣-١٩٩٩ للجنسني خالل القترة      يف املائة  ٧٢ إىل    يف املائة  ٦٠فيها الصندوق من    
كما ازدادت نسبة احلاصلني على الرعاية الصحية من        .  للفتيات يف املائة  ٦٠ إىل    يف املائة  ٤٢
 ،أما خدمات املياه  .  لنفس الفترة وبشكل متساو لكال اجلنسني       يف املائة  ٧٠ إىل    يف املائة  ٥٥

.  مرات لتقترب أكثر من تغطية التكاليف      ٦وتضاعفت اإليرادات   . فقد منت بشكل ملموس   
  . يف املائة١٠قل بنسبة كذلك اخنفض الوقت الالزم التن

  تنمية املنشآت الصغرية واألصغر  )أ(    
ميثل قطاع املنشآت الصغرية واألصغر مبا يف ذلك املنـشآت العاملـة يف التجـارة                 -٩١

إذ توظف . والصناعة واخلدمات والنقل واالتصاالت والتشييد والبناء جزءاً كبرياً من االقتصاد       
وقد منـت املنـشآت     . ليون عامل يف أعمال خمتلفة    هذه اجملموعة األخرية أكثر من نصف م      

 منشأة يف عـام     ٣٥٨ ٥٠٠ إىل   ١٩٩٤ منشأة يف عام     ٢٠٩ ٣٠٠عمال من    ٤-١الصغرية  
 مليون  ١,٧٣٢وبلغت القروض املقدمة من صندوق تنمية املنشآت الصغرية حوايل          . ٢٠٠٤

  . من اإلناث املائة يف٢٦,٥ فرداً منهم ٢ ٣٤٢استفاد منها . ريال خالل فترة اخلطة الثانية
حيث مل يشمل نشاطه بعد حمافظات . ويتركز نشاط الصندوق يف أربعة عشر حمافظة  -٩٢

ويوجد أيضاً العديد من الربامج     . صنعاء وصعده واحملويت واملهرة ومأرب واجلوف وعمران      
ة واآلليات األخرى األقل شأناً تقدم اإلقراض الصغري واألصغر للمستهدفني من الفئات الفقري           

  .وأصحاب الدخل احملدود هبدف إقامة أعمال وإجياد فرص عمل
ويعمل برنامج تنمية املنشآت الصغرية واألصغر التابع للصندوق االجتماعية للتنميـة         -٩٣

على املساعدة يف خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقرية من خالل تـوفري التـدريب                
وقد بلغت املـشاريع    . روض لصغار املستثمرين  لتطوير القدرات وتقدمي املساعدة الفنية والق     

الفعلية اليت نفذها الصندوق االجتماعي للتنمية يف جمال القروض متناهيـة الـصغر وتنميـة               
 ٨,٤ بتكلفة إمجاليـة     ٢٠٠٥-٢٠٠١ مشروعاً خالل الفترة     ٩٨املنشآت الصغرية واألصغر    

ن أوضاع السوق وتطوير مليون دوالر، حيث قام الصندوق بتمويل مشاريع جتريبية للتحقق م
باإلضافة إىل تطوير أدوات مساعدة     . قدرات اجلهات املالية الوسيطة يف توفري هذه اخلدمات       

 املزيد من الربامج    ٢٠٠١مثل املواد التدريبية ونظم املعلومات، كما مّول الصندوق منذ عام           
  .دخار وبرامج اإلقراضالاليت ختدم النساء فقط من خالل جمموعات ا

  سر املنتجةألالربنامج الوطين لتنمية اجملتمع وا )ب(    
 أحد الربامج االجتماعيـة اهلادفـة إىل        ١٩٨٧يعد هذا الربنامج الذي تأسس عام         -٩٤

مساعدة األسر اليت تعيش حتت وطأة الفقر مع إعطاء األولوية يف براجمه للمرأة مـن خـالل               
 من هذا الربنامج خالل الفترة      وقد استفاد . تأهيلها وتدريبها على مهن منتجة ومدرة للدخل      

ويقدم الربنامج العديد من املهارات العملية واحلرفيـة         .مرأةا ٢٧ ٠٠٠ حنو   ٢٠٠٥-٢٠٠٠
 ٤١، وقد أزداد عدد مراكز التدريب التابعة للربنامج من          رامج التوعية الصحية وحمو األمية    وب
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لربنامج لدى   مركز يدعمها ا   ٤١عالوة على   . ٢٠٠٥ مركز عام    ٦٧ إىل   ٢٠٠٠مركز عام   
 وحدات تدريب متنقلة كانت تعمـل   ٦هذا وقد مت إغالق     . عدد من منظمات اجملتمع املدين    

  .على إيصال خدماهتا لألسر والنساء يف عدد من املناطق النائية بسبب قصور يف التمويل

  الدعم املؤسسي وبناء القدرات  )ج(    
ل الدعم املؤسـسي وبنـاء      مشروعاً يف جما   ٥٤٥نفذ الصندوق االجتماعي للتنمية       -٩٥

وتغطي هذه املـشاريع    . ٢٠٠٥-٢٠٠١ مليون دوالر خالل الفترة      ١٢,٨القدرات بتكلفة   
التدريب والدعم املؤسسي للمنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومية والفئـات          

واليت تساعد الصندوق على    ) استشاريون، مقاولون (اجملتمعية املختلفة والقطاع اخلاص     
كما رفع الصندوق مستوى تدخالته اهلادفة إىل مساعدة اجملتمعات احمللية . فهحتقيق أهدا

 املسامهات اجملتمعية فيها والذي يعزز نظام الالمركزيـة         يف حتديد مشاريع التنمية وتشجيع    
  .ويسهل عمل السلطة احمللية 

  مشروع األشغال العامة     
للمرحلـة   لعامـة  األشـغال ا   املشاريع املنفذة من قبـل مـشروع      بلغ عدد     -٩٦

 مليون دوالر، أما املرحلة ٣٠,٨ بتكلفه قدرها  مشروعا٤٣٥ً ،٢٠٠٠- ١٩٩٦  األوىل
 مليـون   ١٠٨,٣ بتكلفه قدرها     مشروعاً ١ ٤٥٥ فقد مت تنفيذ     ٢٠٠٤- ٢٠٠٠ الثانية

علـى   توزعت    يف املائة  ٣٣٥ ومبعدل منو بلغ      مشروعاً ١ ٠٢٠دوالر، بزيادة قدرها    
 عدد املستفيدين من فعاليات وإجنـازات املرحلـة األوىل          وقد بلغ . القطاعات املختلفة 

 مليون  ٧,٢ مليون نسمة أما املستفيدين من فعاليات املرحلة الثانية حوايل           ٢,٤حوايل  
، ارتفاع حصة متويل الصندوق لقطاع التعليم حيث بلغت عدد املشاريع املنفذة خالل             نسمة

يف  ٦٠,٥ مليون دوالر وما نسبته      ٨٤,٢، وبتكلفه قدرها     مشروعاً ١ ١٩٨الفترة املرحلتني   
يف  ١١من إمجايل املشروعات خالل نفس الفترة، تليها يف املستوى الثاين املياه، مبا نسبته   املائة  
مث تأتى يف املستوى الثالـث قطـاع   .  مليون دوالر١٥,٦ مشروع ومببلغ  ٢٤٠ وبعدد   املائة

 مليون دوالر ومبا    ١١,٥تكلفة   مشروع وب  ١٨٩ املنفذةالصحة والذي بلغ عدد املشروعات      
 ٥٨١ تنفيذ   ٢٠٠٦كما مت العمل يف عام      . من إمجايل املشروعات أملنفذه   يف املائة    ٨,٣نسبته  
 يف تنفيذ األعمال املدنية حيث بلغ إمجايل مـا مت صـرفه              ملختلف القطاعات ممثالً   مشروعاً

  . مليون دوالر٣٠,٩ف ونفقات التشغيل مبلغ إشرا أعمال استشاريه، لألعمال املدنية،
وقد أظهر تقييم أثر تدخالت مشروع األشغال العامة يف مرحلته الثانيـة تـأثريات                -٩٧

وقد أدت تلك التدخالت إىل حتسني الظروف املعيـشية         . إجيابية يف مناطق تفتقر للخدمات    
  : ثلت تلك التأثريات يف اآليتومت. وأخذت يف االعتبار التأثريات على املرأة والبيئة. بشكل عام
  ؛ يف املائة١٧,٨ختفيض تكلفة الرعاية الصحية حبوايل   •  
 ؛ يف املائة١٤١,٤ب زيادة معدل االلتحاق باملدارس لكال اجلنسني   •  
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 ؛ يف املائة٨٢,٥ب حتسني خدمات املياه   •  

 ؛ يف املائة١٨,٩ب حتسني خدمات الطرق   •  

 ؛ يف املائة١١٥,٩ب ون االجتماعية ؤشزيادة املتدربني يف مراكز ال  •  

 .٨٣,٣ب خفض تلويث مياه الصرف الصحي   •  

  التأمينات االجتماعية    
استهدفت سياسات احلكومة توفري احلماية االجتماعية لكافة املستحقني من العاملني            -٩٨

 وأفراد أسرهم وتأمينهم ضد املخاطر مبا يؤدي إىل توفري االستقرار الـوظيفي واالجتمـاعي             
إضافة إىل تنمية موارد صناديق التأمينات من خالل فوائض املسامهات التأمينية يف أنشطة حتقق 
عوائد اقتصادية جمزية وتساعد بدورها يف دعم وتطوير نظم احلماية االجتماعية وجتنبها خماطر             

 وتشمل التأمينات االجتماعية كل من اهليئة العامـة للتأمينـات         . التآكل النامجة عن التضخم   
واملعاشات اليت توفر التغطية للعاملني يف وحدات اجلهاز اإلداري للدولة والقطـاعني العـام              

 ة اليت تغطي مؤسسات القطـاع اخلـاص،       واملختلط، واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعي    
ودائرة التقاعد للسلك العسكري واإلدارة العامة للتقاعد اليت توفر التغطية التأمينية للعاملني يف            

  .األمن العام
 إذ بلـغ    ٢٠٠٥-٢٠٠١وقد شهدت اخلدمات التأمينية تطـوراً خـالل الفتـرة             -٩٩

يف وحدات اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط ويف         ) املؤمن عليهم (املشتركون  
 يتوزعون على اهليئـة العامـة للتأمينـات         ٢٠٠٥فرداً يف عام     ٦٩٨ ١٤٦القطاع اخلاص   

 علـى   يف املائـة ١٧,٤ و يف املائة٨٢,٦ب سة العامة للتأمينات االجتماعية واملعاشات واملؤس 
  يف املائة  ٥٩,٧فرداً، منهم    ١٩٤ ٩١٠دمات التأمينية   وبلغ إمجايل املستفيدين من اخل    . التوايل

 علـى   يف املائة٣٢على دائرة التقاعد العسكري واإلدارة العامة للتقاعد يف وزارة الداخلية، و          
  . على املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يف املائة٨,٣ للتأمينات واملعاشات واهليئة العامة

  التحديات    
يواجه نظام التأمينات االجتماعية ضعف الوعي التأميين لـدى أصـحاب العمـل               -١٠٠

وبالتايل عدم مشول قطاع واسع     . والعاملني وخصوصاً يف مؤسسات القطاع اخلاص الصغرية      
فضالً . رب املعاش التقاعدي غري كاف ملستوى معيشة يتجاوز خط الفقر         كذلك يعت .يف النظام 

عن عدم مشوله التأمني الصحي وأخطار البطالة، باإلضافة إىل ما حتتاجه هيئات التـأمني إىل               
  .كوادر متخصصة وتطوير أجهزهتا ومعداهتا بشكل عام

عيـة ليـشمل مجيـع    وتسعى اخلطة اخلمسة الثالثة إىل نشر مظلة التأمينات االجتما   -١٠١
العاملني يف كافة وحدات اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملخـتلط ومؤسـسات             

وهي تستهدف زيادة عدد املشتركني من العاملني يف هذه الوحدات مبتوسط           . القطاع اخلاص 
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 فـرد منـهم   ٩٦٨ ٠٠٠ولتغطي هيئات التأمينات االجتماعية حوايل .  يف املائة٤,٦سنوي  
 لدى املؤسـسة     يف املائة  ٢٤,٤لدى اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات مقابل        املائة    يف ٧٥,٦

  .العامة للتأمينات االجتماعية

  ١٠ادة امل    
  محاية األسرة واألمهات واألطفال    

 من التوصيات اخلتاميـة     ٣٣/ه والفقرة   ١٤/إزاء هذه املادة وباإلشارة إىل الفقرة د        -١٠٢
إىل التقرير الوطين حول مستوى تنفيذ اتفاقية مناهضة التمييـز ضـد          للجنة حنيل نظر اللجنة     

 بشأن حقوق الطفل الـصادر   ، وكذا تقرير اليمن اخلامس    ٢٠٠٦الصادر يف   ) السيداو(املرأة  
 . ٢٠٠٨يف 

ولتسليط الضوء حول اإلجراءات اليت قامت هبا الدولة ملكافحة العنف ضد املرأة فقد       -١٠٣
 يتضمن العديد من النصوص     ٢٠٠٨ لسنة   ٦ العنف األسري رقم     قانون احلماية من   مت صدر 

اليت تكفل محاية أيٍ من أفراد األسرة من أي عنف أو إيذاء قد يتعرض له من قبل فرد آخـر                    
 منظمة من منظمات اجملتمـع املـدين   ١٦تشكيل شبكة مكونة من      من أفراد أسرته، كما مت    
  :ت الشبكة يف هذا الربنامجوقد كانت أهم مسامها. ملناهضة العنف ضد املرأة

ثارهـا  آالتعريف بظاهرة العنف ضد املرأة ولفت األنظار حول الظاهرة وأبعادها و           •
  ؛)عرب منتجات إعالمية متنوعة(

  ؛ كبرية غطت كل حمافظات اجلمهوريةإعداد دراسة حبثية مشلت عينة   •
  ؛التدريب على قضايا النوع االجتماعي والعنف والتنمية •
املطويات التعريفية وامللصقات جتسد املشكلة وتـدعو إلدانتـها         إنتاج جمموعة من     •

  ؛ارها السلبية على الفرد واجملتمع والتنمية عموماًآلث
   مؤمتر وطين ملناهضة العنف ضد املرأة ٢٠٠٤ مارس/آذارعقد يف  •
 /متـوز  - ٢٠٠٥أغسطس  /آبوقد قامت شبكة شيماء بإجناز مشروع بني الفترة           -١٠٤
سلوك اجملتمع واألفراد جتاه ممارسة الزواج املبكر، والذي تضمن أيـضاً            لتغيري   ٢٠٠٦يوليه  

تغيري القوانني اخلاصة باحلد األدىن لسن الزواج، وقد خرج املشروع بتوصيات هامـة علـى        
  .توى رسم السياسات اخلاصة باملرأةمس

ـ       إلكما تضمنت األهداف وا     -١٠٥ رأة جراءات التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لتنميـة امل
  : اإلشارة إىل األهداف التالية

  ؛ضمان حصول املرأة على معاملة متساوية وغري متييزية أمام القانون  ´١´
 ؛ضمان وسائل فعالة وحديثة ملساعدة ومحاية املعنفات من النساء  ´٢´
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 ؛إنشاء دور اإليواء وخدمات الطوارئ الحتضان ضحايا العنف من النساء  ´٣´

لة حبماية الطفلة من أي صورة مـن صـور العنـف            تبين الفعاليات الكفي    ´٤´
اخلتان، احلرمان من التعليم، الزواج املبكر، احلرمان من اإلرث، احلمايـة           (

 ).من االستغالل اجلنسي واالقتصادي

وقد نفذ احتاُد نساء اليمن برامج مناهضة العنف ضد املرأة بـدعم مـن منظمـة                  -١٠٦
لتنسيق والتشبيك مع منظمات اجملتمع املـدين يف  أوكسفام وبالشراكة مع شبكة شيماء، ومت ا    

تقدمي العون القانوين واالستشارة القانونية للنساء املعنَّفات والسجينات ورصد ظواهر العنف           
 وتدريب العاملني يف جمال مناهـضة العنـف         فضد املرأة وإفادات النساء حول مظاهر العن      

 خدمـة االسـتماع النفـسي       وتقـدمي ) حمامني، رجال الشرطة، مدراء مصلحة السجن     (
واالجتماعي إىل املعنفات من النساء وحل قضاياهن وقد تركز برنامُج االحتـاد يف العـون               

 :يلي القانوين على ما

   ؛الترافع أمام احملاكم ومتثيلها •
تقدمي العون القانوين باحلضور أمام اجلهات املعنية والقـضائية وكتابـة الـدعاوى              •

   ؛ضاياوالردود والدفوع ومتابعة الق
و الـسجينة وتقبـل     أالتواصل مع أهايل السجينات إلقناعهم بالوقوف مع املتهمة          •

  ؛عودهتا بعد السجن وعدم امتهاهنا أو معاملتها بقسوة
اإلفراج عن عدد من السجينات يف السجون التابعة لربنـامج احلمايـة القانونيـة               •

   ؛احملافظات يف
النساء احملتاجات للنفقة أو احلضانة أو      الوقوف مع احملتاجات إىل العون القانوين من         •

   ؛الفسخ أو اخللع ومتثيلهن أمام القضاء وأخذ حقهن
   ؛رد االعتداء عن كثري من النساء الاليت يتعرضن للعنف •
    ؛املستجدات الرتول امليداين للسجن وحصر احلاالت ورصد •
   ؛إنشاء مراكز استماع للمرأة املعنفة يف اجملتمع احمللي •
 اء احملتاجات املشورة القانونية واالستـشارة حـول قـضايا ختـص           مساعدة النس  •

   ؛املرأة حقوق
إقامة ندوة متخصصة لتفعيل قانون السجون واخلروج بتوصيات تكفل حق السجني            •

  ؛والسجينة يف حقوقهم املكفولة
   ؛تشكيل جلان متخصصة لزيارة السجون ومعرفة أوضاع السجينات •
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ا ليشمل عقال احلـارات ورؤسـاء األقـسام         توسيع نطاق جلان املناصرة وأعضائه     •
  ؛والسلطة حملية وتقسيم اللجان إىل قانونية واجتماعية ونفسية وإعالمية

  ؛إقامة ندوة توضح حق املتهمة يف حماكمة عادلة والتفريق بني قضايا املتهمات •
  ؛التصاحل مع أسر املتهمات وإعادهتن إىل أسرهن وأخذ الضمانات القانونية الكافية •
  ؛مناصرة وإقامة االجتماعات اخلاصة بلجان املناصرةمحلة  •
 .إصدار نشرات وملصقات •

  الطفولة    
إن اجمللس األعلى لألمومة والطفولة والذي ُيعىن بالنهوض بأوضاع األمومة والطفولة             -١٠٧

من خالل تبىن قضايا األطفال والدفاع عن حقوقهم ومراقبة أوضاعهم والتنسيق بني خمتلـف        
جنازاته يف عقـد    إفقد متثلت أبرز    .  وصوالً إىل حتقيق اهلدف املنشود      واألهلية اجلهود الرمسية 

والذي ركز على بلورة سياسـة شـاملة         ٢٠٠١مايو  /أياراملؤمتر الوطين األول للطفولة يف      
للطفولة حتدد يف إطارها األسس واملبادئ لتنظيم اجلهود الرمسية والشعبية يف جمـال رعايـة               

  .ستراتيجية بشكل اإلطار لوضع اخلطط والربامج وأولويات العملاالطفولة وتنبثق عنها 
وقام اجمللس أيضاً بالتحضري للدورة اخلاصة للجمعية العامة لألمم املتحـدة حـول               -١٠٨

، وكذلك إعـداد    ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ٢١-١٩األطفال واليت انعقدت يف نيويورك خالل       
سيق مع اجلهات ذات العالقـة بنـاًء علـى          التقارير اخلاصة بأوضاع الطفولة يف اليمن بالتن      

وقد مت تشكيل جلنة تسيري من اجلهات املختـصة ذات العالقـة            . مالحظات اللجنة الدولية  
ستراتيجية الوطنية الشاملة للطفولة مع التركيز على       الوبدعم من بعض اجلهات املاحنة إلعداد ا      

نفيذ املسح امليداين لدراسة     ت ٢٠٠٤و مت كذلك مع بداية عام        .األطفال يف الظروف الصعبة   
العنف ضد األطفال باإلضافة إىل إعداد فالشات إذاعية وتلفزيونية عن حقوق الطفل وتوفري             
كتب ثقافية ختصصية لألطفال وتوزيعها على بعض املدارس ومراكز الطفولة وإنشاء مكتبـة             

  .لألطفال يف حديقة السبعني بصنعاء

  التدابري اخلاصة ملساعدة األطفال    
ورد يف قانون حقوق الطفل عدد من التدابري اليت من شأهنا توفري احلمايـة للطفـل                  -١٠٩

ولية الدولة يف اختاذ اإلجراءات والتـدابري العلميـة والعمليـة           ؤ أشارت إىل مس   ١٤٤فاملادة  
للتحقق من معاناة األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة كأطفال الـشوارع واملـشردين              

يعية والكوارث اليت من صنع اإلنسان واألطفال املعرضني لسوء املعاملة وضحايا الكوارث الطب
 وضمان عدم استدراج األطفال إىل االقتـراب أو مباشـرة           واحملرومني واملستغلني اجتماعياً  

 نصت على أنه على الدولة      ١٤٧ويف املادة   . األعمال غري املشروعة أو السقوط يف ممارستها      
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الستغالل اجلنسي واالقتصادي وعليهـا اختـاذ اإلجـراءات         محاية الطفل من مجيع أشكال ا     
  : والتدابري املشددة حلماية األطفال من

  ؛مزاولة أي نشاط ال أخالقي  ´١´
 .استخدامهم واستغالهلم يف الدعارة أو غريها من املمارسات غري املشروعة  ´٢´

اذ التدابري الالزمـة  نه على الدولة اختأ إىل ١٤٨وحلماية األطفال أيضاً أشارت املادة     -١١٠
لوقاية ومحاية األطفال من استخدام املواد املخدرة واملواد املؤثرة على العقل ومنع استخدامهم             

  .نتاجها أو االجتار هباإيف 

 احلدود الدنيا لعمالة األطفال    

 بـشأن   ١٩٧٣ لسنة   ١٣٨اليمن من الدول اليت صدقت على االتفاقية الدولية رقم            -١١١
.  بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال     ١٩٩٩ لسنة   ١٨٢ن العمل واالتفاقية رقم     احلد األدىن لس  

وقد نص قانون حقوق الطفل على عدد من احلدود الدنيا للسن اليت حيضر القـانون فيهـا                 
 منـه   ١٣٣استخدام األطفال الذين مل يبلغوا السن القانوين يف عمل مأجور حيث ففي املادة              

من بلغ عمره أربع عشرة سنة وحيظر عمل من هم دون           يقصد بالطفل العامل    "نص على أنه    
  ".ذلك السن كما حيظر تشغيل الطفل يف األعمال الصناعية قبل بلوغه سن اخلامسة عشرة

 ٥٦وقد جنحت وحدة مكافحة عمل األطفال يف إصدار القـرار الـوزاري رقـم                 -١١٢
   .١٨ يشمل األعمال احملظورة على األطفال العاملني دون سن ٢٠٠٤ لسنة
كان أول مسح مشل عمالة األطفال يف اليمن نفذه اجلهـاز املركـزي لإلحـصاء                 -١١٣
 طفـل عامـل     ٣٢١ ٠٠٠، خرجت بأول إحصائية رمسية حول الظاهرة بلـغ          ١٩٩٤ عام

بالتنسيق والتعاون مع ) رادا بارنن(ومنها بدأت منظمة رعاية حقوق الطفل السويدية . وعاملة
 طفل عامل وعاملة وقد كانت هـذه  ١ ٠٠٠العينة مشلت جامعة صنعاء  على تنفيذ دراسة ب 

 اللبنة األوىل حنو وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية تتبناها احلكومة بالتعـاون             هيالدراسة  
مع منظمة العمل الدولية من خالل مشروع مكافحة عمالة األطفال، الذي بدأ تنفيذه مـع               

، والعمل مستمر مع املنظمة     ٢٠٠٤ ، وانتهى كمرحلة أوىل يف منتصف عام      ٢٠٠١بداية عام   
  .٢٠٠٨، وتنتهي يف ٢٠٠٧مارس /آذارمن خالل تنفيذ املرحلة الثانية اليت بدأت يف شهر 

واجمللس األعلى لألمومة والطفولة قام بعمل دراسة ميدانية ألطفال الشوارع يف عدد              -١١٤
) وت، ذمار، حجةأمانة العاصمة، عدن، إب، تعز، احلديدة، حضرم(من حمافظات اجلمهورية 

  .٢٠٠٨يونيه /حزيرانسوف يتم اإلعالن على نتائجها يف ورشة عمل يف 

  التدابري اخلاصة    
اهتم املشرع اليمين يف جمال محاية الطفل ففي الباب السابع من قانون حقوق الطفل                -١١٥

ـ  ضانة،  مت تنظيم الرعاية االجتماعية للطفل عرب مخسة فصول هي دور احل           ـ  و الرعاي ة ة البديل
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كما أن بالدنا من    . ورعاية الطفل املعاق وتأهيله، رعاية وتأهيل األحداث، وقضاء األحداث        
  . اليت ختتص حبماية الطفل١٩٩٠الدول اليت وقعت على االتفاقية الدولية لعام 

  األطفال اليتامى     
 أن احملتاجني للرعايـة     ١١٠كفل قانون حقوق الطفل حق اليتيم حيث تقرر املادة            -١١٦
ديلة يوضعون يف إحدى األنظمة البديلة، وعليها أن توفر للطفل حضانة حتقق مصاحل الطفل     الب

  :الفضلى وهذا النظام قد يكون أحد البدائل التالية
  ؛املؤقتة والدائمة) البديلة(األسرة احلاضنة  •
  ؛)األيتام(جتماعية املخصصة إليواء من ليس هلم أسرة المؤسسات الرعاية ا •
  ).دور األحداث(جتماعي المؤسسات الضمان ا •

  رعاية األيتام    
من ضمن اجملاالت اليت تعمل احلكومة على توفريها خلدمة هذه الفئة من األطفال، مبا           -١١٧

 البنني  لأليتام أفراداً صاحلني طبيعيني، فهناك دور       اندماج يف اجملتمع ليصبحو   اليساعدهم على ا  
جلمهورية إىل جانب عدد من القطاعـات       والبنات، ومت إنشاء مؤسسة لليتيم برعاية رئيس ا       

اخلاصة باليتيم من منظمات اجملتمع املدين احمللية، مثل مؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية اليت             
قامت باستحداث قطاع خاص لأليتام لضمان كفالتهم وحتسني أحواهلم املعيشية واالجتماعية     

باأليتام، وهناك مجعية اإلصـالح     والتعليمة والصحية على مستوى أسرهم ويف الدور اخلاصة         
االجتماعي اخلريية، فقد حققت جناحاً ملموساً يف رعاية األيتام وفاقدي األب أو األب واألم              
معاً من منطلق علمي ونفسي وتربوي، يف عدم فصل األطفال عن أسرهم وإيداعهم يف دور               

 املتميز يف تبين مهومه من  لإليواء بل دجمهم يف إطار األسرة واجملتمع، وقدمت اجلمعية النموذج         
  .خالل الرعاية التعليمية واالجتماعية والصحية والترفيهية

  األطفال احملرومون من بيئتهم العائلية    
وا يف حميطهم الطبيعـي وهـي البيئـة    أاألطفال الذين حالت الظروف دون أن ينش       -١١٨

حيظوا برعاية بديلة عـن     األسرية، كفلت هلم القوانني احلق يف أن يعيشوا يف بيئة أخرى وأن             
حميطهم األسري، وإذا أنفصل الوالدان عن بعضهما البعض أو مـات أحـدمها أو كالمهـا                

ـ                احلـق يف    هفللطفل على والديه املطلقني أو على الباقي منهم على قيد احلياة أو على أقارب
  .احلضانة والكفالة، وله احلق يف النفقة إذا كان حمتاجاً وفق أحكام حددها القانون

  األطفال املعاقون    
ولية التنـسيق   ؤون االجتماعية والعمل مبس   ؤتضطلع احلكومة اليمنية ممثلة بوزارة الش       -١١٩
ما يتعلق بإيصال اخلدمات إىل األفراد املعوقني، وتوجد يف الوزارة إدارة عامة لإلعاقة واليت              يف
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كوميـة مـن خـالل      تتركز مهمتها يف دعم مبادرات مجعيات املعوقني، واملنظمات غري احل         
اإلشراف وأنشطة بناء القدرات، كما يضع القانون املسؤولية على عاتق صندوق املعاقني يف             

ـ      مشاريع التأهيل لألفراد املعوقني،   توفري األموال لدعم     ز يف  والتنسيق ودعم األنشطة اليت ترك
املاليـة  ولدى الصندوق أموال عامة خمصصة لتقـدمي املعونـة          . عملها على األفراد املعوقني   

  .  املعوقنياللمعوقني ألغرض الرعاية الصحية والتعليم وشراء األدوات املساعدة اليت يستخدمه
ليم الشامل الذي بـدأ يف   مدرسة شاركت يف مشروع التع٦٠ونود اإلشارة إىل أن    -١٢٠
 من البنني املعوقني    ٢٣٥ من البنات املعوقات و    ٢١٨، حيث تلقى ما يقدر بعدد       ١٩٩٧عام  
كما قامت وزارة التربية والتعليم باإلضـافة إىل        . ت التعليمية من خالل هذا املشروع     اخلدما

ذلك باستحداث إدارة عامة للتعليم الشامل كوسيلة للتعبري عن التزام الوزارة بتقدمي خدمات             
ـ         حيصلالتعليم الشامل حيث     دارس يف تعلـيم     تغيرياً هاماً يف أسلوب التفكري بشأن دور امل

ويف نفس الوقت قامت وزارة التخطيط والتعاون الدويل بوضـع اهتمـام            . اقنياألطفال املع 
  .خاص للخدمات الصحية واالجتماعية للمعوقني كجزء من رؤيتها االستراتيجية يف البلد

ون االجتماعيـة والعمـل علـى وضـع         ؤكما حرصت احلكومة ممثلة بوزارة الش       -١٢١
حتدد فيها األولويات واليت تعمل على حتقيقهـا     ون املعاقني   ؤجية وطنية شاملة تعىن بش    يستراتا

واليت مت حتديد مسارها باالعتمـاد      . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٢بتداًء من عام    يف عشر سنوات ا   
على حتليل أوضاع املعاقني يف اليمن والتوجه هبا إىل حتقيق أهدافها من منظور وطين وعـريب                

ون املعاقني  ؤنية العاملة يف جمال رعاية ش     وإقليمي ودويل، إضافة إىل قراءة متأنية للقدرات الوط       
  .وحماولة حتليل وتشخيص تلك األوضاع

حصائيات مركز األطراف والعالج الطبيعي التابع لوزارة الصحة العامـة          إوحسب    -١٢٢
 إىل وصل   ٢٠٠٦والسكان فإن عدد املترددين الذين يعاجلون يف أقسام العالج الطبيعي لسنة            

 نـسمة مـن خمتلـف    ١٨٤ ٣٤٠ إىل   ٢٠٠٧عدد يف عام     نسمة وقد زاد ال    ١٥٢ ١٥٨,١
 للمـستفيدين   الطبيعياألعمار جماناً، كما مت توزيع أجهزة تعويضية ومعدات خاصة بالعالج           

  .٢٠٠٧ يف عام ١٨ ٦٩٥ جهاز، الذي ارتفع إىل ١٤ ٦٥٩ صرف ٢٠٠٦حيث مت يف عام 
مثل املنظمة السويدية   كما تقدم منظمات اجملتمع املدين عدد اخلدمات للطفل املعاق            -١٢٣

لرعاية حقوق الطفل اليت تدعم مشاريع التأهيل اجملتمعي يف مخس حمافظات، وتقدم مسامهات          
 .كبرية يف تطوير مجعيات املعوقني ويف منو احلركة املرتبطة بقضايا اإلعاقة
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  ١١ادة امل    
  احلق يف مستوى معيشي كاف واألمن الغذائي    

من التوصيات اخلتامية للجنة بشأن اختـاذ تـدابري فعالـة            ٣٦باإلشارة إىل الفقرة      -١٢٤
ملكافحة الفقر فإنه من اجل حتسني مستوى املعيشة للسكان وخلق فرص عمل والتخفيف من              
الفقر يف آن واحد هدفت خطط التنمية حتقيق متوسط منو سنوي يف الناتج اإلمجايل مبا ال يقل       

 املائـة    يف ٢ناتج احمللي احلقيقي للفرد بنـسبة        وهو ما يعين زيادة معدل ال      يف املائة  ٥,٥عن  
 التقـدم يف   بوهذا املؤشر يعكس أحد جوان    .  املائة  يف ١٣,٨سنوياً، أو زيادة إمجالية قدرها      

  .مستويات معيشة املواطنني الذي هدفت إليه اخلطة
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥  نصيب الفرد من الناتج القومي يبنيجدول

    ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥*  
 الناتج القومينصيب الفرد من   ١٩٣ ٠١٥  ١٧١ ٢٥٢  ١٤٥ ٥٢١     ريال
  ٩٦٥  ٨٦٩  ٧٦٠     دوالر
  معدل منو نصيب الفرد  ١٢,٧  ١٧,٧  ٢١,٤     ريال
  ١١  ١٤,٣  ١٧,١     دوالر

  .٢٠٠٦  اجلهاز املركزي لإلحصاء كتاب اإلحصاء السنوي :املصدر
         تقديرات                  *     

ظـاً خـالل    شهد نصيب الفرد مـن النـاتج القـومي حتـسناً ملحو           وقد    -١٢٥
 إىل حـوايل    ٢٠٠٠ يف عـام     ٨٣ ٨٥٩ارتفع مـن     حيث   ٢٠٠٧- ٢٠٠٠  السنوات
 فيما حقق نصيب     يف املائة،  ١٧,٦ ومبتوسط منو سنوي     ٢٠٠٧ ريال عام    ١٩٣  ٠١٥

خالل   يف املائة  ١٤,٨الفرد من الناتج القومي مقوماً بالدوالر منو سنوي متوسط بلغ           
  .٢٠٠٧ دوالر عام ٩٦٥ إىل ٢٠٠٠م  دوالر يف عا٥١٩حيث ارتفع من  ،الفترةنفس 

  ريال ١ ٠٠٠، ٢٠٠٦ متوسط الدخل الشهري حسب املستوى التعليمي
  للفرد  لألسرة                          املستوى التعليمي لرب األسرة

  ٣ ٣٧٧  ٢٥ ٨٨٦      األميني
  ٣ ٩١٥  ٣٢ ٢٣٨        ويكتب أ   يقر

  ٤ ٢٥٠  ٣٠ ١٩٩                       ابتدائي وإعدادي وموحدة
  ٤ ٦٠٣  ٣٣ ١٤١                   دبلوم قبل الثانوية

  ٥ ٧٩١  ٣٩ ٥٣٥       ثانوية
  ٥ ٥٤٠  ٣٥ ٠٤٨                   دبلوم بعد الثانوية

  ١٠ ٤٨٧  ٦٦ ٠٣٣             جامعي فأكثر
  ٧ ٢٩٤  ٥١ ٩٩٢     أخرى

  ٢ ١٦٨  ١٦ ٩٣٣       غري مبني
  ٤ ٢٠١  ٣١ ٥٤٣             املتوسط العام

  .٢٠٠٦مسح ميزانية األسرة : املصدر
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لتتكامل  ٢٠٠٥ -٢٠٠٣ستراتيجية التخفيف من الفقر     اويأيت قرار احلكومة بدمج       -١٢٦
 ألمهية التعامل مع الفقر من منظور شامل وبكافـة مـسبباته     اخلمسية الثالثة تأكيداً   ةخلطايف  

وقد أمثرت جهود احلكومة وبدعم مـن        .وخصائصه وانعكاساته بغرض حتجيم هذه الظاهرة     
 يف   يف املائـة   ٤شركاء التنمية يف حتقيق زيادة اجيابيه ومنو جيد للناتج احلقيقي بلغ حـوايل              

  يف املائة  ٣,٥ مع اخنفاض موازٍ يف النمو السكاين من         ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة  املتوسط خالل   
 على مستوى الفقر وحتـسني   اجيابياًتأثرياً خالل نفس الفترة، واليت كان هلا        يف املائة  ٣,٠إىل  

 عن تراجـع  ٢٠٠٦حيث بينت النتائج النهائية ملسح ميزانية أألسرة للعام   . مستويات املعيشة 
 ومبعدل ٢٠٠٦يف املائة عام     ٢٠,٧ إىل   ١٩٩٨ عام   يف املائة  ٣٢,٢ضر من   نسبة الفقر يف احل   

، وبتراجـع   يف املائة٤٠,١ إىل  يف املائة٤٢,٤نقطه مئوية ويف الريف من      ١١,٥تراجع قدره   
 . نقطه مئوية خالل نفس الفترة٢,٣قدره 

 ر ظه إىل أن هناك حتسن كبري    ) ٢٠٠٦ األسرة لعام    ةمسح ميزاني (تشري اإلحصائيات     -١٢٧
 ىلإ) رب األسرة ذكر  (على مستوى دخل الفرد واألسرة حيث ارتفع متوسط إنفاق األسرة           

نفـاق  إل بلغ متوسـط ا ل ريال يف حالة رب األسرة أنثى وباملث٤٢ ٨٨٦ ريال، و  ٦٤ ١٠٩
  .  ريال على التوايل٨ ٧٩٥-٨ ٢٩٧الشهري للفرد 

 ٣١ ٥٤٣لألسـرة إىل    كما ارتفع متوسط الدخل الشهري من األجور واملرتبات           -١٢٨
 . ريال للفرد٤ ٢٠١وريال 

  الفقر العام     
حبـسب  (، فقد تناقص الفقر     ٢٠٠٥/٢٠٠٦استناداً إىل نتائج مسح ميزانية األسرة         -١٢٩

، كمـا   ١٩٩٨ تقريباً، عما كان عليه يف عام         يف املائة  ٢مبعدل سنوي يساوي    ) عدد الفقراء 
ـ    يف املائة  ٤١,٨تناقصت نسبة الفقراء من       يف الفتـرة     يف املائـة   ٣٤,٧ إىل   ١٩٩٨ام   يف ع

ومع ذلك، وبسبب   . ، واشتمل النقص على كل من املناطق الريفية واحلضرية        ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 منـذ    سبعة ماليني نسمة تقريباً    استمرار معدل النمو السكاين املرتفع، بقي عدد الفقراء ثابتاً        

 إذا  ص الفقـر متواضـعاً    كما بقي مستوى تناق   . ١٩٩٨نتائج مسح ميزانية األسرة املاضي      
قورن بأهداف التنمية األلفية، واليت تبنتها احلكومة اليمنية، حيث يتطلب حتقيق اهلـدف              ما

األول، واملتمثل يف ختفيض عدد الفقراء إىل النصف، رفع معدل النمو الـسنوي السـتهالك               
  . هذا الرقمإىل أربعة أضعاف)  خالل السنوات السبع املاضية يف املائة١ بواملقدر (الفرد 
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  ٢٠٠٦-١٩٩٨مؤشرات الفقر خالل الفترة 
  معدل التغري  ٢٠٠٦  ١٩٩٨    

  ٣,٢  ٤٠,١  ٤٢,٤  ريف
  ٧,١  ٢٠,٧  ٣٢,٢  حضر

  الفقر العام

  ٧,١  ٣٤,٧  ٤١,٨  إمجايل
  ٣,٧  ١٠,٦  ١٤,٧  ريف
  ٤,١  ٤,٥  ٨,٢  حضر

  فجوة الفقر

  ٤,٣  ٨,٩  ١٣,٢  إمجايل
  ٢,٧  ٤,٠٢  ٦,٧  ريف
  ١,٨  ١,٤٧  ٣,٢  حضر

  حدة الفقر

  ٢,٥  ٣,٣٢  ٥,٨  إمجايل
  .، اجلهاز املركزي لإلحصاء٢٠٠٥/٢٠٠٦  مسح ميزانية األسرة :املصدر

  فجوة الفقر    
تشري البيانات إىل استفادة الفقراء األشد فقراً بشكل أكرب من الفقـراء متوسـطي                -١٣٠

 إىل  ١٩٩٨الفقر، وذلك من خالل تناقص مؤشـر فجـوة الفقـر خـالل الفتـرة مـن                  
 مبعدل أعلى من املعدل الذي تناقص به مؤشر عدد الفقراء، كمـا تنـاقص               ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 خالل  يف املائة٨,٩مؤشر شدة الفقر مبعدل أكرب من االثنني، حيث اخنفضت فجوة الفقر إىل     
، مما يشري   يف املائة  ١٣,٢ والبالغة   ١٩٩٨، مقارنة مبا كانت عليه عام       ٢٠٠٥/٢٠٠٦القترة  

كانت بعيدة عن خط الفقر، أضحت تقترب تدرجيياً منه بـسبب تزايـد        إىل أن الفئات اليت     
  .مستوى اإلنفاق لديهم واستقرار مستوى الدخل

  حدة الفقر    
 نقطه مئوية خالل الفترة، وبنسب غري متوازنة        ٢,٤كما تقلصت حدة الفقر مبعدل        -١٣١

 يف  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ خالل الفترة     يف املائة  ٤,٠٢ففي حني اخنفضت إىل     . بني احلضر والريف  
 يف املستوى  ملموساً، مما يعكس حتسناًيف املائة ١,٤٧الريف، جند أهنا اخنفضت يف احلضر إىل 

  .املعيشي ألشد الناس فقراً يف احلضر أكثر مما كانت عليه يف الريف

  فقر الغذاء    
  يف املائة  ١٧,٦من  ) الفقر املدقع (تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء          -١٣٢

. ٢٠٠٦ من إمجايل السكان عـام       يف املائة  ١٢,٥ إىل   ١٩٩٨ايل السكان عام    من إمج 
األمر الذي يعكس التحسن امللموس يف مستويات الدخل لدى العديد مـن الـشرائح              
السكانية املتواجدة يف احلضر وخروجها من دائرة الفقر، نتيجة لكرب حجم املخصصات 

للمناطق احلضرية، عالوة على توفر فـرص        ةلعاماالرأمسالية واالستثمارية من املوازنة     
التعليم والتدريب يف احلضر بصورة أكرب من الريف مما يعمل على تطـوير مـستوى               
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 حتسني مستويات إنتاجهم ومن مث دخوهلم       املهارات واخلربات للعاملني يف احلضر وبالتايل     
  .مبا يعمل على مساعدهتم يف اخلروج من دائرة الفقر

  لفقرالتوزيع اجلغرايف ل    
تناقصت نسبة الفقر بشكل كبري يف املناطق احلضرية خالل تلك الفتـرة، حيـث                -١٣٣

 يف الفتـرة     يف املائـة   ٢٠,٧ إىل   ١٩٩٨ يف عـام      يف املائة  ٣٢,٢اخنفضت نسبة الفقر من     
ويرجع ذلك إىل استفادة املناطق احلضرية من النمو االقتصادي املبين بشكل           . ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  .ائد النفطيةأساسي على ارتفاع العو
وعلى الرغم من تباين مستويات الفقر بشكل كبري بني احملافظات حيث تراوحـت               -١٣٤

، فقد سجلت حمافظة عمران     ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف الفترة     يف املائة  ٧١ و  يف املائة  ٥,٤النسبة بني   
 من السكان، تليها حمافظيت شبوة والبيضاء وبنسبة         يف املائة  ٧١أعلى مستوى للفقر، وبنسبة     

ومن ناحية ثانية، سجلت حمافظيت املهرة وأمانـة العاصـمة أدىن           .  من السكان  يف املائة  ٦٠
  .مستويات الفقر

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦بيان توزيع الفقر حبسب احملافظات وفقاً ملسح ميزانية األسرة 
  اإلمجايل  ريف  حضر  احملافظة  م
  ١٤,٩٨  صفر  ١٤,٩٨  أمانة العاصمة  ١
  ٥١,٨٥  ٥٩,٧٦  ١٦,٧٢  البيضاء  ٢
  ٣٧,٨  ٤١,٥١  ٢٣,٦٦  عزت  ٣
  ٤٩,٥٨  ٥٢,٦٣  ٣٢,٣٧  اجلوف  ٤
  ٤٧,٥٣  ٥٠,٠٢  ٢٠,٩  حجه  ٥
  ٣١,٧٢  ٣٦,٤٣  ٢١,٥٨  احلديدة  ٦
  ٣٥,٥٩  ٣٩,١٧  ٣١,٤٥  حضرموت  ٧
  ٢٥,٨٤  ٢٥,٢٨  ٢٩,٧٣  ذمار  ٨
  ٥٤,١٣  ٥٦,٨  ٣٩,٤٤  شبوه  ٩

  ١٦,٥٥  ١٦,٢٣  ١٨,١٨  صعده  ١٠
  ٢٨,١٣  ٢٨,١٣  صفر  صنعاء  ١١
  ١٦,٨٨  صفر  ١٦,٨٨  عدن  ١٢
  ٤٧,٢  ٤٩,٤٩  ٢٢,٩  حلج  ١٣
  ٤٥,٨٨  ٥٠,٥٠  ١٧,٩٥  مأرب  ١٤
  ٣٠,٧٥  ٣١,٤٨  ٢١,٩  احملويت  ١٥
  ٨,٨٥  ٦,٩٢  ١١,٤  املهرة  ١٦
  ٦٣,٩٣  ٧٠,٦  ٣٣,٩٣  عمران  ١٧
  ٤٤,٢٤  ٤٦,٣٧  ٢٨,١٥  الضالع  ١٨
  ٣٤,٠٧  ٣٣,٣٢  ٥,٣٨  رميه  ١٩
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦  مسح ميزانية األسرة :املصدر
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 األمن الغذائي     

 خـالل    يف املائـة   ٢,٤ إمجايل املساحة املزروعـة بـاحلبوب مبعـدل          تراجع  -١٣٥
  يف املائة  ٠,٩، بينما يبلغ هذا التراجع يف الوقت احلاضر معدل          ٢٠٠٦- ١٩٨٥  الفترة
 واليت ٢٠٠٥/٢٠٠٦ طن خالل الفترة ٦١١ ٠٠٠وبلغ متوسط إنتاج احلبوب . سنوياً
وقد اخنفض اإلنتاج . مليون طن ٢,٧ب  فقط من الطلب احمللي املقدر  يف املائة٢٠تغطي 

 نتيجة اجلفاف واخنفـاض احلـوافز       ٢٠٠٣ طن يف عام     ٤١٧ ٠٠٠بشكل كبري إىل    
لذلك، يقوم اليمن باسترياد معظم احتياجاته من احلبوب، حيث بلغ متوسط           . واألجور

 استحوذ القمح على النصيب األكرب حبـوايل         كما للفرد،/مكغ ١٥٩استهالك احلبوب   
وميثل اجلفاف واخنفـاض األمطـار التحـدي الرئيـسي أمـام            . للفرد/مكغ ١١٤
  .الزراعي  القطاع

   حائز١ ١٨٠ ١٠٥  عدد احلائزين الزراعيني
   هكتار١ ٦٠٩ ٤٨٤   املساحة الكلية-
   هكتار١ ٤٥٢ ٤٣٧   املساحة الصاحلة-
   هكتار١ ٣٠٩ ٢٧٩   املساحة احملصولية-

  
  اجلهود املبذولة ملواجهة مشكلة الغذاء    

، ٢٠٠٦ الرتفاع العاملي ألسعار السلع الغذائية الرئيسية منذ النصف الثاين لعام        ا دىأ  -١٣٦
 اليمنيـة  األمر الذي جعل احلكومة النامية البلدان كغريه منإىل هتديد األمن الغذائي يف اليمن       

  .ضمان استمرار التدفق السلعيلاإلجراءات واملعاجلات يف هذا الصدد   منةجمموعتتخذ 
الغذائية األساسية يف األسواق احمللية مبا فيها األرياف واملناطق البعيدة،            املواد وتوفري  -١٣٧
 من خالل احتساب عناصر الكلفة الفعلية، واالتفاق مع القطاع          ةلسعريااملتوسطات   وحتديد
والربية  على هوامش األرباح املعقولة، وتيسري املعامالت للمستوردين يف املنافذ البحرية  اخلاص
 .ص األعباء والنفقات املاليةوتقلي

حللول مرحلية تـتلخص يف التوسـع    كما وضعت احلكومة اليمنية خططاً وبرامج  -١٣٨
املتمثلة بصوامع الغالل وخمازن احلبـوب        التحتية والبيناألفقي والرأسي يف املنظومة التخزينية      

 وتشجيع ودعـم    احمللي واخلارجي يف هذا اجملال     ومنح كافة التسهيالت املشجعة لالستثمار    
 .جمال إنتاج احلبوب االستثمار يف القطاع الزراعي خاصة يف

 من إدراك  انطالقاً،مسرية التنمية الزراعية يف اليمن  تبذل لتعزيزن هناك جهوداًأكما   -١٣٩
القطاع الزراعي وحتقيق األمن الغذائي وأن حتديات األمـن   الدولة لالرتباط القوي بني تقدم

املعوقات اليت تواجه القطاع الزراعي، ولعل من أمهها تغـري           ل رئيسي من  الغذائي نابعة بشك  
واجلفاف، إضافة إىل التزايد املضطرد للسكان والتقلبات املناخية اليت يتعرض      املناخ وشح املياه  

اليمنية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة عملت على إعـداد           ن احلكومة إ ف ولذاهلا اليمن   
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  للقطاع ٢٠١٥-٢٠٠٦وخطة متوسطة املدى من      ٢٠١٠-٢٠٠٦  من خطة قصرية املدى  
الزراعي واملتمثلة يف توفري البـذور   دعم اإلنتاج باإلضافة إىل .الغذائي الزراعي وحتقيق األمن

  .مياه األمطارمشروعات حصاد باإلضافة إىل  احملسنة وآالت امليكنة الزراعية وشبكات الري

  املياه والصرف الصحي    
ليمن من املناطق الواقعة يف نطاق املناخ اجلاف، وشبه اجلاف، وتعد األمطـار             تعد ا   -١٤٠

ار بـني   ـ، إذ تتراوح معدالت هطول األمط     ئيسي للمياه وتتفاوت من عام آلخر     املصدر الر 
سنة يف املرتفعـات    / ملم ٨٠٠-٤٠٠سنة يف املناطق الشرقية والساحلية، و     / ملم ٢٥٠-٥٠

 ١ ٥٠٠، منها   ٣ مليون م  ٢ ٥٠٠الية املتجددة سنوياً حبوايل     ويقدر إمجايل املوارد امل   . اجلبلية
 ٣ ٤٠٠وتقدر املياه املـستخدمة حبـوايل       .  مياه سطحية  ٣ مليون م  ١ ٠٠٠و،  ةمياه جوفي 

وتقـدر  .  تسحب من امليـاه اجلوفيـة      ٣مليون م  ٩٠٠مما يدل على فجوة تبلغ      . ٣م مليون
واالستخدامات الصناعية حبـوايل    . ائة يف امل  ٧،  ٣ مليون م  ٢٣٨االستخدامات املرتلية حبوايل    

.  يف املائة  ٩١،  ٣مليون م  ٣,٠٩٤، واالستخدامات الزراعية حبوايل      يف املائة  ٢ ،٣مليون م ٦٨
 يف العام   ٣م ١٥٠، وال يتجاوز نصيب الفرد الواحد        يف املائة منها   ٣٠يستهلك القات حوايل    

 ٣م ٢ ٥٠٠ول أفريقيـا     كمتوسط ملنطقة الشرق األوسط ومشـا      ٣ م ١ ٠٠٠مقارنة حبوايل   
  .كمتوسط عاملي

 من التوصيات اخلتامية للجنة فإن      ٣٨/ه والفقرة   ١٩/وتوافقاً مع ما أوردته الفقرة د       -١٤١
نـزاف املـوارد املائيـة     الوضع احلايل للموارد املائية يعكس مجلة من التحديات تتعلق باست         

ح يف أعداد السدود واحلواجز املائية،     ، فباإلضافة إىل شح املوارد املائية والنقص الواض       وبإدارهتا
يزداد التنافس بني استخداماهتا املتعددة، نتيجة تنامي احتياجات الـسكان ومنـو األنـشطة              

  . عن غري ذلك من الصعوبات والتحدياتاالقتصادية املختلفة، فضالً
يواجه اليمن عجزاً مزمناً يف موارد املياه مقابل ارتفاع معـدل النمـو             حيث    -١٤٢
 متـر   ١٥٠- ١٢٠ويشري وضع املوارد املائية أن نصيب الفرد ال يزيد عـن            . اينالسك

مكعب سنوياً، وهو أدىن بكثري من مثيله على املستوى اإلقليمي الذي يصل إىل حوايل              
 من املياه يف الزراعة والـيت هـي          يف املائة  ٩٠ حوايل   وتستخدم.  متر مكعب  ١ ٢٥٠
ويقدر العجز السنوي للمياه بأكثر من      . فيةول األساسي عن استرتاف املياه اجلو     ؤاملس

مليار متر مكعب فـي السنة نتيجة عدم كفاية مياه األمطار إلعادة تغذية املخـزون              
نتيجة . املائي، وبالتايل تنخفض جداول املياه يف بعض املناطق حبوايل مثانية أمتار سنوياً           

النمـو   ةملاضية نتيج ا معدالت استهالك املياه بصورة مضطردة خالل السنوات         ارتفاع
  . السكاين والتطور العمراين واالقتصادي
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  ٢٠١٥-٢٠٠٤جدول يبني التغطية من املياه والصرف الصحي 
  ٢٠١٥  ٢٠٠٤  
  حضر  ريف  حضر  ريف  

  ٦٢  ٦٢  ٥٤  ٣٤,٥  يف املائةتغطية متويل املياه 
  ٥٨,٥  ٥٨,٥  ٢٦  ٢٣   يف املائةتغطية الصرف الصحي

  ١١,٧  ١١,٧  ٣,١  ٤,٩  )مليون(املياه السكان الذين متت تغطيتهم ب
  ١١,١  ١١,١  ١,٥  ٣,٥ )مليون(السكان الذين متت تغطيتهم بالصرف الصحي 

  ١٨,٩  ١٨,٩  ٥,٧  ١٥,٤  )مليون(إمجايل السكان 
  .وزارة التخطيط والتعاون الفين  :املصدر
،  مليون نـسمة   ١٥,٣ويقدر عدد السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية حبوايل            -١٤٣
 لديهم وسـيلة     يف املائة  ٢٣ فقط لديهم إمدادات مياه مالئمة وحوايل         يف املائة  ٣٤,٥منهم  

حيـث   وتقتصر الشبكة العامة للصرف الصحي على املناطق احلضرية،       . صرف صحي آمنة  
تشري اإلحصائيات إىل أن نسبة السكان يف احلضر الذين تصل مساكنهم شبكات الـصرف              

 يف حني تعترب احلفر املفتوحـة الوسـيلة         ٢٠٠٤املائة عام    يف   ٨٦,٣الصحي احملسن بلغت    
وتعمل احلكومة على خفـض نـسبة       . األساسية املتوفرة للصرف الصحي يف املناطق الريفية      

 ٢٠٠٤ عـام     يف املائة  ٦٥,٥ من   السكان الريفيني الذين ال حيصلون على مياه شرب مأمونة        
.  مليون نسمة  ١٨,٩الريف إىل   ، حيث يتوقع أن يصل سكان       ٢٠١٥إىل النصف حبلول عام     

 يف  ٢٦ فقط و   يف املائة  ٥٤وتقدر نسبة سكان احلضر الذين تصلهم املياه عرب األنابيب حبوايل           
وتعاين معظم أنظمة اإلمداد مبياه الشرب يف املناطق        . لديهم خدمات صرف صحي آمنة    املائة  

، وتقـادم شـبكات      أسباب عديدة منها نقص امليـاه      إىل واليت تعود    االنقطاعاحلضرية من   
  .اإلمداد، ونقص الكوادر املؤهلة إضافة إىل عجز تأمني قطع الغيار الالزمة لصيانة الشبكات

  ظاهرة القات    
 من التوصيات اخلتامية للجنة بشأن القات       ٤١/ه والفقرة   ٢٢/باإلشارة إىل الفقرة د     -١٤٤

 تبـاين   ٢٠٠٢شأن القات   فقد أظهرت نتائج احلوارات والنقاشات يف املؤمتر الوطين األوىل ب         
وجهات النظر حول حجم القضية أو حدة املشكلة بسبب تعدد فئات املستفيدين من زراعة              

فالقـات  . القات واألنشطة املرتبطة به، كما ال يوجد حمصول آخر يضاهيه يف هذه اخلاصية            
ـ           صاد يؤثر على االقتصاد واألمن الغذائي فضالً عن تأثريه على دخول املزارعني وعلـى االقت

  .الريفي عموماً
وتساهم زراعة القات يف احلفاظ على التربة ومحاية املدرجات الزراعية، كما ُيعـد               -١٤٥

نتاجه وتسويقه مجيع أفراد األسرة، وبالتايل يتميز باستيعاب        إالقات استثماراً عائلياً يعمل على      
 زيـادة   وقد انعكـست  . العمالة يف الريف وخلق فرص عمل ختفف من اهلجرة إىل احلضر          
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ه الطلب على القات يف توسع مساحته على حساب احملاصيل األخرى ويف زيادة استخدام امليا            
  .يف ظل استرتاف املوارد املائية

 ضعفاً، ١٨وقد ازدادت املساحة املزروعة بالقات خالل العقود الثالثة املاضية حبوايل   -١٤٦
، ٢٠٠٥تار يف عـام   هك ١٢٧ ٠٠٠ إىل   ١٩٧٠ هكتار يف عام     ٧ ٠٠٠حيث ارتفعت من    

 ١٠٨ ٠٠٠نتاج من حـوايل     إلوزاد ا . من األراضي الزراعية املروية    يف املائة    ٢٥يساوي   ما
 ٣٠ويستهلك القات حوايل    . ٢٠٠٥ طن يف عام     ١٢٤ ٠٠٠ إىل حوايل    ٢٠٠٠طن يف عام    

 فرصـة   ٥٠٠ ٠٠٠ سنوياً، ويوفر حوايل     ٣م٨٥٠ من االستخدامات الزراعية للمياه      يف املائة 
نتـاج  إقد أخلت هذه الزيادة الكبرية بالتركيب احملصويل، وترتب عليها االحنياز حنو            و. عمل

 عن منو منط اقتصادي أصـبح الريـف         ، فضالً  يشكل أي أمهية يف األمن الغذائي      حمصول ال 
  .يعتمد عليه بصورة غري مسبوقة

مني ويتناول القات عدد كبري من حمدودي الدخل والفقراء غري القادرين على تأ  -١٤٧
وتشري الدراسات أن اإلنفاق على القات يستحوذ على حـوايل           .احتياجاهتم األساسية 

من دخل األسرة، حمتالً املرتبة الثانية بعد الغذاء مما يشكل عبئاً على ميزانية  يف املائة ٢٦
 ٢٥٠ويقدر اإلنفاق على القات حبوايل       .األسرة وخاصة ذوي الدخل احملدود والفقراء     

  .وياًمليار ريال سن
لذا تسعى خطة التنمية الثالثة إىل معاجلة ظاهرة القات بتدرج موضوعي، واحلد من               -١٤٨

 من إمجـايل املـساحة       يف املائة  ١٠زيادة املساحة املزروعة بالقات واإلبقاء عليها يف حدود         
 املزروعة، وحتقيق توازن بني كافة جوانبه االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية، وإجيـاد           

البدائل املمكنة للحد من هذه الظاهرة اآلخذة يف االتساع واالنتشار لدى كافة شرائح اجملتمع           
نتـاج حماصـيل    إوذلك عرب   . ولدى ذوي الدخل احملدود والفقراء بوجه خاص      . بوجه عام 

وتفعيل . زراعية بديلة للقات وذات مردود اقتصادي عال من خالل توفري التسهيالت احملفزة           
ث القات وإنشاء قاعدة بيانات عن اجلوانب املختلفة للقات من خالل مجـع             دور وحدة حبو  

ثـاره االجتماعيـة    آاملعلومات داخلياً وخارجياً، وتشجيع البحث العلمي حول القـات و         
و التشديد على منع     .واالقتصادية والصحية، وتوفري البدائل االجتماعية املناسبة لتعاطي القات       

  .كومية واألجهزة األمنية والعسكريةتعاطي القات يف املؤسسات احل

  ١٢املادة     
  الصحة    

احمللي  من إمجايل الناتج  يف املائة١,٥على القطاع الصحي نسبة اإلنفاق ثل متوسط  مي  -١٤٩
 . للدولةالعامة من إمجايل املوازنة يف املائة ٤,٣ و٢٠٠٧-٢٠٠٠ الفترة لخال
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  مؤشرات الصحة    
رات الصحة مثل ارتفاع متوسط العمر املتوقـع        ث حتسن ملموس يف بعض مؤش     حد  -١٥٠

 سـنة خـالل     ١٥ بزيادة قـدرها     ٢٠٠٦ يف عام    يف املائة  ٦٢اىل  وصل عند امليالد والذي  
 .العشرين سنة املاضية

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٠جدول النفقات العامة على القطاع الصحي للفترة 
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

  ٩٠ ٧٣٧  ٦٠ ١٠٢  ٥٥ ٢٧٦  ٤٧ ٩١٩  ٤٦ ٠٢٩  ٢٩ ٩٠٩  ٢٣ ٣٧٣  ٢٤ ١٥٥  ٢٠ ٢٥٣  ةإمجايل نفقات الصح
١ ٧٩٣ ١٣٩٦ ٧٤٨ ١٤٢٤ ٤٠٣ ٩٦٦  ١ ١٦٩ ٢٤٢  ٨٦٧ ٤٩٧  ٧٥٥ ٥٦٧  ٥٧٤ ٣٠٥  ٥٠٦ ٧٦١ ٤ ٩٣٧ ٧٣١  إمجايل النفقات العامة

  ٥,١  ٣,٤  ٣,٩  ٤,١  ٥,٣  ٤,٠  ٤,١  ٤,٨  ٤,١  النسبة من النفقات العامة
    ١,٥  ١,٥  ١,٥  ١,٨  ١,٤  ١,٢  ١,٥  ١,٣   احملليالنسبة من إمجايل الناتج

  .٢٠٠٨ الربع األول ٣١  إحصائية مالية احلكومة العدد :املصدر
 ٢٠٠٦ رضيع عـام     ١ ٠٠٠ لكل    يف املائة  ٧٥بلغ معدل وفيات األطفال الرضع        -١٥١

  . على الترتيب٢٠٠٤ و١٩٩٤ يف العامني  يف املائة٧٧,٢ و يف املائة٨٤ب مقارنة 

  عند امليالدتوقع احلياة 
    اجملموع  إمجايل

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤تعداد   ١٩٩٤تعداد   نوع املؤشر
  -  ٦٠,١٧  ٥٥,٧٩  ذكور
  -  ٦٢,٠٣  ٥٨,٩٦  إناث

  ٦٢  ٦١,٠٨  ٥٧,٣٣  كال اجلنسني
  

  طفـل  ١ ٠٠٠ لكـل    ٩٢,٣ اخلامـسة إىل      سـن  اخنفاض وفيات األطفال دون     -١٥٢
 ويعود ارتفاع هذا املعدل     .٢٠١٥ حبلول عام    ٤٠,٦، ومن املتوقع أن تصل إىل       ٢٠٠٤ عام

وسوء التغذية،  )  والدات للمرأة الواحدة   ٧(إىل سوء السلوك اإلجنايب وارتفاع عدد الوالدات        
 يف  ٢٥ والتهابات اجلهاز التنفسي      يف املائة  ٥٠ اإلسهالإضافة إىل انتشار أمراض عديدة مثل       

، ونـسبة التلقـيح     املائة يف   ٤٠وتبلغ نسبة األطفال الذين حيصلون على رعاية صحية         . املائة
  . يف املائة٧٠ و يف املائة٦٠لألطفال دون اخلامسة بني 

  )يف األلف(معدل وفيات األطفال الرضع 
  إمجايل  ريف  حضر

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٤تعداد  ١٩٩٤تعداد  ٢٠٠٤تعداد  ١٩٩٤تعداد  ٢٠٠٤تعداد  ١٩٩٤تعداد   نوع املؤشر
  -  ٧٩,١  ٩٠,٨٩  ٧٩,٤٥  ٩٢,٣٩  ٧٨,٢٢  ٨٥,٥١  ذكور

  -  ٧٥,٠٤  ٧٦,٤١  ٧٦,٥٥  ٧٩,٠٥  ٧١,٣٣  ٦٧,٥٨  اثإن
  ٧٥  ٧٧,٢  ٨٤,٠٤  ٧٨,١  ٨٦,١١  ٧٤,٩٤  ٧٦,٩١  كال اجلنسني
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كما منت املرافق الصحية بشكل ملحوظ خالل الفترة املاضية، حيث ارتفع عـدد               -١٥٣
وازداد .  يف املائة  ٤٧ وبزيادة   ٢٠٠٥ يف عام    ١٧٨ إىل   ٢٠٠٠ يف عام    ١٢١من  املستشفيات  

.  خالل الفتـرة نفـسها   يف املائة ٣٠ مركزاً بزيادة    ٨٩٥ إىل   ٦٨٨ز الصحية من    عدد املراك 
،  يف املائة  ٤٥,١ وحدة بزيادة    ٢ ٧٣٠ إىل   ١ ٨١٨كذلك تزايد عدد الوحدات الصحية من       

 .  يف املائة٩٠ بزيادة ٤٦٠ إىل ٢٤١ومراكز األمومة والطفولة من 

ة ما يزال حمدوداً حيـث ُتظهـر   ورغم تلك التطورات إال أن توفر اخلدمات الصحي    -١٥٤
 من إمجايل السكان منهم      يف املائة  ٥٨البيانات أن نسبة احلصول على اخلدمات الصحية يبلغ         

 فقط يف الريف، وحيصل هؤالء على اخلدمات الصحية          يف املائة  ٢٠ يف احلضر و    يف املائة  ٨٠
 ٢٧ع اخلاص، كما ميثل      من القطا   يف املائة  ٦٠ من مرافق القطاع العام، و      يف املائة  ٤٠بنسبة  

وذلك نتيجة للتشتت السكاين الـذي  .  يف املائة أسر غري فقرية     ٣٥يف املائة منهم أسر فقرية و     
يعاين منه اليمن واستمرار تباعد املسافة بني الوحدات واملراكز الصحية املوزعة على املنـاطق              

  . إليهاالريفية والتجمعات السكانية األمر الذي حيول دون وصول بعض الفقراء
وقد أكد جملس الوزراء على ضرورة تطبيق إعفاء األسر الفقرية من رسوم اخلدمات               -١٥٥

الصحية مبوجب بطاقة الرعاية االجتماعية، مع أمهية استمرار اجلهات املعنية مبتابعـة تنفيـذ              
  .القرار، باإلضافة إىل تشجيع منظمات اجملتمع املدين على توفري خدمات صحية جمانية للفقراء

 وجود معوقات أمام الوصول     ٢٠٠٥وقد أظهرت دراسة أصوات الفقراء لعام         -١٥٦
واحلصول على اخلدمات الصحية والعالجية وتشمل هذه املعوقات من وجهـة نظـر             

  : الفقراء األيت
 تتمثل يف ُبعد املراكز والوحدات الصحية عن التجمعـات          :معوقات جغرافية  •

 والذي ينعكس يف ارتفاع تكاليف السكانية ووعورة الطرق وخاصة يف الريف
  ؛نقل املرضى إىل املراكز الصحية وتفاقم أوضاعهم املرضية أثناء نقلهم

 تزيد من صعوبة احلصول على اخلدمات نتيجة أن بعض هذه املرافق  :معوقات إدارية  •
فضالً عن عدم تواجد الكـادر الـصحي        . إما مغلقة أو تنقصها األدوية األساسية     

 ؛لرقابة ونظام اإلشراف واملتابعةبشكل دائم وغياب ا

 من الكشف الطيب    بدءاً تتمثل يف أن رسوم اخلدمات الصحية        :معوقات مالية  •
 .كاهلهم  وإجراء الفحوص الطبية وقيمة األدوية تفوق قدرة الفقراء وتثقل

لعل أهم التحديات اليت تواجه القطاع الصحي تتمثل يف عجز اخلدمات الصحية عن               -١٥٧
اجات املتزايدة للنمو السكاين املرتفع يف ظل اخنفاض استخدام وسائل تنظـيم            مواكبة االحتي 

وقصور املوارد املاليـة    .  وسوء توزيع املرافق الصحية     يف املائة،  ٢٣,١األسرة اليت مل تتجاوز     
 من املوازنة العامة، وضعف التجهيزات، وقصور األداء         يف املائة  ٥,٢ للقطاع واليت ال تتجاوز   

صحية، وضعف نظام إدارة املوارد البشرية وكذلك التدريب والتأهيل للعاملني يف           يف املرافق ال  
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مع اسـتمرار   . إىل جانب هشاشة البيئة الصحية وتدين الوعي الصحي بني السكان          .القطاع
ووفيات األطفال الرضـع    .  والدة حية  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٣٦٦ارتفاع وفيات األمهات إىل     

 عن اسـتمرار    فضالً. ل ألف مولود حي على التوايل      وفاة لك  ١٠٢ و ٧٥ودون اخلامسة إىل    
  .انتشار بعض األمراض املعدية

لذا تتطلع خطط وبرامج الدولة إىل توسيع فرص احلصول على اخلدمات الـصحية               -١٥٨
 توسـيع تغطيـة     ٢٠١٠-٢٠٠٦العالجية والوقائية حيث تستهدف اخلطة اخلمسية الثالثة        

، ورفع متوسط العمر ٢٠١٠ من السكان يف عام ائة يف امل٦٧اخلدمات الصحية األساسية إىل  
 ٦٥ سنة، وخفض وفيات األطفال الرضع واألطفال دون اخلامسة إىل           ٦٧,٥عند امليالد إىل    

  .٢٠١٠ مولود حي على التوايل يف عام ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٨٧و
دي كما أن احلكومة تبنت سياسة سكانية معلنة هتدف إىل حتقيق التوازن االقتـصا              -١٥٩

واالجتماعي من جهة والنمو السكاين مـن جهـة أخـرى فوضـعت لـذلك الـسياسة              
  :  واليت تضمنت األهداف التالية يف اجملال الصحي منها٢٠٢٥-٢٠٠١ السكانية

 والدة حية حبلـول     ١ ٠٠٠ حالة لكل    ٣٥ختفيض معدل وفيات الرضع ليصل إىل        •
 ؛٢٠١٥عام 

 لكـل   ٤٥مر ليصل إىل حوايل     ختفيض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من الع        •
، من خالل رفع املستوى الـصحي يف جانبيـه          ٢٠١٥ والدة حية حبلول     ١ ٠٠٠

العالجي والوقائي وتوسيع وحتسني مستوى اخلدمات الصحية وتعميم انتشار الرعاية 
 يف  ٩٠الصحية املتكاملة خصوصاً يف الريف وصوالً إىل معدل تغطية ال يقل عـن              

  يف املائة٩٠، وتأمني مياه الشرب الصحي ملا يقل عن         ٢٠٢٥ من السكان عام     املائة
  ؛من السكان حبلول العام نفسه

 ؛تعزيز صحة األطفال واملراهقني والشباب وتلبية احتياجاهتم اخلاصة وتوجيه قدراهتم •

  .الوقاية من حاالت العجز وإعادة تأهيل املعوقني •
الـصحة اإلجنابيـة    كما أن احلكومة قد حرصت على توسيع وتوفري خدمات            -١٦٠

ومت . ٢٠٠٥ من مرافق الصحة العامة حىت عام        ١ ٢٧٣حيث تتوفر هذه اخلدمات يف      
 مديرية، إىل جانب تفعيل برنامج      ١٦توسيع نطاق برنامج التغذية مبشاركة اجملتمع يف        

كـزاً   مر ٤٧الدعم الغذائي لألمهات واحلوامل واألطفال ومرضى السل واجلـذام يف           
  . ستهدفةصحياً يف املناطق امل

ومتت متابعة تنفيذ قرارات جملس الوزراء بشأن تشجيع ومحاية الرضاعة الطبيعيـة،              -١٦١
، وتدشني عملية تدعيم الدقيق باحلديد      )ب(و) أ(وإضافة اليود للملح وتزويد الزيت بفيتامني       

 توزيـع   ٢٠٠٥والفوالت يف املطاحن الوطنية الرئيسية، ويف اإلطار نفسه، مت حـىت عـام              
 طن من القمح والزيت وخملوط الصويا للمرضعات واحلوامـل ومرضـى الـسل              ٣ ٩٤٩

 . مستفيد١٥ ٨٣٢واجلذام، حيث بلغ عدد املستفيدين 
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  التحصني ومكافحة األمراض املستوطنة واملعدية    
 قفزة نوعية يف حتصني األطفال حيث بلغت نسبة التحـصني       ٢٠٠٥ميثل العام     -١٦٢

  يف املائة٩٦ونسبة التحصني ضد مرض شلل األطفال   يف املائة٨٠ضد األمراض الستة 
من خالل سبع جوالت يف إطار احلملة الوطنية من مرتل إىل مرتل، وارتفعـت نـسبة       

 يف عـام     يف املائة  ٨٠ إىل   ٢٠٠٤ يف عام     يف املائة  ٧٦التحصني ضد مرض احلصبة من      
ات الـصحية   وتعد تغطية الفئة العمرية من الوالدة وحىت سن اخلامسة باخلدم         . ٢٠٠٥

  .  مليون دوالر١ ٣٢٥اهلدف الرئيسي، والذي يكلف 
 إجـراءات   ٢٠٠٨وقد استكملت وزارة الصحة العامة والسكان يف منتصف عام            -١٦٣

 ٦٠تنفيذ املرحلة الثانية من محلة التحصني الوطنية للتخلص من مرض الكزاز الوليـدي يف               
 امرأة يف الفئة العمرية العمرية من ٦٦٤ ٧٣٦مديرية يف أربع حمافظات اليت استهدفت حتصني     

  يف املائـة ٨٠ عاماً هبدف رفع التغطية بالتحصني ضد الكزاز الوليدي إىل أكثر من           ٤٥-١٥
 وكذا خفض حاالت اإلصابة باملرض إىل أقل من حالة واحدة           ،خاصة يف مناطق االستهداف   

  .٢٠١٠ هدف التخلص من املرض حبلول  والدة حية، وصوالً إىل١ ٠٠٠لكل 
وحقق اليمن إجنازات هامة يف التحكم باألمراض املستوطنة واملعدية حيث تراجعت             -١٦٤

يعود ذلك  . ٢٠٠٥ عام    يف املائة  ٩,٦ إىل   ٢٠٠٣ عام    يف املائة  ٢٥,٥اإلصابات باملالريا من    
وحشد جهود اجلهات املعنية وتنسيقها، وكذلك       ، برامج التوعية الصحية اجملتمعية    إىل تكثيف 

 ناموسـية ورش    ٤٨ ٤٣٩ الوقاية يف البيئات املولدة له، حيـث مت توزيـع            تكثيف أنشطة 
باإلضافة إىل توفري األدوية . غرفة باملبيد ذو األثر املتبقي ٢١٠ ٢٣٥مرتالً باملبيد، و ٥٦ ٢٤٥

  .اجملانية للقضاء عليه
كما واصلت احلكومة وبالشراكة مع اجلهات املاحنة والتعاون مع منظمات اجملتمـع              -١٦٥

 ٢٠٠٥ مديرية يف عـام    ٦٣دين احمللي والدويل مكافحة مرض البلهارسيا من خالل تغطية          امل
  . ٢٠٠٤ مديرية يف عام ٥٦مقابل 
واقترب اليمن من بلوغ اهلدف الدويل ملكافحة مرض السل، حيث مت احلفاظ علـى     -١٦٦

وارتفـع  .  مديرية ٢٩٣ يف   ٢٠٠٥ حىت هناية عام      يف املائة  ٩٨نسبة التغطية السكانية حبدود     
 ٢٠٠٤ وحـدة يف عـام       ٧٢٢عدد الوحدات الصحية اليت تقدم خدمات ملرضى السل من          

  .٢٠٠٥ وحدة يف عام ٩٩٨ إىل
 يف  ٠,٠٨ب املعدية، حيث تقدر نسبة انتشاره      ويعد مرض السل من أخطر األمراض         -١٦٧
رتبطـة   مميتة حيث بلغ معدل الوفيات امل       حالة ٢ ٧٢٤ من إمجايل السكان منها حوايل       املائة

 السنوي مبـرض  ةصابإل، كما بلغ معدل ا    يف املائة  ١,٣ حوايل   ة حال ١٠٠ ٠٠٠بالسل لكل   
وتعتمد معاجلة مرض السل بـشكل       ،ة حال ١٠٠ ٠٠٠ة لكل    نسم ١٣السل الرئوي حوايل    

وتستهدف اخلطط توفري تغطيـة     . أساسي على منافذ اخلدمات الصحية والعاملني الصحيني      
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، والذي يشمل تعزيـز      يف املائة  ٢٥ب رنة بالنسبة احلالية املقدرة      مقا ٢٠١٠شاملة حبلول عام    
  . مليون دوالر٩٢,٦وتصل التكلفة اإلمجالية للربنامج . شبكة التحكم والتوجيه للمرض

  "اإليدز"اجلهود الوطنية ملكافحة     
 من التوصـيات اخلتاميـة   ٤٠، ٣٩/ه والفقرتني   ٢١،  ٢٠/باإلشارة إىل الفقرتني د     -١٦٨

 فقد أولت احلكومة    ".اإليدز"يما خيص تكثيف اجلهود الرامية ملكافحة انتشار فريوس         للجنة ف 
اإليدز عناية خاصة رغم حمدودية احلاالت املكتشفة اليت تـصل          /البشريةمرض نقص املناعة    

 حالة ظهرت يف الربع األول من العـام         ٥٣ حالة، منها    ٢ ٣٧٦حىت هناية العام اجلاري إىل      
 حالة منهم عرب املركـزين املتخصـصني يف   ٣٠٠ل ات الرعاية الصحية    اجلاري، وُتقدم خدم  

  .عالج مرض اإليدز يف صنعاء وعدن
وقد قام الربنامج الوطين للوقاية ومكافحة اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً بتنفيـذ              -١٦٩

العديد من األنشطة لرفع الوعي الصحي لدى الناس حيث مت عقد لقاءات توعوية وحوارات              
سائقي الشاحنات علـى املـسافات الطويلـة،        (كثر عرضة لإلصابة باإليدز مثل      ئات األ للف

الصيادين يف البحر، املومسات، نزالء السجون، الفئة املهشمة، الشباب، املتسولني والعاملني           
فئة املدرسني، أئمة   (كما أقيمت دورات تدريبية وحلقات عمل توعوية لكل من          ). الصحيني

تمع املدين، شبكة املتطورين، الواعظات الدينيات، مناصري مكافحة اإليدز         املساجد، قادة اجمل  
 حول تفعيل دور    ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانخرها حلقة العمل التشاورية يف      آوكان  ) ن الشباب م

مدراء املؤسسات احلكومية اليت تقدم من خالهلا خدمات املشورة والفحص الطوعي اخلاص            
دز، واليت نظمها الربنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية         اإلي/ البشرية بفريوس نقص املناعة  

 كـادراً   ٣٢ومنظمة اليونيسيف والصندوق العاملي ملكافحة السل واملالريا واإليدز مبشاركة          
عدن، (مدراء املؤسسات اليت تقدم خدمات املشورة والفحص الطوعي يف كل من حمافظات             

   ).املكال، احلديدة، ذمار، إب/تعز، حضرموت

واختذت وزارة الصحة العامة والسكان إجراءات لتسهيل عملية شراء األدوية اخلاصة       -١٧٠
باإليدز وتوزيعها ومراقبتها ومتابعة املصادقة عليها من قبـل الـوزارة نفـسها، وزيـادة               

كما مت توفري املعايري واآلليـات مـن أجـل        . املخصصات ألغراض الرقابة والوقاية والعالج    
 الدم وتدريب العاملني الصحيني واملنسقني معلى دليل الرعاية املرتلية ملرضى           مأمونية وسالمة 

اإليدز، باإلضافة إىل التدريب على دليل مكافحة عدوى الفريوس يف املرافق الصحية والتوعية             
مبرض االيدز لدى عامة اجلمهور مثل خطباء املساجد وعمالة الفنادق واحلالقني والكـوافري             

مع ذلك ال يزال هناك نقص يف املعلومات املوثوق هبا حـول  . خلإ...ظافة  وعمال صناديق الن  
 .احلاالت املكتشفة بسبب ضعف نظم املراقبة والرصد واإلبالغ

تطوير القـدرات   " على وثيقة برنامج     ٢٠٠٨يونيه  /حزيرانوقد وقعت احلكومة يف       -١٧١
والذي سيستمر ثالثـة    )" انيةاملرحلة الث (اإليدز  /البشريةالوطنية ملكافحة مرض نقص املناعة      

" الصندوق العـاملي  "ووثيقة املشروع الذي مت متويله من       ). ٢٠١٠-٢٠٠٨(أعوام يف الفترة    
 مليون دوالر، هتدف إىل دعم احلكومة اليمنية يف عدٍد من اجملاالت املراد حتقيقها              ١٠,٦مببلغ  
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 باملرض بني اليمنيني    مواصلة العمل على حتديد نسبة املصابني     : منها. ٢٠١٠مع حلول العام    
مبا يف ذلك الفئات املهددة أكثر من غريها بنسبة عالية، باإلضافة إىل دعم احلقوق املعترف هبا                

كما . دولياً لألشخاص املصابني هبذا الفريوس، و يتضمن ذلك منحهم الرعاية الطبية اإلنسانية    
ة من مرض نقص املناعـة      يهدف هذا الربنامج إىل زيادة نسبة تغطية عمليات نقل الدم اآلمن          

عالوةً على ذلك، سيقوم الربنـامج      ". للدم اآلمن "، ووضع معايري وطنية     )اإليدز(املكتسب  
 مبوضوع مرض نقـص املناعـة   ىببناء القدرات الوطنية يف جمال الصحة واجملاالت اليت تتعاط      

ع مستوى  يف اليمن، من خالل عقد عدٍد من الفعاليات اليت هتدف إىل رف           ) اإليدز(املكتسب  
الوعي للقيادات على كافة املستويات، رفع مستوى الوعي لعامة السكان و رفـع مـستوى           

 .الوعي للفئات احملددة و املهددة أكثر من غريها بنسبة عالية

جدول يوضح توزيع املصابني بفريوس اإليـدز حـسب اجلـنس يف اجلمهوريـة اليمنيـة                
  ٢٠٠٦-٢٠٠٠ خالل

  غري معروف  ثإنا  ذكور  إمجايل احلاالت  السنة
  صفر  ٤٦  ٦٤  ١١٠  ٢٠٠٠
  صفر  ٤٢  ٦٥  ١٠٧  ٢٠٠١
٤٩  ٣٣  ٦٩  ١٥١  ٢٠٠٢  
٢٥  ٥٧  ١٦٥  ٢٤٧  ٢٠٠٣  
  صفر  ٦٥  ١٤٩  ٢١٤  ٢٠٠٤
  صفر  ٦٨  ١٦٠  ٢٢٨  ٢٠٠٥
١٠  ٦٤  ٩٤  ١٦٨  ٢٠٠٦  

  ١١٨  ٦٨٤  ١ ١٨٧  ١ ٩٨٩  اإلمجايل 
  .٢٠٠٦دز  عن الربنامج الوطين ملكافحة اإلي٢٠٠٦ تقرير وضع املرأة يف اليمن   :املصدر

 األمن الدوائي    

 مليون ريال من األدويـة      ٩٥٠كما وزع الربنامج الوطين لإلمداد الدوائي ما قيمته           -١٧٢
وجاءت هذه الزيادة نتيجة قيام     . ٢٠٠٤ مليون ريال عام     ٧٠٠ مقابل   ٢٠٠٥والعقاقري عام   

ـ          تمرار وزارة الصحة بتصحيح أوضاع الصندوق وحتويله إىل برنامج لإلمداد الـدوائي، واس
الدعم الذي يتلقاه الربنامج من اجلهات املاحنة، كما مت حتديث القائمة الوطنية لألدوية لتوفري              

 للوقاية مـن     الالزمة وتصل التكاليف اإلمجالية  . أدوية مأمونة يقدر املواطن على حتمل قيمتها      
  . مليون دوالر٣٦٤,٥املرض إىل حوايل 

ة واالستفادة املثلى من املوارد املتاحة حكومياً       وحتقيقاً هلدف حتسني القدرات الوطني      -١٧٣
وتعزيز الشراكة مع املاحنني احلاليني واحملتملني فقد قام قطاع الرعاية الصحية األوليـة علـى               

  :سبيل املثال، بالعديد من األنشطة من اخلالل التعاون مع املاحنني من أمهها
ت دعم القطاع الصحي،    التعاون مع منظمة الصحة العاملية يف العديد من جماال         •

ويف مقدمتها دعم برامج الرعاية الصحة األولية، من خالل الدعم االعتيادي           
  ؛ دوالر٣ ٥٦٠ ٨٣٢   واليت بلغ مقدار موازنتها٢٠٠٥- ٢٠٠٤عرب الثنائية 
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التعاون مع منظمة اليونيسيف يف دعم عدد من األنشطة املرتبطة بالرعاية الـصحية              •
، وصحة الطفل، وكذلك يف دعـم       ، والتغذية وسعاألولية يف جماالت التحصني امل    

 ؛التوعية واالتصال يف جمال التحصني ضد شلل األطفال

التعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية يف تعزيز الوضع الصحي يف مخس حمافظـات              •
 ؛)رب، عمران، صعدة، اجلوف، شبوةأم(مستهدفة هي 

تفاقية معهم لدعم القطاع الصحي يف التنسيق مع التعاون الدويل األملاين التوقيع على ا   •
جمال مشروع الصحة اإلجنابية وتوفري وسائل تنظيم األسرة بالتركيز على اخلدمات           

 ؛األساسية، إىل جانب دعم القطاع اخلاص، وتطبيق برنامج التسويق اجلماعي

يب من خالل تنفيذ مشروع إصالح القطاع الصحي، مـن  والتعاون مع االحتاد األور   •
 القدرات يف جمال اإلصالح الصحي وتطبيق الالمركزية وتعزيز نظـام       خالل تعزيز 

  ).حلج، وتعز(املديريات الصحية وقد نفذ املشروع يف حمافظيت 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ املؤشرات الصحية أهم

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥         التفاصيل
  ٢٠٩ ٩٠٠ ٥٣٢  ٢٠ ٢٨٢ ٩٤٤  *                 عدد سكان اجلمهورية

  ٥ ٩٨٠  ٥ ٩٢٠           عدد األطباء
  ٣٥٢  ٣٢٨                 عدد أطباء األسنان

  ٣ ٤٩٥  ٣ ٤٢٦                         عدد السكان للطبيب الواحد
  ١٤ ٤١٣  ١٣ ٨٤١          عدد األسرة

  ١ ٤٥٠  ١ ٤٦٥                         عدد السكان للسرير الواحد
  ١١ ٠٧٣  ١٥ ١٢١            عدد املمرضني 
  ٢  ٣                ىل الطبيب الواحد إ           عدد املمرضني 

  ٣٦٦ ٧٥٨  ٢٦٠ ٣٩٣                            إمجايل حاالت األمراض املبلغ عنها
  ١٦٢ ٢٧٠  ١٥٦ ٤١٣  ا                  عدد اإلصابات باملالري

  ٤٤  ٦٠        يف املائة  )  ا              اإلصابات باملالري (       النسبة 
  ١٨١ ٥٩٢  ٨٧ ٦٣٠  )             التهاب األمعاء (                    عدد اإلصابات باإلسهال 

  ٥٠  ٣٤        يف املائة  )                لإلصابات باإلسهال (       النسبة 
  ٢٢ ٨٩٦  ١٦ ٣٥٠                عدد احلاالت األخرى

  ٦  ٦        يف املائة  )             للحاالت األخرى (  ة      النسب
  .٢٠٠٦صاء،كتاب اإلحصاء السنوي    اجلهاز املركزي لإلح:املصدر

  مؤشرات عن صحة املرأة    
حيتوي مشروع قانون األمومة املأمونة الذي يناقش حالياً يف جملس النواب، على عدد   -١٧٤

من البنود اليت هلا عالقة بصحة املرأة، ومنها إلزامية احلصول على الرعاية الـصحية وحظـر                
 الزواج املبكر وحظر ختان اإلنـاث وتـوفري         تعريض اإلناث للمخاطر الصحية النامجة عن     

 وسوف يقوم اجمللـس األعلـى لألمومـة         ،ت الصحية وسائل تنظيم األسرة يف مجيع املنشآ     
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والطفولة بإعالن شبكة خاصة باألمومة املأمونة تضم عدداً من اجلهات العاملة مـع األم يف               
املؤشرات يف جانـب    كافة اجملاالت وليست يف اجملال الصحي فقط وفيما يلي نرصد بعض            

  :صحة املرأة
  البيانات  املؤشر

العمر املتوقع عند امليالد ومتوسط     
  عمر الزواج األول للمرأة 

 ٦٢,٠٣ عام إىل    ١٩٩٤ سنة عام    ٥٨,٩٦ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة لإلناث من         
  . ٢٠٠٤سنة يف عام 

 . ٢٠٠٤ عام ٢٢,١ إىل ٢٠٠٤ عام ٢٠,٧وارتفع متوسط عمر اإلناث عند الزواج األول من 
معدل النمو الـسكاين ومعـدل      

  اخلصوبة 
  .٢٠٠٤ عام ٣,٥ إىل ١٩٩٤ عام ٣,٧اخنفض معد النمو السنوي للسكان من 

  . خالل نفس الفترة٦,١ مولود لكل امرأة إىل ٧,٤كذلك أخنفض معدل اخلصوبة الكلي من 
 يف األلـف    ٧٥ إىل   ١٩٩٤ يف األلف عام     ٧٦,٤اث من   خنفضت نسبة وفيات الرضع من اإلن     ا  وفيات األطفال والرضع 

  . وذلك بسبب عالقته بالرعاية الصحية لألم قبل الوالدة وأثناءها وبعدها٢٠٠٤عام 
 يف األلف ويبلـغ نـسبة       ٩١,٧كما اخنفضت بنسبة بسيطة وفيات اإلناث دون اخلامسة إىل          

  . املائة يف٨٥ العامةالرضع الذين يتلقون رعاية على أيدي موظفي الصحة 
ال تزال وفيات األمهات يف اليمن من أعلى املعدالت يف العامل على الرغم من حماوالت الدولـة         وفيات األمهات 

، ويوجد تفاوت يف النسب بـني الريـف         ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٣٦٥للحد من النسبة حيث تبلغ      
وبات منـها   واحلضر واملستوى التعليمي للمرأة، وقد اختذت الدولة تدابري ملواجهة هذه الـصع           

  . زيادة اخلدمات اإليصالية مثل العيادات والفرق املتنقلة
 فقد كانت األسباب الرئيسية لوفيات األمهات       ٢٠٠٥ووفقاً إلحصائيات الصحة اإلجنابية لعام      

، محى النفاس    يف املائة  ١٩، االرجتاع    يف املائة  ٢٣، تعسر الوالدة     يف املائة  ٣٩الرتيف  : يف اليمن 
جناب املبكران، تكرار احلمل، عدم املباعدة بني الـوالدات، سـوء           إللزواج وا ، ا  يف املائة  ١٩

التغذية مما يؤدي إىل فقر الدم، عدم احلصول على خدمات الطـوارئ التوليديـة يف املنـاطق                 
البعيدة، عدم توفر مراكز نقل دم يف كل املديريات واحملافظات، الوالدات املرتلية واليت ال تـتم                

 و تـسعى    .، وعدم املتابعة يف فترة احلمل     ، صعوبة ووعورة الطرق للتنقل    بواسطة كادر مدرب  
  .١٩٩٠/٢٠١٥ خالل الفترة  يف املائة٧٥احلكومة إىل ختفيض معدل الوفيات النفاس بنسبة 

حدث تطور ملحوظ يف استخدام وسائل تنظيم األسرة عن السنوات السابقة وذلك للعديد من                وسائل تنظيم األسرة 
ا زيادة الوعي، وتوفريها يف املراكز الصحية خاصة يف الريف، وعن طريق التسويق             العوامل منه 

اجملتمعي لتوفريها بأسعار رمزية، سواء يف املؤسسات احلكومية أو اخلاصة، حيث لوحظ ارتفاع             
  يف املائـة  ١٣إىل  ١٩٩٧ عام    يف املائة  ٩,٨من  ) وسائل حديثة (استخدام وسائل تنظيم األسرة     

  .٢٠٠٤عام 
  .٢٠٠٣ يف  يف املائة٩,٧ إىل ١٩٩٧ عام  يف املائة١٠,٨فض استخدام الوسائل التقليدية من واخن

 يف  ٢٥تبلغ نسبة احلوامل الالئي يتلقني رعاية على أيدي موظفي الصحة ألعامه حوايل              •  رعاية احلوامل 
  ؛املائة

 ؛ يف املائة١٢,٨بلغت نسبة النساء الاليت تلقني رعاية ما بعد الوالدة  •

 ٣٨ إىل   ٢٠٠٣ت نسبة النساء الاليت تلقني لقاح الكزاز حبسب مسح صحة األسرة            بلغ •
 ؛يف املائة

 عـام    يف املائـة   ٧٦اخنفض مؤشر نسبة األمهات الاليت عانني من أية مضاعفات من            •
 ؛٢٠٠٣ يف  يف املائة٥٣ إىل ١٩٩٢
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  البيانات  املؤشر
  يف ١٣,٤ازدادت نسبة األمهات الاليت راجعن الطبيب ممن عانني من مضاعفات مـن              •

 ؛٢٠٠٣ يف عام  يف املائة٤٧,٢ إىل ١٩٩٧ عام املائة

 إىل  ١٩٩٧ عـام     يف املائـة   ٨٤,٢اخنفضت نسبة األمهات الاليت وضعن يف املرتل من          •
 ؛٢٠٠٣ يف املائة عام ٧٧,٤

 ٢٧,٣إىل  .٢٠٠٤ عام    يف املائة  ٢٦ازدادت نسبة الوالدات اليت متت بإشراف طيب من          •
  .يف املائة

هتماماً بالتغذية خاصة لألم والطفل، ونفذ برنامج الغذاء العاملي بالتعاون مع إدارة تعطي الدولة ا   التغذية 
حيث يقدم ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(التغذية يف وزارة الصحة العامة والسكان مشروعاً متوسط املدى       

تغذية لألم احلامل واملرضعة واألطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية استفاد              
  . طفل دون سن اخلامسة٥٠ ٠٠٠ مرضعة و٣٥ ٠٠٠ امرأة حامل و٤١ ٠٠٠منه حنو 

  أهداف القطاع الصحي    
تضمنت اخلطة اخلمسية الثالثة جمموعة الربامج الصحية اهلادفة إىل رفـع مـستوى               -١٧٥

  : الصحة العامة يف اجملتمع ومكافحة األمراض لتحقيق األهداف الكمية احملددة يف اجلدول أدناه
  لقطاع الصحيجدول أهداف ا

  األهداف  الربنامج
 ؛٢٠١٠ حالة وفاة يف عام ٢٣٨ختفيض وفيات األمهات إىل ما ال يقل عن  •  الصحة اإلجنابية 

 ؛ يف املائة٤٥زيادة الوالدات حتت إشراف طيب إىل  •
 ؛ يف املائة٣٥رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة إىل  •
   ؛ يف املائة٢٥زيادة تغطية رعاية األم يف فترة النفاس إىل  •

مكافحة األمراض املنقولـة    
  جنسياً

  ؛)اإليدز( حماصرة مرض املناعة املكتسبة •
  ؛ يف املائة٣٠خفض معدل اإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً إىل  •

  ؛خفض معدل اإلصابة بالبلهارسيا والديدان املنقولة بالتربة •  مكافحة البلهارسيا
  ؛ملعوية إىل مناطق جديدةوقف انتقال مرض البلهارسيا والطفيليات ا •

  ؛تعزيز البنية التحتية للمحاجر الصحية يف املنافذ الصحية •  احملاجر الصحية 
تعزيز أنشطة احملاجر الصحية لوقاية مواطين البالد من األمراض املعدية أو مـسبباهتا              •

  ؛عرب حركة املالحة الدولية بأدىن مستوى من التدخل
  ؛ يف املائة٥٠بة بأمراض العيون بنسبة تقليل اإلصا •  مكافحة أمراض العيون 

  ؛تعزيز القدرة العالجية ألمراض العيون •
  ؛ يف املائة٧٠خفض عدد الوفيات بداء الكلب بنسبة  •  مكافحة داء الكلب 

 سنوياً يف احملافظـات ذات       يف املائة  ١٥خفض التعرض لإلصابة بداء الكلب مبعدل        •
  ؛اإلصابة العالية

  ؛ يف املائة٧٥ت املالريا السنوية بنسبة خفض حاال •  مكافحة املالريا 
 من النساء يف سن اإلجناب واألطفال دون اخلامسة من العمر يف             يف املائة  ٦٠محاية   •

  ؛مناطق استيطان املالريا بواسطة الناموسيات املشبعة
  ؛خفض معدالت سوء التغذية بني أفراد اجملتمع •  التغذية والسالمة الغذائية

  ؛ليودرفع نسبة استخدام ملح ا •
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  األهداف  الربنامج
سهاالت وااللتهابات التنفسية احلادة واملالريا واحلصبة وسـوء        إلخفض اإلصابة با   •  صحة الطفل

  ؛ سنوياً يف املائة١٠ب التغذية 
  ؛ سنوياً يف املائة٢خفض وفيات الرضع بنسبة  •

  ؛حتسني خدمات اإلسعاف والطوارئ •  الطب العالجي 
 ؛تقدمي خدمات آمنة لنقل الدم •
  ؛خلاص يف اخلدمات العالجية والرعاية الصحية األوليةحتسني أداء القطاع ا •

 حبلول العـام     يف املائة  ٩٥زيادة تغطية التحصني بشلل األطفال إىل ما ال يقل عن            •  التحصني 
  ؛٢٠١٠

 ؛٢٠١٠ حبلول عام  يف املائة٩٥خفض اإلصابة باحلصبة حبوايل  •
 حبلول  خفض اإلصابة بالكزاز إىل أقل من حالة واحدة لكل ألف والدة حية            •

  ؛٢٠١٠عام 
نشر الوعي الصحي بني الطالب عن طريق برامج التثقيف الصحي وإكساهبم أمناط             •  الصحة املدرسية 

  ؛سلوكية سليمة
  ؛تعزيز القدرات الفنية واإلدارية على املستويني املركزي واحمللي •

  ؛ يف املائة٨٥رفع معدل الشفاء حلاالت السل الرئوي املعدي إىل  •  مكافحة السل 
ستراتيجية املعاجلة حتت اإلشراف اليـومي      ا ب  يف املائة  ١٠٠وغ التغطية السكانية    بل •

 ؛)املرافق الصحية(املباشر 
 مـن احلـدوث      يف املائـة   ٧٥احلديد إىل   + رفع حاالت اكتشاف السل الرئوي       •

  ؛السنوي املتوقع
ضـع خطـط    توفري املعلومات الوبائية عن األمراض املعدية مبا يـساعد علـى و            •  الترصد الوبائي

  ؛التدخالت املناسبة
 ؛إنشاء نظام ترصد متكامل •
  ؛تقوية املهارات الوبائية والفنية لدى العاملني يف املستوى املركزي •

  ؛تعزيز الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية •  الصحة النفسية
  ؛ يف املائة سنويا٦ًخفض معدل اإلصابة باألمراض النفسية بنسبة  •

  ؛التأكيد على أمهية السياسة الدوائية وتطويرها وااللتزام بتنفيذها •  وائية السياسة الد
  ؛ضمان مالئمة التشريعات ومواكبتها للمتغريات وتطبيقها •

  ؛توفري القوانني واللوائح املنظمة للتأمني الصحي •  التأمني الصحي 
 ؛تدريب الكوادر التأمينية •
  .طبيق نظام التأمنيتأهيل املرافق الصحية يف احملافظات املختارة لت •

  .٢٠١٠-٢٠٠٦ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر   :املصدر

  ١٣املادة     
 التعليم    

يعترب التعليم الركيزة األساسية للتنمية البشرية واملورد االستراتيجي الذي ميد اجملتمع             -١٧٦
ضاً طاقة إنتاجية متنوعة ومتجددة تـؤدي إىل   بكافة احتياجاته من الكوادر، وأصبح التعليم أي      

 فقـد   ،تعزيز النمو االقتصادي وزيادة القيمة املضافة وكذلك حتسني مستوى احلياة اإلنسانية          
.  من النمو االقتصادي يعود إىل املعارف العلمية اجلديدة         يف املائة  ٣٤أوضحت الدراسات أن    
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 يف  ٥٠بشري من خالل التعليم، مبا جيعـل         ينتج عن االستثمار يف رأس املال ال        يف املائة  ١٦و
  . من النمو االقتصادي يرجع إىل التعليم مبفهومه الشاملاملائة

  حمو األمية وتعليم الكبار    
ُتعد األمية إحدى أعقد املشاكل اليت تعترض مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية             -١٧٧

وقد . والتربوية اليت تؤثر فيها وتتأثر هبا     الرتباطها بعديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية       
حيث . شهدت برامج حمو األمية وتعليم الكبار تطورات جيدة خالل السنوات اخلمس املاضية 

 إىل  ٢٠٠٠ دارس ودارسـة يف عـام        ٦٦ ١٠٠ارتفع عدد امللتحقني مبراكز حمو األمية من        
لغ االلتحاق التراكمـي   بينما ب يف املائة  ١٥٩ بنسبة زيادة    ٢٠٠٥ يف عام    ١٧١ ٢٠٠حوايل  
سـتراتيجية  ا دارس ودارسة للفترة كلها متجاوزاً طموح اخلطة اخلمسية الثانية و          ٥٨٧ ٠٠٠

التخفيف من الفقر اللتني استهدفتا رفع الطاقة االستيعابية لربامج حمو األمية وتعليم الكبار إىل              
يب األساسـي   كما تضاعف عدد امللتحقني مبراكز التـدر       . خالل الفترة  ٣٤٥ ٠٠٠حوايل  

 ٣٢٧ متدرباً خالل الفترة وبزيادة      ١٠ ٩٥٢ متدرباً من اجلنسني إىل      ٢ ٥٦٢والنسوي من   
  .يف املائة
 سـنوات  ١٠ أن نسبة األمية بني السكان ٢٠٠٤ويشري التعداد العام للسكان لسنة        -١٧٨

 يف  ٦٢,١ واإلناث    يف املائة  ٢٩,٨مع تفاوت كبري بن الذكور      .  يف املائة  ٤٥,٧فأكثر بلغت   
 من إمجايل    يف املائة  ٣١,٧أون ويكتبون قد بلغت      يقر الذينكما أظهر التعداد أن نسبة      . املائة

  .مما جيعل أكثر من ثالثة أرباع السكان دون مستوى التعليم األساسي. السكان

  التحديات واألهداف    
 ١٤-٦ة  يعود تفشي ظاهرة األمية إىل بقاء نسبة كبرية من األطفال يف الفئة العمري              -١٧٩

واستمرار ظاهرة التسرب من السنوات األوىل من التعليم وخاصة بـني           . سنة خارج املدارس  
اإلناث، وضعف الربامج واألنشطة اإلعالمية والثقافية للتعريف باألمية وخطورهتا، وحمدودية          
 برامج حمو األمية وتعليم الكبار يف املناطق الريفية والنائية نتيجة قلـة املراكـز واملدرسـني               

واخنفاض أجورهم، فضالً عن تدين املخصصات املالية جلهاز حمو األمية واليت ال تتناسب بأي              
  .حال مع حجم املشكلة

لذا فقد أكدت االستراتيجية الوطنية حملو األمية وتعليم الكبار على ضرورة حتريـر               -١٨٠
بتعلـيم مناسـب   املواطن اليمين من أميته األجبدية واحلضارية يف آن واحد عن طريق تزويده        

 ١٠يكسبه قدرات وخربات ومعارف أساسية وهي هتدف إىل خفض األمية بني الـسكان              
 ملتحق بربامج التـدريب األساسـي       ٣٠ ٠٠٠وتأهيل  .  يف املائة  ٢٠سنوات فأكثر بواقع    

 وتزوديهم باملهارات احلياتية واملعـارف األساسـية        ٢٠١٠-٢٠٠٦والنسوي خالل الفترة    
  . مستوى معيشتهملتوفري فرص عمل وحتسني
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  التعليم األساسي والثانوي    
أحد املتطلبات األساسية لتنميـة املـوارد       ) األساسي والثانوي (يشكل التعليم العام      -١٨١

البشرية والقاعدة اليت ترتكز عليها التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحيظى التعلـيم العـام             
ملرحلة اليت تستوعب القاعدة العريضة مـن       بأولوية كبرية وخاصة التعليم األساسي باعتباره ا      

النظام التعليمي وعصب التنمية البشرية املستدامة، فيما يعترب التعليم الثانوي ركيـزة الـسلم          
هتمام يف السنوات   الوقد تزايد ا  . التعليمي، ومرحلة اإلعداد للدراسة اجلامعية واحلياة العملية      

، والذي يتطلب   تطورات التكنولوجية املتسارعة   ال األخرية بتطوير التعليم بصورة عامة يف ظل      
 .هدافه وأولوياته وجتويد خمرجاته مبا يتناسب مع احتياجات التنميةأإعادة النظر يف 

 تتبع القطـاع  ١٧٨ منها ٢٠٠٥ روضة يف عام  ٢٤٤وقد بلغ عدد رياض األطفال        -١٨٢
  .القطاع اخلاص يف رياض ٧ ٨٨٦ منهم ١٧ ٥٧٤اخلاص، وبلغ عدد األطفال امللتحقني به 

 أهليـة يف    ٢٦٠ مدرسة منـها     ١٤ ٦١٧وبلغ عدد مدارس التعليم األساسي        -١٨٣
 ٣٨,٧تلميذ منهم    ٤ ٣٥٧ ٠٠٠ غرفة دراسية تستوعب     ٨٢ ٣٥٤ تضم   ٢٠٠٥  عام

 ذكور،   يف املائة  ٧٣,١  يف املائة  ٦٤,٣وقد ارتفع معدل االلتحاق إىل      .  إناث يف املائة 
سنة والذي يقل عن استهداف     ١٤- ٦ الفئة العمرية    من إمجايل  .إناث يف املائة    ٥٣,٩و

 وختفي هذه املؤشرات تبايناً كبرياً بني الريف  يف املائة٦٩,٣اخلطة اخلمسية الثانية البالغ 
واحلضر وبني مناطق التشتت والتركز السكاين وتربز أن نسبة كبرية من الفئة العمرية             

  . املدارسزالت خارج سنة ما١٤- ٦املناظرة للتعليم األساسي 
 طالب وطالبة مبعـدل     ٤٨٤ ٥٠٠وارتفع عدد امللتحقني بالتعليم الثانوي من         - ١٨٤

 لإلنـاث يف العـام       يف املائة  ٢٠,٣ للذكور و   يف املائة  ٥٢,٦  يف املائة  ٣٦,٩التحاق  
  يف املائة  ٤٠,٥ طالب وطالبة مبعدل التحاق      ٦٨٢ ٧٦٥ إىل   ٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسي  
 من استهداف اخلطة اخلمسية الثانيـة املقـدر          والذي اقترب  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥يف عام   

 واليت ما زالت  يف املائة٥٦، فضالً عن تقليص فجوة النوع إىل حوايل  يف املائة٤١,٣  ب
 غرفة مبتوسط   ١١ ٩٨١تربز التحيز لصاحل الذكور، وازداد عدد الغرف الدراسية إىل          

لتركز السكاين مثـل    طالبة وطالبة، رغم ارتفاعها يف مراكز املدن ومناطق ا         ٥٧كثافة  
الرسـوب  (  طالب وطالبة، ومع ذلك ال زال اهلـدر        ٨٠أمانة العاصمة إىل أكثر من      

  . يف املائة٣٥من التعليم الثانوي مرتفعاً عند ) والتسرب

  توسيع وتطوير التعليم ومبادرة املسار السريع منوذج للتعاون مع املاحنني    
 بدعم من البنك الدويل     ٢٠٠١ي منذ عام    بدء تنفيذ مشروع وتوسيع التعليم األساس       -١٨٥

  .ت صنعاء وعمران واحملويت والضالعواجلهات املاحنة األخرى يف كل من حمافظا
وتنفيـذ  . معات السكانية الفقرية واحملرومـة وقد جنح املشروع يف الوصول إىل التج        -١٨٦

أقـل تكلفـة،    ورفع كفاءة اإلنفاق وبناء املدارس ب     . سياسات احلكومة يف تطبيق الالمركزية    
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وحتسني قدرات املعلمني واإلداريني على مستوى املديريات، باإلضافة إىل ضـمان تـشغيل             
املدارس، وارتفع معدل االلتحاق خاصة للبنات حيث أصبح عدد الفتيات يف الـصف األول              

وقفز معدل التحاق الفتيات يف     . يفوق الذكور يف غالبية املدارس اليت يشرف عليها املشروع        
كمـا أدرج   . ٢٠٠٤ يف عام     يف املائة  ٦٢ إىل   ٢٠٠٢ يف عام     يف املائة  ٥٢ناطق من   تلك امل 

، ومت توسيع االسـتهداف إىل حمافظـات   ٢٠٠٤اليمن ضمن مبادرة املسار السريع منذ عام       
وأعدت احلكومة بالتعاون مع البنك الدويل واملاحنني برنامج        ) احلديدة، حجة، البيضاء، ذمار   (

ويهدف هذا الربنامج إىل تقدمي الـدعم       . ٢٠٠٥ تنفيذه يف عام     ُبدئ تطوير التعليم األساسي  
  .لربامج إصالح وتطوير التعليم األساسي وتوفريه جبودة مع تغطية بقية احملافظات

  التحديات    
يواجه التعليم العام حتديات تبطئ تطوره أمهها التشتت السكاين الذي حيـد مـن                -١٨٧

السكانية، وارتفاع النمو الـسكاين واهليكـل الفـيت         إمكانية الوصول إىل كافة التجمعات      
للسكان الذي يؤدي إىل زيادة الطلب على اخلدمات التعليمية وتزايد أعداد امللتحقني مبعدل             
يفوق قدرة النظام التعليمي، كما أن عدم كفاية املوارد املالية لتأمني متطلبات التعلـيم مـن                

اهج وكذلك نفقـات التـشغيل والـصيانة        منشآت تعليمية ومكتبات وخمتربات وتطوير من     
والترميم يعكس نفسه على تدين كفاءة النظام التعليمي باإلضافة إىل تقادم وعدم صـالحية              
كثري من املباين املدرسية، كذلك، رغم تنامي دور القطاع اخلاص يف التعلـيم العـام إال أن                 

  .استثماراته مل تبلغ مستوى الشراكة املرجوة
شغيل املبين املدرسي وصيانته إحدى املشاكل الرئيسية اليت تواجه نظـام     كما ميثل الت    -١٨٨

 من املباين املدرسية غياب التجهيزات الالزمة        يف املائة  ٦١التعليم وخاصة يف الريف إذ يواجه       
 ال توفر    يف املائة  ٨٥ ال تتوفر فيها غرف للمكتبة املدرسية، و        يف املائة  ٩٨ و ،لإلدارة املدرسية 
 تفتقر لغرف النشاط املدرسي، كما تفتقـر معظـم           يف املائة  ٩٥درسني، و غرف خاصة للم  

املدارس إىل أبسط مقومات املبىن املدرسي وأكثرها تأثرياً يف العملية التعليمية مثـل املرافـق               
 مـن    يف املائة  ٤٩كهرباء اليت تتوفر فقط يف حوايل       الصحية وال سيما يف مداس البنات، وال      

 من املدارس الثانوية، ناهيك عن العجز يف الكراسي املدرسية          املائة يف   ٢٣املداس األساسية و  
  .واملستلزمات األخرى وسوء استخدام املتوفر منها

وقد أظهر تقييم االحتياجات للتعليم العام أن حتقيق هدف تعميم التعليم األساسـي               -١٨٩
إلصـالح   يتطلب تدخالت نوعية إىل جانب اإلنشاءات، تشمل ا        ٢٠١٥للجميع حبلول عام    

املؤسسي وزيادة عدد املعلمات، وحتديث املناهج، وتستند هذه التـدخالت إىل أن حـوايل              
 سنة ال يزالون غري ملتحقني بالتعليم، مما        ١٤-٦ من األطفال يف الفئة العمرية        يف املائة  ٣٥,٧

 مليون طفل مل تتح هلم فرص االلتحاق مبدارس التعليم األساسي، وقـد             ٢يعين أن أكثر من     
 التقرير التدخالت املطلوبة للوفاء باالحتياجات، وحتقيق معدالت االلتحاق املـستهدفة           حدد

  : على النحو اآليت٢٠١٥حبلول عام 
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  مليون دوالر  املرحلة التعليمية
  ١٣ ١٢١  التعليم األساسي
  ٢ ٣٢١  التعليم الثانوي

  ١٦ ٣٠٩  اإلمجايل
  

لسياسات واإلجراءات واليت منـها     وهتدف اخلطة اخلمسية الثالثة عرب جمموعة من ا         -١٩٠
توسيع التعليم العام من خالل حتديث اخلارطة املدرسية وبناء مدارس جديدة وإعادة تأهيـل              
املدارس القائمة وإنشاء مالحق دراسية باملدارس القائمة، وتشجيع القطاع اخلاص واألهلـي            

 ذلك من اإلجراءات    للتوسع يف إنشاء رياض أطفال ومدارس التعليم األساسي والثانوي وغري         
 يف عـام   يف املائـة ٧١,٨اليت هتدف إىل رفع القبول بالصف األول من التعليم األساسي إىل     

  يف املائة  ٧٨ سنة إىل    ١٤-٦ورفع االلتحاق بالتعليم األساسي من الفئة العمرية إىل         . ٢٠١٠
سـنة   ١٧-١٥وكذا رفع االلتحاق بالتعليم الثانوي من الفئـة العمريـة           . ٢٠١٠يف عام   

 .باإلضافة إىل تقليص فجوة االلتحاق بني الريف واحلضر.  يف املائة٥٠,٦ إىل

  التعليم الفين والتدريب املهين    
يشكل التعليم الفين والتدريب املهين أحد ركائز تنمية العمالة املاهرة ونصف املاهرة،              -١٩١

يب ومعاهد التعليم الفين    وتوسيع جماالهتا عرب برامج التعليم والتدريب يف كل من مراكز التدر          
لفين والتـدريب   ستراتيجية الوطنية للتعليم ا   الوقد أقرت احلكومة ا   . والتقين وكليات اجملتمع  

، فضالً عن إيالئها اهتماماً متزايداً هلذا النوع من التعليم والتدريب مـن             املهين وخطة عملها  
 .خالل إنشاء املعاهد الفنية والتقنية

 معهداً خالل   ٥٥ معهداً ومركزاً إىل     ٢٦اهد واملراكز املهنية من     وقد ارتفع عدد املع     -١٩٢
 طالـب وطالبـة إىل      ٦ ٥٦٧ وبالتايل تضاعف امللتحقون هبا مـن        ٢٠٠٥-٢٠٠٠الفترة  
وتعود هذه الزيـادة إىل اسـتحداث بعـض         .  طالبة وطالبة خالل الفترة نفسها     ٢٠ ٢٠٩

 .التخصصات التقنية

إال أهنا ما زالت     .ذا النوع من التعليم عاماً بعد عام      كما تزايدت أعداد امللتحقات هب      -١٩٣
دون املستوى املطلوب لتأمني احتياجات سوق العمل من العمالة النسائية الفنية واملتخصصة،            

، ٢٠٠٠حيث بلغت نسبة التحاق الفتيات يف جمال التعليم الفين والتدريب املهين ما بني العام               
، ٢٠٠٠ فتـاة عـام      ٩٧د الفتيات ال يتجاوز      حيث كان عد   ،٢ ٧٣٨ إىل   ٢٠٠٧والعام  

، وقد ارتفع العدد تدرجيياً نتيجة لفتح ختصصات ومعاهـد          ٢٠٠٧ عام   ٢ ٦٥٦رتفع إىل   او
 .تناسب ميول الفتيات

  يف املائـة   ١١,٤ ميثلن   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ طالبة يف عام     ٢ ٣٠٠وبلغت نسبة اإلناث      -١٩٤
وبلغـت  . املعاهد التقنية وكليات اجملتمع   فقط من إمجايل امللتحقني بكافة املؤسسات املهنية و       
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 مقارنة بالنسبة    يف املائة  ١١ ،٢٠٠٧/٢٠٠٨أعدادهن مقارنة بالذكور خالل العام الدراسة       
، وتأيت هذه الزيادة يف إطار االهتمام بالتعليم الفين والتدريب          ٢٠٠٨ خالل العام     يف املائة  ٢

 . الاملهين بشكل عام مع االهتمام خبصوصية الفتيات يف اجمل

ورغم عدم وجود موانع قانونية اللتحاق الفتاة بالتعليم الفين والتدريب املهين فـإن               -١٩٥
الفجوة بني اإلناث والذكور يف هذا التعليم والتدريب أكثر اتساعاً، وتـشكل امللتحقـات              

والذي يعكس استمرار عـدم  . ٢٠٠٤ من اإلمجايل يف عام  يف املائة٢٠بالتعليم الفين واملهين  
 الفتيات  جتذبإضافة إىل حمدودية التخصصات اليت      . بل اجملتمع يف التحاق الفتاة هبذا اجملال      تق

 ويتطلب حتسني هذا الوضع إعـادة النظـر يف          بيعتها وإمكانيات عملها مستقبالً،   م ط ئوتال
األهداف والسياسات واخلطط التربوية لكل أنواع التعليم ومراحله، باإلضـافة إىل تنويعـه             

هجه وموضوعاته الدراسية لتمكينه من استيعاب متغريات العصر ومتطلبات التنمية          وتطوير منا 
 .وسوق العمل

  أنشطة التعليم والتدريب    
 اإلقبـال   ٢٠٠٧/٢٠٠٨يالحظ من األرقام املتصلة بأعداد املتقدمني للعام الدراسي           -١٩٦

تطبيق التعليم املوازي   على معاهد التعليم الفين والتدريب املهين وكليات اجملتمع، وبالرغم من           
إىل جانب التعليم الصباحي يف املعاهد التقنية نظراً للطاقة االستيعابية احملـدودة، إال       ) املسائي(

 فقط من املتقـدمني مـن        يف املائة  ٥٨أن ذلك مل ميكن املعاهد وكليات اجملتمع سوى قبول          
 : هد كالتايلااللتحاق باملؤسسات التدريبية التابعة للوزارة موزعني على املعا

تقدم للتسجيل طالب وطالبة،    ) كليات اجملتمع (مستوى الدبلوم التقين ثالث سنوات       •
  ؛ يف املائة٧٦ طالب وطالبة نسبتهم ٢ ٠٧٢قُبل منهم 

 طالب وطالبة ، قُبل منـهم       ١٠ ٤٨٨مستوى الدبلوم التقين سنتان تقدم للتسجيل        •
 ؛ يف املائة٥٥ طالب وطالبة نسبتهم ٥ ٧٣٢

 ٨٧٧ طالب وطالبة، قُبـل منـهم        ١ ٥٢٢تقدم للتسجيل   : نوية املهنية مستوى الثا  •
 ؛ يف املائة٥٨طالب وطالبة نسبتهم 

 طالب وطالبة ، قُبل منـهم       ٦ ٨٦٧تقدم للتسجيل   : مستوى دبلوم التدريب املهين    •
 . يف املائة٥٦ طالب وطالبة نسبتهم ٣ ٨٢٨

ة يف وقــد بلــغ عــدد املتقــدمني للتــسجيل علــى مــستوى اجلمهوريــ  -١٩٧
 عن العام املاضي،     يف املائة  ٦١ طالب وطالبة بزيادة     ٢١ ٦٠٠،  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  العام

وبعـد  .  طالب وطالبـة ٢٠ ٣٥٣، ٢٠٠٦/٢٠٠٧حيث كان عدد املتقدمني يف عام      
إجراء عملية اختبارات القبول واملفاضلة طبقاً لشروط التسجيل والقبول يف املعاهـد            

 عن العام الـسابق      يف املائة  ٥,١٢بزيادة   طالب وطالبة أي     ١٢ ٥٠٩ والكليات قُبل 
 . طالب وطالبة١١ ١٥٢والذي قُبل فيه 
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ــين     -١٩٨ ــدريب امله ــين والت ــيم الف ــات التعل ــداد خمرج ــت أع ــا بلغ كم
 وهو أعلـى عـدد       يف املائة  ٧٦ طالب وطالبة بنسبة     ٥ ٨٢٠،  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  خالل

 لاللتحـاق بـربامج     كما بلغ إمجايل املتقدمني   .خرجيني وصلت إليه وزارة التعليم الفين     
 .  مجيعاًقبوهلم طالب مت ٨٠١، ٢٠٠٧/٢٠٠٨التعليم والتدريب املستمر للعام الدراسي 

وفيما خيص برامج الدورات القصرية فقد بلغ عدد الطالب الذين تقدموا بطلبـات               -١٩٩
وبلغ عدد املقبولني لاللتحاق يف هـذا       .  طالب وطالبة  ٤ ٣٣٠االلتحاق بالدورات القصرية    

 دورة ١٥٣ب  طالب وطالبة، التحقوا   ٣ ٩٠٦ع من التعليم مبختلف براجمه اليت مت تنفيذها         النو
 مؤسسة تدريبية موزعـة     ٣٣ عنوان برنامج تدرييب، ونفذت هذه الدورات يف         ٣٦ل تدريبية  

 حمافظة من حمافظات اجلمهورية، وقد بلغ إمجايل اخلرجيني من الـدورات املنفـذة              ١٣على  
 يف  ٨٢,٢وبلغت نسبة اخلرجيني من هذه الدورات إىل امللتحقني هبـا            طالب وطالبة    ٣ ٢٠٩
 من خرجيـي الثانويـة العامـة،        ٩٥١ ممن حيملون املؤهالت اجلامعية، و     ٤٦٤، منهم   املائة
 . مبؤهالت أدىن أو بدون٥٨٧ من خرجيي التعليم األساسي، و١ ٢٠٧و

  التحديات    
وائق حتد من زيادة عدد امللتحقني، أمهها       يواجه التعليم الفين والتدريب املهين عدة ع        -٢٠٠

اخنفاض الطاقة االستيعابية للمعاهد والتقنية وكليات اجملتمع، وتقليدية الـربامج ومنطيتـها،            
وضعف إعداد املدرسني واملدربني وعدم تأهيلهم بصورة مستمرة ملواكبة التطورات التقنيـة            

 وعدم مالءمتـها الحتياجـات      وقد انعكس ما تقدم يف تدين مستوى املخرجات       . والعلمية
باإلضافة إىل عدم كفايتها، كما يظهر اخنفاض الوعي بأمهية التعليم الفين والتـدريب   . التنمية

املهين يف البناء االقتصادي واالجتماعي وبالدور الذي ميكن للمرأة أن تضطلع فيه من خالل              
 . هذا النوع من التعليم

حكومة هتدف من خالل جمموعة مـن الـسياسات         لذا فإن اخلطة اخلمسية الثالثة لل       -٢٠١
واإلجراءات إىل حتقيق توازن نسيب بني التعليم الثانوي من جهة والتعليم الفـين والتـدريب               

  يف املائة٧املهين من جهة أخرى من خالل رفع الطاقة االستيعابية للتعليم والتدريب املهين إىل       
  .٢٠١٠من جمموع امللتحقني بالتعليم الثانوي يف عام 

كما تسعى إىل التوسع األفقي والرأسي يف التعليم الفين والتدريب املهين وزيادة عدد               -٢٠٢
 .٢٠١٠ مؤسسة يف عام ١٤٥املراكز واملعاهد وكليات اجملتمع إىل 
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  جداول التعليم    
-٢٠٠٠/٢٠٠١جدول القبول وااللتحاق والتخـرج يف التعلـيم األساسـي والثـانوي             

٢٠٠٥/٢٠٠٦.  
  )باأللف(املرحلة الثانوية   )باأللف(ة األساسية املرحل  البيان

  ٪الزيادة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠١/ ٢٠٠٠  ٪الزيادة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠١/ ٢٠٠٠  
  القبول

 ٣٢,٣ ١٧٦ ١٣٣ ٣٧,١ ٤٦٢ ٣٣٧ ذكور

 ٥٤,٩ ٧٩ ٥١ ٤١,٢ ٣٤٦ ٢٤٥ إناث

 ٣٨,٦ ٢٥٥ ١٨٤ ٣٨,٧ ٨٠٨ ٥٨٢ جمموع

  االلتحاق
 ٣٣,٥ ٤٧٤ ٣٥٥ ٢٢,٢ ٢,٦٧١ ٢,١٨٥ ذكور

 ٦٠,٨ ٢٠٩ ١٣٠ ٣٨,٧ ١,٦٨٦ ١,٢١٦ إناث

 ٤٠,٨ ٦٨٣ ٤٨٥ ٢٨,١ ٤,٣٥٧ ٣,٤٠١ جمموع

  التخرج
 ٢١,٧ ١٠١ ٨٣ ٢٣,٤ ١٣٢ ١٠٧ ذكور

 ٦٠,٠ ٤٨ ٣٠ ٧٣,٨ ٧٣ ٤٢ إناث

 ٣١,٩ ١٤٩ ١١٣ ٣٧,٦ ٢٠٥ ١٤٩ جمموع

  .٢٠١٠-٢٠٠٦ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر :املصدر

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦-٢٠٠١/ ٢٠٠٠جدول تطور التعليم الفين والتقين 
  التعليم التقين  التعليم الفين واملهين  البيان

  ٪الزيادة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠١/ ٢٠٠٠  ٪الزيادة   ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠١/ ٢٠٠٠  
 ٧٨٦ ٥ ٢٨٧ ٥٩٧ ١٣٦,٠ ٥ ٦٥٤ ٢ ٣٩٣ املقبولون 

 ١,٠٥٩ ٩ ٨٧٣ ٨٥٢ ٨٠,٨ ١٠ ٣٣٦ ٥ ٧١٥ امللتحقون

 ١,١٣٨ ٢ ٧٤٨ ٢٢٢ ١٠٢,٢ ٣ ٤١١ ١ ٦٨٧ وناخلرجي

  .٢٠١٠-٢٠٠٦ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر :املصدر
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  ٢٠١٠-٢٠٠٦جدول مؤشرات التعليم الفين والتدريب املهين 
 ٢٠١٠/٢٠١١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ املستوى البيان

  جمموع  إناث  ذكور   جمموع  إناث  ذكور   
 ١٢ ٨٨٦ ١ ٠١٧ ١١ ٨٦٩ ٥ ٦٥٤ ٣٢٤ ٥ ٣٣٠ اهد مهنية مع

 ٩ ٢٤٩ ١ ٢٨٣ ٧ ٩٦٦ ٣ ٧١٧ ٥١٦ ٣ ٢٠١ معاهد تقنية

 ٤ ٥٨٦ ٨٧٢ ٣ ٧١٤ ١ ٥٧٠ ٢٩٨ ١ ٢٧٢ كليات جمتمع

املقبولون
 

 ٢٦ ٧٢١ ٣ ١٧٢ ٢٣ ٥٤٩ ١٠ ٩٤١ ١ ١٣٨ ٩ ٨٠٣  جمموع

 ٢٥ ٤٧٨ ٢ ١٢٨ ٢٣ ٣٥٠ ١٠ ٣٣٦ ٧٤١ ٩ ٥٩٥ معاهد مهنية 

 ١٦ ٥٧٠ ٢ ٢٩٨ ١٤ ٢٧٢ ٦ ٥٠٥ ٩٠٣ ٥ ٦٠٢  تقنيةمعاهد

 ١٠ ٣٨٥ ١ ٩٧٤ ٨ ٤١١ ٣ ٣٦٨ ٦٥٥ ٢ ٧١٣ كليات جمتمع

امللتحقون
 

 ٥٢ ٤٣٣ ٦ ٤٠٠ ٤٦ ٠٣٣ ٢٠ ٢٠٩ ٢ ٢٩٩ ١٧ ٩١٠  جمموع

 ٦ ٩٥٧ ٥٥٥ ٦ ٤٠٢ ٣ ٤١١ ٢١٢ ٣ ١٩٩ معاهد مهنية 

 ٦ ٠٠٨ ٩٦٤ ٥ ٠٤٤ ٢ ٢٨٧ ٣٦٧ ١ ٩٢٠ معاهد تقنية

 ٢ ٠٢٧ ٤٤١ ١ ٥٨٦ ٤٦١ ١١٤ ٣٤٧ كليات جمتمع

اخلرجيون
 

 ١٤ ٩٩٢ ١ ٩٦٠ ١٣ ٠٣٢ ٦ ١٥٩ ٦٩٣ ٥ ٤٦٦  جمموع

  .٢٠١٠-٢٠٠٦ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر :املصدر

  ٢٠١١-٢٠٠٦/٢٠١٠-٢٠٠٥جدول تطور مؤشرات التعليم اجلامعي 
 ٢٠١٠/٢٠١١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ نوع الكلية البيان

  جمموع  إناث  ذكور   جمموع  إناث  ذكور   
 ١٢ ٥٨٥ ٣ ٩٤٢ ٨ ٦٤٣ ٨ ٣٢٣ ٢ ٥٦٠ ٥ ٧٦٣ تطبيقية

 ٦٤ ٥٧٣ ١٧ ٣٥٩ ٤٧ ٢١٤ ٥١ ٩٨٦ ١٢ ٩٨٩ ٣٨ ٩٩٧ إنسانية

املقبولون
 

 ٧٧ ١٥٨ ٢١ ٣٠١ ٥٥ ٨٥٧ ٦٠ ٣٠٩ ١٥ ٥٤٩ ٤٤ ٧٦٠  جمموع
 ٤٧ ٢٨٨ ١٤ ٢٣٢ ٣٣ ٠٥٦ ٢٧ ٥٩٩ ٨ ٦٢٧ ١٨ ٩٧٢ تطبيقية

 ١٩٤ ٩٠٣ ٥٤ ٣٣٠ ١٤٠ ٥٧٣ ١٤٣ ٠٣١ ٣٩ ٢٠٤ ١٠٣ ٨٢٧ إنسانية

امللتحقون
 

 ٢٤٢ ١٩١ ٦٨ ٥٦٢ ١٧٣ ٦٢٩ ١٧٠ ٦٣٠ ٤٧ ٨٣١ ١٢٢ ٧٩٩  جمموع
 ٦ ٦٠٥ ١ ٩٣٩ ٤ ٦٦٦ ٤ ٣١٣ ١ ٢١٧ ٣ ٠٩٦ تطبيقية

 ٣٠ ٢٦٣ ٨ ٦٥٢ ٢١ ٦١١ ٢٠ ٩٧٧ ٦ ٠٥٨ ١٤ ٩١٩ إنسانية

اخلرجيون
 

 ٣٦ ٨٦٨ ١٠ ٥٩١ ٢٦ ٢٧٧ ٢٥ ٢٩٠ ٧ ٢٧٥ ١٨ ٠١٥  جمموع

  .٢٠١٠-٢٠٠٦ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر :املصدر

        


