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التقرير املقدم من بوليفيا إىل اللجنـة املعنيـة باحلقـوق        
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن تنفيذ العهد الدويل       

  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد ا

 توصيات اللجنة املعنيـة باحلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 التقرير األول املقدم من بوليفيااملتعلقة ب

أن،  للعهد الدويل املربم يف هذا الش تنفيذاًنظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     -١
 ١٧ و ١٦ و ١٥، وذلك يف جلساهتا     )E/1990/5/Add.44(يف الـتقرير األويل الـذي قدمـته إلـيها بوليفـيا             

(E/C.12/2001/SR.15-17) واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠١مايو / أيار٣ و٢، املعقودة يومي ،: 

 وتنفيذ مجيع   حتـث اللجنة الدولة الطرف بشدة على ضمان مراعاة أحكام العهد عند وضع             -٢٦
 .السياسات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، على وضع   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦املؤرخ   ٢٧٤٢٠ رقم   علىوتعكف دولة بوليفيا، مبوجب املرسوم األ      -٢
زيز الدفاع عن  باعتبارها تتيح آليةً لرسم وتنفيذ سياساٍت عامة ترمي إىل تع)١(االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان
 : من خالل ما يليحقوق اإلنسان واحترامها، وذلك

التشـجيع عـلى إدراج االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن خمتلف املنظمات الدولية حلقوق       -
لمعاهدات واالتفاقيات   االمتثال ل  اإلنسان يف خطط العمل السنوية لكٍل من هيئات الدولة، بغية         

وتندرج يف هذا اإلطار التوصيات األخرية      . ة بوليفيا يف هذا اجملال    الدولية اليت وقّعت عليها دول    
 .الصادرة عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .لتوصيات املذكورة وتنفيذها األخذ بامتابعة -

يق مـتابعة تطبـيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها بوليفيا، فضالً عن تطب               -
 .املبادئ واملعايري الدنيا اليت تضعها هيئات دولية متخصصة يف حقوق اإلنسان

اقـتراح آلـيات لتنفيذ األحكام والقرارات والتوصيات الصادرة عن هيئات دولية معنية حبماية      -
 .حقوق اإلنسان

                                                      

 اجملتمع املدين   -تها أجهزة السلطة التنفيذية واجلهات املعنية حبقوق اإلنسان         الـيت تعكف على صياغ     )١(
 . ٢٠٠٥سبتمرب / وستفرغ من صياغتها وتقدمها يف أواخر أيلول-املنظم 
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 : ، يتألف من)٢(وختضع هذه اآللية ملسؤولية جملس للتنسيق بني املؤسسات -٣

 لعالقات اخلارجية وشؤون العبادات؛وزير ا )أ(

 وزير شؤون رئاسة اجلمهورية؛ )ب(

 وزير التعليم؛ )ج(

 وزير شؤون الشعوب األصلية؛ )د(

 وزير التنمية املستدامة؛  )ه(

 وزير العمل؛ )و(

 وزير الدفاع؛ )ز(

 وزير الصحة؛ )ح(

 السلطة القضائية؛ )ط(

 النيابة العامة؛ )ي(

 ).اجملتمع املدين(حبقوق اإلنسان ممثلو اجلهات املعنية  )ك(

ويتوىل اجمللس وضع االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذها، . ويترأس اجمللس وزير شؤون رئاسة اجلمهورية
 وعلـيه مـن أجـل ذلـك أن يوفـر املوارد االقتصادية الالزمة لتنفيذها بإسهام كٍل من اخلزانة العامة للدولة                     

 .والتعاون الدويل

العمل على تضمني خطط العمل السنوية : توىل جملس التنسيق بني مؤسسات الدولة أداء الوظائف التاليةوي -٤
لكٍل من مؤسسات الدولة االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن خمتلف جلان حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

ملعاهدات واالتفاقيات احملددة املتعلقة    ا االمتثال ألحكام أو عـن هيـئات دولية أخرى معنية حبقوق اإلنسان بغية            
ستنتاجات والتوصيات الصادرة عن خمتلف جلان األمم املتحدة وعن         اال ة تنفيذ حبقـوق اإلنسان، فضالً عن متابع     

 .هيئات دولية أخرى معنية حبقوق اإلنسان

اليت وافقت عليها ومـن جهـة أخرى، يتوىل جملس التنسيق بني املؤسسات متابعة تطبيق املعايري الدولية              -٥
بوليفيا يف جمال حقوق اإلنسان ، فضالً عن املبادئ التوجيهية واملبادئ واملعايري الدنيا الواردة يف القرارات الصادرة 

ويقترح اجمللس آليات لتنفيذ األحكام والقرارات والتوصيات الصادرة        . عن هيئات متخصصة يف حقوق اإلنسان     
                                                      

 .٢٧٤٢٠ رقم علىأُنشئت هذه اآللية مبوجب املرسوم األ )٢(
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ق اإلنسان، ويضطلع مبسؤولية تنفيذ اخلطة الدولية املتعلقة بااللتزامات الدولية          عن هيئات دولية معنية حبماية حقو     

 .يف جمال حقوق اإلنسان

وحتقيقاً لألهداف املقترحة، فإن االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان حتظى كذلك باهتمام جلنة التنسيق              -٦
كاالت السلطة التنفيذية وتتمثل مهمتها الرئيسية     يف جمال حقوق اإلنسان واليت تتألف من مجيع و         )٣(بني الوزارات 

 .يف رفع تقارير الدولة يف جمال حقوق اإلنسان إىل شىت اهليئات الدولية

ص لالستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان أمانة فنية ختضع        خَصوأخـرياً، من أجل تنسيق هذه العملية، تُ        -٧
تنفيذية لالستراتيجية؛ إذ تتوىل تنسيق االتصال الدائم فيما بني إلشـراف مكتب وكيل وزارة العدل وُتَعدُّ اهليئة ال    

 .جملس التنسيق بني املؤسسات وجلنة التنسيق بني الوزارات واجملتمع املدين

 والذي  ٢٠٠٤بدأت آليات االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان عملها مبوجب اإلجراء املتخذ يف عام              -٨
سات العامة يف جمال حقوق اإلنسان، سيكتمل إعدادها قريباً لتبدأ عملية اعتماد            أُِعدت مبقتضاه وثيقة لرسم السيا    

غري أنه ُينتظَر الشروع يف تنفيذ بعض التدابري املنصوص عليها . السلطة التشريعية هلا كقانون من قوانني اجلمهورية    
 لدى الدولة مبجرد اعتماد     وسوف تصبح األهداف املنشودة حمددةً    . يف الوثـيقة بالـتزامن مع العملية التشريعية       

 .االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان

نَشأ اجلمعية التأسيسية يف عام               -٩  لتكون فرصة يتسىن    ٢٠٠٦وأخـرياً، مـن اجلدير باإلشارة أنه سوف ُت
للمجـتمع البولـيفي من خالهلا إبداء موافقته على دستور سياسي جديد يتسم بطابع تقدمي فيما يتعلق حبقوق                  

 . ان باملقارنة مع قانون اجلمهورية األساسي احلايلاإلنس

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول سان سلفادور امللحق باالتفاقية             -٢٧
 .١٩٨٨األمريكية حلقوق اإلنسان، الذي وقعت عليه يف عام 

 / كانون األول  ١٢ ؤرخ امل ٣٢٩٣وقـد ُصـدق عـلى بروتوكول سان سلفادور مبوجب القانون رقم              -١٠
 .٢٠٠٥ديسمرب 

تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احملددة يف      -٢٨
 .العهد يف النظام القانوين احمللي

 عامة حقوق الشعب البوليفي االقتصادية واالجتماعية       ورٍةإن الدسـتور السياسـي للدولـة يضمن بص         -١١
ترف حبق األشخاص يف الرعاية الصحية؛ وحقهم يف العمل واالشتغال بالتجارة أو الصناعة أو بأي والثقافية؛ إذ يع

نشاط مشروع؛ وحقهم يف تلقي التعليم واكتساب الثقافة؛ وحقهم يف تقاضي أجٍر عادل عما يقومون به من عمل 
 .كفل هلم وألسرهم العيش الكرمي؛ وحقهم يف الضمان االجتماعيي

                                                      

 .انظر احلاشية السابقة )٣(
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 ملبادئ مع مبادئ أخرى واردة يف الوثيقة القانونية ذاهتا على النحو املنصوص عليه يف املواد               تـتفق هذه ا    -١٢
 . ١٩٢ إىل ١٥٦من 

 ٢وعـالوةً عـلى ذلك، فإن قانون إصالح التعليم يكّمل ويعّرف العديد من األحكام مبوجب املادتني                  -١٣
 .طينمن قانون نظام التعليم الو) األغراض والسياسات (٣و) األهداف(

  علىوفـيما يتصل بوظائف اجلهة التابعة للدولة واملعنية بسري اخلطط والربامج الثقافية، حيدد املرسوم األ               -١٤
 . مهام وكالة وزارة الثقافة٢٦٩٧٣رقم 

وفيما يتعلق بالصحة، فباإلضافة إىل الوظائف واخلدمات العادية اليت تقدمها وزارة الصحة، لدينا، يف مجلة  -١٥
ـ    تقدمي  وجماين، إىل     ومتكاملٍ شامٍلقانون التأمني الشامل لألم والطفل، الذي يهدف، على حنو           رى،قوانـني أخ

إعانات صحية على صعيدي الرعاية يف نظام الصحة الوطين ونظام الضمان االجتماعي القصري األجل إىل احلوامل                
 منذ والدهتم وحىت بلوغهم اخلامسة     أشهر على الوضع، وإىل األطفال من اجلنسني       ٦منذ بدء احلمل وحىت انقضاء      

 .من العمر

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عن أثر                -٢٩
 .ال مركزية احلكم على متتع املواطنني البوليفيني حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

منه، على املبادئ العامة املتعلقة هبذه املسألة، واليت تنظمها         ٢٠٦  إىل ٢٠٠وينص الدستور، يف املواد من       -١٦
 :األحكام القانونية احملددة التالية

 قانون املشاركة الشعبية - 

يهدف القانون إىل االعتراف باملشاركة الشعبية يف احلياة القانونية والسياسية واالقتصادية للبلد            
ويسعى إىل حتسني . ألصلية والريفية واحلضرية وتشـجيعها وتدعميها، وتوضيحها للمجتمعات ا     

ويعزز . نوعـية حـياة املرأة والرجل البوليفيني، مع توزيع أعدل وإدارة أفضل للموارد العامة             
القانون الصكوك السياسية واالقتصادية الالزمة للوصول بدميقراطية التمثيل السياسي إىل الكمال، 

 . ؤ الفرص للنساء وللرجال يف مستويات التمثيلوذلك بتيسري مشاركة املواطنني وضمان تكاف

 :وحتقيقاً لألغراض املشار إليها، فإن القانون املذكور

يعترف بالشخصية القانونية للمنظمات اإلقليمية األساسية والتنظيمات احلضرية والريفية  -
 .ويربطها باهليئات العامة

ويوِسع نطاق  . ومة البلديات حيـدد احملافظـة عـلى أهنا خاضعة للوالية اإلقليمية حلك           -
االختصاصـات ويزيد حجم املوارد لصاحل حكومات البلديات، وُيسِند إليها مسؤولية           
توفـري اهلياكل األساسية املادية لقطاعات التعليم والصحة والرياضة، ولشبكات طرق           

 . األحياء، ولنظم الري الصغرية النطاق، ويلزمها بإدارهتا وصيانتها وجتديدها



E/C.12/BOL/2 
Page 6 

 
 مبدأ التوزيع املنصف على السكان للموارد الضريبية اليت ُتخصص للمقاطعات           ُيرسـخ  -

وحتال إليها، عن طريق البلديات اخلاصة بكٍل منها واجلامعات التابعة هلا، ويسعى بذلك 
 .إىل تقومي مواطن اخللل التارخيي القائم بني املناطق احلضرية والريفية

صاصاهتا حبيث تعمل يف إطار احلقوق والواجبات       يعيد ترتيب مهام اهليئات العامة واخت      -
 .املعترف هبا يف هذا القانون

 :ويف ضوء ذلك ُيعَترف باملنظمات اإلقليمية األساسية وبتمثيلها 

ُتعـّرف املـنظمات اإلقليمـية األساسية بأهنا ختضع للمشاركة الشعبية على مستوى              -أوالً
حياء، والُمنظمة حبسب عاداهتا أو أعرافها أو       اجملـتمعات الريفية والشعوب األصلية وجمالس األ      

 .أحكام القواعد الناظمة هلا

 وباألمناء العامني وغريهم،    ،إن بالكابيتاِنس، واخليالكاتاس، والكوراكاس، واملايكوس     -ثانياً
مـن اجلنسـني، واملُعّيـنني حبسـب عاداهتم وأعرافهم وأنظمتهم، ُيعتَرف هبم بوصفهم ممثلني               

 . ية األساسيةللمنظمات اإلقليم

 قانون البلديات -

 منه على أن البلدية، بوصفها حكومة حملية مستقلة، هي كيان خاضع للقانون             ١ينص يف املادة    
العـام، لـه شخصية قانونية معترف هبا وتراثه اخلاص، وميثل جمموعة األحياء اخلاضعة لوالية              

 . إقليمية حمددة، وغايته تلبية احتياجات احلياة اجملتمعية

 قانون الالمركزية اإلدارية -

 : ويستهدف ما يلي 

إرسـاء اهلـيكل التنظـيمي للسـلطة التنفيذية على مستوى الوزارات يف إطار نظام                -
 .الالمركزية اإلدارية

 .إرساء نظام للموارد االقتصادية واملالية اخلاصة بالوزارات -

ت على حنٍو مباشٍر وجعلها يف      حتسني وتعزيز فعالية اإلدارة العامة يف جمال تقدمي اخلدما         -
 .متناول السكان

، اختري وزراء بوليفيا التسع ألول مرة بتصويت املواطنني ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٨وأخرياً، ُيذكَر بأنه، يف 
 ويـنّم هـذا اإلجراء عن شكل من أشكال حتقيق الالمركزية يف السلطة عن طريق االنتخاب الشعيب                 . املباشـر 

  .هلذه السلطات
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراءات لتدارك التهميش والتمييز اللذين يتعرض هلما  -٣٠
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها     . السـكان األصليون يف كافة قطاعات اجملتمع      

، خاصة  الـدوري الـثاين معلومات مفصلة عن اجلهود اليت تبذهلا من أجل زيادة متتع سكان الريف               
 .السكان األصليون منهم، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 : منه، على ما يلي١٧١ينص الدستور، يف املادة  -١٧

يعترف القانون باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية للشعوب األصلية القاطنة يف           -أوالً " 
وق املتصلة بأقاليمها اجملتمعية األصلية، مبا يضمن       اإلقلـيم الوطـين وحيـترمها وحيميها، وال سيما احلق         

 .االستخدم املستدام للموارد الطبيعية واستغالهلا، وتلك املتصلة هبوياهتا وقيمها ولغاهتا وعاداهتا ومؤسساهتا

 تعـترف الدولـة بالشخصـية القانونـية للمجـتمعات األصلية والريفية وجلمعيات              -ثانياً  
 .واحتادات الفالحني

للسـلطات الطبيعية املسؤولة عن اجملتمعات األصلية والريفية أن متارس وظائف اإلدارة              -اً ثالث 
وأن تطبق معايريها اخلاصة هبا على سبيل التسوية البديلة ألي صراع، وذلك وفقاً لعاداهتا وإجراءاهتا، على 

افق هذه الوظائف مع مهام ويكفل القانون تو. أالّ تتعارض مع أحكام هذا الدستور ومع القوانني السارية
 ".سلطات الدولة

 . ١٧٥ إىل ١٧٢، واملواد من ١٦٩ إىل ١٦٥ُتفّصل هذه األحكام وُيوّسع نطاقها مبا تنص عليه املواد من  -١٨

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز ضد املرأة يف احلياة العامة                -٣١
 .واالقتصادية واالجتماعية

 : منه، على ما يلي٦ينص الدستور، يف املادة  -١٩

ويتمتع باحلقوق واحلريات والضمانات    . وفقاً للقوانني وأهلية قانونيتان   لكـل إنساٍن شخصية      -أوالً " 
العنصر أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي          بسبب   متييز   ااملعترف هبا يف هذا الدستور، دومن     

 ". أو األصل أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية أو أي حالة أخرى،يعة أخرىرأي ذي طب

ـ  -٢٠  حتسني محاية حقوق املرأة يف األراضي        بغية  جهـة أخرى، فقد اعتمدت الدولة الئحة متخصصة        نوم
 :البوليفية، ومثال ذلك

 )١٠/١٠/١٩٧٧( ٢٤٨٦٤املرسوم األعلى رقم 

ا املرسوم، املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف اجملال           من هذ  ١ مبقتضى املادة    ،تكفل الدولة  
السياسات صلب   يف   انيةجلنسا القضاياالسياسـي واالقتصـادي واالجتماعي والثقايف، وكذلك إدراج         
 .العامة، وصوالً إىل إنصاف حقيقي يشجع على اختاذ تدابري حمددة
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 )١٠/١٠/١٩٩٧( ٢٤٨٦٤املرسوم األعلى رقم 

 . الرجال والنساءأمامؤ الفرص ويتعلق بتكاف  

 )١١/٩/٢٠٠٠( ٢١١٩القانون رقم 

الـربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    "جـاء تصـديقاً عـلى         
 كانون  ١٦ؤرخ  امل" العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        "و" والسياسـية 

 .١٩٦٦ديسمرب /األول

 )١١/٩/٢٠٠٠( ٢١١٧ن رقم القانو

 ".اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة"جاء تصديقاً على   

 )١٨/٨/١٩٩٤( ١٥٩٩القانون رقم 

 ". واستئصالههاتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة علي"جاء تصديقاً على   

 )١٥/٩/١٩٨٩( ١١٠٠القانون رقم 

 ."ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية الق"جاء تصديقاً على   

عن طريق الشكاوى  ق وزارة العمل،حقَ تت- فترة زمنية معقولة قبل الوضع وبعدهلمهات لألماية توفري احل -٢١
رية املستحقة للعاملني َس اُألَبَدالت اإلعالةمن دفع ، تفتيش ومراجعة صحائف البياناتال التوفيق ووعملياتاملقدمة 

 الذي  ١٩٨٨مايو  / أيار ٢ املؤرخ   ٩٧٥ القانون رقم     إنفاذ  ويف اإلطار ذاته، تتحقق الوزارة من      .نونمبوجب القا 
اليت  تفتيشال يف عمليات ، وتتحقق إدارة العمل واألمن الصناعي.ميـنح محاية خاصة للمرأة العاملة يف فترة احلمل    

أهنّن مبأمٍن من أي خماطر من شأهنا أن تؤذي          من أن العامالت احلوامل حيظني باحلماية و       ، املؤسسات  على تقوم هبا 
 . تضر بصحتهن أناجلنني أو

 أن بش ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ يف   ٢٤٢٦القانون رقم   صدر  وبالـتوازي مع هذه اإلجراءات،       -٢٢
عاية  جمانية يف جمال الر    منح مبقتضاه على حنو إلزامي إعاناتٌ     ، وهو تأمني تُ   (SUMI)الـتأمني الشامل لألم والطفل      

 وذلك يف مجيع منشآت ، أشهر على الوضع وجلميع األطفال دون سن اخلامسة      ٦الصـحية للحوامل حىت انقضاء      
 . االتفاقيةاملندرجة يف إطارالصحة من القطاعني العام واخلاص 

 : وزارة الصحة البوليفية ما يليتعرضوفيما يتعلق هبذه املسألة،  -٢٣

 معلومات أساسية 

ضع  السارية، وُ  اللوائحويف  من الدستور    ٥٨ من املادة    ٦ يف الفقرة    واردة وفقـاً ملبادئ أساسية     
 أسرية َبَدالت إعالة العمل يف هيئات القطاعني العام واخلاص بالبلد أصحابنظام جديد يقضي بأن ُيفِْرد    

 .ملستفيدينان عليهم وللمؤمَّ
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جور الوطنية مبوجب املرسوم    ، يعّدل احلد األدىن لأل    ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١واعتـباراً من      
 ويسري . بوليفيانو٤٤٠ إىل بوليفيانو ٤٣٠ من برفعه ٢٠٠٣مايو / أيار٢٦ املؤرخ ٢٧٠٤٩األعلى رقم 

) خمصصات عينية ( األسرية املستحقة قبل الوضع ويف فترة الرضاعة         َبَدالت اإلعالة هـذا املـبلغ يف حالة       
لَزم) يةخمصصات نقد(واملستحقة يف حاالت امليالد والوفاة   .دفعها وتكون على نفقتهب العمل  صاحبوُي

  مستفيدا٢٧ً ٠٠٠ الوطين حنو    صعيدعلى ال  حالياً    األسرية َبـَدالت اإلعالة   بـرنامج    ويشـمل   
 ).٢٠٠٥مايو / لوزارة الصحة والرياضة عن شهر أيارة إدارة األمن االجتماعي التابعبيانات(

 التقدم احملرز 

 :وعة يف هذا الشأناملوضالقواعد واألنظمة  -٢٤

 هذا ويقضي .نظام الضمان االجتماعي على  وهو يقوم- ٢٠٠٣-٢٠٠٢،  األسريةَبَدالت اإلعالةنظام 
 :أو املستفيدين/تقدمي املنح األربع التالية للعاملني وبالنظام 

 ،اعتباراً من اليوم األول من الشهر اخلامس من احلمل        مستحقة   وتكون - منحة ما قبل الوضع   
 .الطفلة/احلق فيها يوم والدة الطفلويسقط 

 وحىت  ،ابنة/الطفلة عن كل ابن   / اعتباراً من يوم والدة الطفل     وتكون ُمستَحقة  - منحة الرضاعة 
 .انقضاء األشهر األوىل من والدته

 ويكون مستَحقاً  لألجور الوطنية    اً واحد ، يعادل حداً أدىنً    واحدٍ  من مبلغٍ  ألف تت - منحة امليالد 
 .ابنة/ملؤّمن عليها أو املستفيدة عن ميالد كل ابنلألم احلامل ا

 ويكون ُمستَحقاً  لألجور الوطنية    اً يعادل حداً أدىن واحد     واحدٍ  من مبلغٍ  ألف تت - منحة الوفاة 
 .بنةا/بنأي اعن وفاة 

 . من األم والطفل يف فتريت احلمل والرضاعةوهتدف هذه املنح إىل حتسني أحوال التغذية لكٍل 

األحكام القانونية اليت تنظم إنفاذ يستهدف هذا النظام  -  وزارة الصحة والرياضةيلداخلي ملوظفالنظام ا -٢٥
 : إىل النقاط التالية بإشارتهالضمان االجتماعي

 األم العاملة ُتمَنح: "إجازة األمومة وذلك مبنحها، عةمرونة مواعيد العمل إذا ما كانت األم مرض 
ن مى النحو الواجب حبالتها، وذلك بتقدمي شهادة طبية تصدر حصرياً احلامل اليت أخطرت رّب العمل عل

العام قانون ال من ٦٢ و٦١املادتان . " أسابيع بعده٦ أسابيع قبل الوضع و٦نة، بإجازة مدهتا اجلهـة املؤمَّ
 العام قانونل من املرسوم التنظيمي ل٥٥ و٥٤واملادتان ، ١٩٤٢ديسمرب / كانون األول٨املؤرخ  للعمـل   

 دقيقة كي   ٣٠وُتمـنح كذلك إذناً يومياً مدته ساعة يف اليوم ميكن تقسيمها على فترتني من               . مـل للع
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ديسمرب / كانون األول  ٨ املؤرخ    للعمل العام قانونال من   ٦٢ و ٦١املادتان  . تـتمكن من إرضاع وليدها    

 . للعمللقانون العامل من املرسوم التنظيمي ٥٥ و٥٤واملادتان ؛ ١٩٤٢

 الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ برامج ترمي إىل زيادة فرص التدريب التقين            توصـي اللجنة   -٣٢
 .واملهين وخفض البطالة

 وذلك مبوجب صكوك قانونية مثل      ،تكفـل دولـة بوليفيا حق املواطن يف العمل باعتباره أحد أولوياهتا            -٢٦
 : الذي يقضي يف هذا الشأن مبا يلي،الدستور

 ، العمل ويف االشتغال بالتجارة أو الصناعة أو أي نشاط آخر مشروع   يف"ص على احلق     تن -) د(٧املادة   
 ؛"شريطة أال يضر ذلك بالرفاه العام

 . ويشكل أساساً للنظامني االجتماعي واالقتصادي وحٌقالعمل واجٌب -١٥٦املادة 

 ١٥٧املادة 

فيما  ا بوضع معايريموينظم القانون آلياهت. رأس املالوالعمل  محاية كٍل من تكفل الدولة - أوالً"  
 من املرأة ر، واحلد األقصى لفترة العمل، وعمل كٍلو بالعقود الفردية واجلماعية، واحلد األدىن لألجصليت

والقّصـر، وأيام الراحة األسبوعية والسنوية املدفوعة األجر، وأيام األعياد، وعالوة رأس السنة، واِملنح              
حاالت تسريح املوظفني،    وعن   ،لتعويض عن مدة اخلدمة   ونظم املشاركة األخرى يف منافع الشركات، وا      

 .االجتماعية واملتعلقة حبماية العاملنياالستحقاقات  وغري ذلك من ،والتدريب املهين

ات العمل، واالستقرار فيه    ي تضمن للجميع إمكان    إجياد أوضاع  الدولـة مسـؤولة عن     - ثانياً  
 ".عادلر وتقاضي أج

دد القانون بصفة عامة احلقوق والواجبات املترتبة على العمل، باستثناء العمل           حي -القانون العام للعمل     -٢٧
ويطّبق القانون كذلك على مؤسسات الدولة وعلى أي منطقة عامة .  الذي يرد بشأنه نص خاص،يف جمال الزراعة

 .ستثناءات احملَددة اال، فيما عداأو خاصة، حىت وإن كانت غري رحبية

 ما ورد يف    ربي، على حنو  إىل أن دولة بوليفيا قد حظرت كل أشكال العمل اجل         ومـن املهـم اإلشـارة        -٢٨
 بشأن التدابري اليت اختذهتا     ٢٠٠٤املذكرات اليت قدمتها حكومة مجهورية بوليفيا إىل منظمة العمل الدولية يف عام             

 ).)ج(٣ املرفق (١٠٥ رقم ١٩٥٧، املؤرخة  اتفاقية إلغاء العمل اجلربي أحكاَمإلنفاذ

النظام  من   ٢٢ فيما يتصل باملادة     ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠ عن الفترة    تقريراً، قدمـت حكومة بوليفيا      وعلـيه  -٢٩
 :ويرد يف التقرير ما يلي. نظمة العمل الدوليةمل األساسي

املهنيان، وإعداد الربامج ووضع املعايري واملناهج الرامية إىل حتقيق          - اإلرشاد والتدريب الفنيان   -٢"
 ." ومنتج لألشخاص يف بوليفيا كاملٍٍاجتماعية وثقافية دائمة واستخداٍم اقتصادية وتنميٍة
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اختصاص وزارة العمل، وفيما يلي توضيح      نطاق   سياسـة التوظيف يف جانبها االجتماعي يف         وتـندرج  -٣٠
 :للمهام الرئيسية اليت تضطلع هبا اإلدارة العامة للعمالة يف مسألة التوظيف يف اجملال االجتماعي

 .اسات وتنسيق األعمال لضمان جودة مصادر التشغيل والتوظيف واستمرارهاتعزيز السي -

 تقـدمي معلومـات عـن حركة العرض والطلب يف سوق العمل، باعتبارها تشكل أداة لدعم                 -
  . االستخداماسةيس

 :اإلطارات املربمة يف هذا ياالتفاق -٣١

تنمية العمل املنتج   ترمي إىل   تدريب   بني املؤسسات للمضي قدماً يف برامج        قامة حتالفٍ إلتوخياً   -
 بني وزارة العمل ومنظمة البيئة والتنمية       ية اتفاق تعق وُ ،إنشـاء شـركات بالغـة الصِّغر      إىل  و

(ORMADE). 

  تنمية العمل ترمي إىلتدريب  يستهدف تعزيز برامج متبادٍلتعاوٍنمن أجل  قامة حتالٍفإلتوخياً  -
 .(YPFB)مل وشركة حقول النفط البوليفية  بني وزارة العية اتفاقتقّع ُو،املنتج

تنسيق األعمال الرامية إىل وضع سياسات وبرامج ومشاريع تستهدف احلد من البطالة            لتوخـياً    -
 تبادل معلومات  عن طريقالصغر أو النهوض بالشركات البالغة/والتشجيع على العمالة الذاتية و    

 .سسة العمل يف الشركات التجاريةومؤ بني وزارة العمل ية اتفاقتعق، ُوعمالةشبكة ال

 (INFOCAL) بني املؤسسات واجلمعية الوطنية لإلعداد والتدريب املهنيني         ية كذلك اتفاق  تّوقع -
 .من أجل توفري التدريب الفين املهين لعامليها

ريك حتوهي وحدة تابعة لإلدارة العامة للعمالة، إىل اإلسهام يف  وعالوة على ذلك، هتدف بورصة العمل، -٣٢
 العرض والطلب يف سوق العمل بإعداد برامج ومشاريع وبتزويد دوائر بورصة العمل بنظام معلومايت يتيح                اتآلي

 .احلد من أوجه اخللل النامجة عن البطالة والعمالة الناقصة وقصور املهارات

ية حتسني جودة العمل     تنفيذ املشروع املعلومايت لبورصة العمل يف اإلدارة العامة للعمالة بغ          اًجيـري حالي   -٣٣
 متويل هذا   (USAID) التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة    وتتوىل وكالة   . والنهوض بالوساطة يف سوق العمل    

 .يستهدف فئة العاطلنيالذي املشروع و
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 جداول إحصائية

 ١اجلدول 

 ٢٠٠٣-١٩٩٩حالة العمالة السنوية لدى كل من اجلنسني يف الفترة 

٢٠٠٣*  حالة العمالة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٧٩٨ ٠٠٠ ٨ ٨٠٣ ٢٧٤ ٨ ٤٠٤ ٢٤٨ ٨ ٠٩١ ٥٤٧ ٨ ٥٣٨ ٧٧٨ ٨
 السكان من غري فئة سن العمل ٥١٧ ٠٧٨ ٢ ١٤٥ ١٥٥ ٢ ١١٨ ٢٠٢ ٢ ٩٧٤ ٢٨٣ ٢ ٧٤٢ ٣٥٠ ٢
 السكان من فئة سن العمل ٢٨١ ٩٢٢ ٥ ٦٥٨ ١١٩ ٦ ٢٨٦ ٠٤٦ ٦ ١١٧ ٢٦٣ ٦ ٧٩٦ ٤٢٧ ٦
 السكان النشطون اقتصادياً ٣٦١ ٨٠٢ ٣ ٢٠٨ ٨٢٠ ٣ ١٥١ ٠٩٩ ٤ ٥٣٦ ٠٤٦ ٤ ٨٦٢ ٣٤٦ ٤
 العاملون ٨٩٣ ٦٣٧ ٣ ٠٤٨ ٦٣٧ ٣ ٢٥١ ٨٨٤ ٣ ٩٣٨ ٨٢٤ ٣ ٨٠٢ ٠٨٥ ٤
 العاطلون ٤٦٨ ١٦٤ ١٦٠ ١٨٣ ٩٠٠ ٢١٤ ٥٩٨ ٢٢١ ٠٦٠ ٢٦١
 املتوقفون عن العمل ٨٣٥ ١٠٨ ٧٩٦ ١٤٠ ٧٥٧ ١٦٨ ٠٠٦ ١٧٧ ١٧٢ ١٨٩
 املتقدمون للعمل ٦٣٣ ٥٥ ٣٦٤ ٤٢ ١٤٣ ٤٦ ٥٩٢ ٤٤ ٨٨٨ ٧١

 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٩٢٠ ١١٩ ٢ ٤٥٠ ٢٩٩ ٢ ١٣٥ ٩٤٧ ١ ٥٨١ ٢١٦ ٢ ٩٣٤ ٠٨٠ ٢
 العاملون املؤقتون ٤١٠ ٦٦٢ ٩٦٢ ٨٠٥ ٤٨٦ ٧٣٩ ١٠٩ ٧٤٥ ٩٩٧ ٦٨١

 العاملون الدائمون ٥١٠ ٤٥٧ ١ ٤٨٨ ٤٩٣ ١ ٦٤٩ ٢٠٧ ١ ٤٧٢ ٤٧١ ١ ٩٣٧ ٣٩٨ ١
 الرجال ٨٦٣ ٩٥٩ ٣ ٠٢٣ ٠٦٠ ٤ ١٨٨ ٠٥٧ ٤ ٤٢١ ٢٤٤ ٤ ٣٤٥ ٣٦٤ ٤
 السكان من غري فئة سن العمل ٤٢٦ ٠٧٥ ١ ٢٦٤ ١١٤ ١ ١٨٨ ١٢٢ ١ ٢٥٩ ١٦١ ١ ٤٧٥ ٢١٣ ١
 السكان من فئة سن العمل ٤٣٧ ٨٨٤ ٢ ٧٥٩ ٩٤٥ ٢ ٠٠٠ ٩٣٥ ٢ ١٦٢ ٠٨٣ ٣ ٨٧٠ ١٥٠ ٣
 ياًالسكان النشطون اقتصاد ٣٩٠ ٠٧٧ ٢ ٤٦٩ ١١٥ ٢ ٧٨٦ ٢٢٧ ٢ ٥٢١ ٢٥٧ ٢ ٠٣٦ ٣٧٧ ٢
 العاملون ٤٩٦ ٠٠٠ ٢ ١٨٢ ٠٣٢ ٢ ٤٠٢ ١٢٨ ٢ ١٥٨ ١٦٠ ٢ ٤٣٢ ٢٧٠ ٢
 العاطلون ٨٩٤ ٧٦ ٢٨٧ ٨٣ ٣٨٤ ٩٩ ٣٦٣ ٩٧ ٦٠٤ ١٠٦
 املتوقفون عن العمل ٤٩٩ ٥٨ ١٦٧ ٦٤ ٦٢٦ ٨٢ ٩٥٨ ٨٠ ٤٥٦ ٨١
 املتقدمون للعمل ٣٩٥ ١٨ ٨١٧ ٢٤ ٧٥٨ ١٦ ٤٠٥ ١٦ ١٤٨ ٢٥
 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٠٤٧ ٨٠٧ ٢٩٠ ٨٣٠ ٢١٤ ٧٠٧ ٦٤١ ٨٢٥ ٨٣٤ ٧٧٣
 العاملون املؤقتون ٩٩٦ ٢٠٦ ٣٤٣ ٢٠٩ ١٠٣ ٢٢٧ ٠٣٣ ٢٠٩ ٣٨٠ ١٩٦
 العاملون الدائمون ٠٥١ ٦٠٠ ٩٤٧ ٦٢٠ ١١١ ٤٨٠ ٦٠٨ ٦١٦ ٤٥٤ ٥٧٧

 النساء ٩٣٥ ٠٤٠ ٤ ٧٨٠ ٢١٤ ٤ ٢١٦ ١٩١ ٤ ٦٧٠ ٣٠٢ ٤ ١٩٣ ٤١٤ ٤
 السكان من غري فئة سن العمل ٠٩١ ٠٠٣ ١ ٨٨١ ٠٤٠ ١ ٩٣٠ ٠٧٩ ١ ٧١٥ ١٢٢ ١ ٢٦٧ ١٣٧ ١
 السكان من فئة سن العمل ٨٤٤ ٠٣٧ ٣ ٨٩٩ ١٧٣ ٣ ٢٨٦ ١١١ ٣ ٩٥٥ ١٧٩ ٣ ٩٢٦ ٢٧٦ ٣
 السكان النشطون اقتصادياً ٩٧١ ٧٢٤ ١ ٧٣٩ ٧٠٤ ١ ٣٦٥ ٨٧١ ١ ٠١٥ ٧٨٩ ١ ٨٢٦ ٩٦٩ ١
 العاملون ٣٩٧ ٦٣٧ ١ ٨٦٦ ٦٠٤ ١ ٨٤٩ ٧٥٥ ١ ٧٨٠ ٦٦٤ ١ ٣٧٠ ٨١٥ ١
 العاطلون ٥٧٤ ٨٧ ٨٧٣ ٩٩ ٥١٦ ١١٥ ٢٣٥ ١٢٤ ٤٥٦ ١٥٤
 املتوقفون عن العمل ٣٣٦ ٥٠ ٦٢٩ ٧٦ ١٣١ ٨٦ ٠٤٨ ٩٦ ٧١٦ ١٠٧
 املتقدمون للعمل ٢٣٨ ٣٧ ٢٩٥ ٣٠ ٣٨٥ ٢٩ ١٨٧ ٢٨ ٧٤٠ ٤٦

 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٨٧٣ ٣١٢ ١ ١٦٠ ٤٦٩ ١ ٩٢١ ٢٣٩ ١ ٩٤٠ ٣٩٠ ١ ١٠٠ ٣٠٧ ١
 العاملون املؤقتون ٤١٤ ٤٥٥ ٦١٩ ٥٩٦ ٣٨٣ ٥١٢ ٠٧٦ ٥٣٦ ٦١٧ ٤٨٥
 العاملون الدائمون ٤٥٩ ٨٥٧ ٥٤١ ٨٧٢ ٥٣٨ ٧٢٧ ٨٦٤ ٨٥٤ ٤٨٣ ٨٢١

 .املعهد الوطين لإلحصاء : املصدر

 .أرقام أولية * 
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٢٠٠٣*  ةحالة العمال ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٥٣٥ ٠٣٥ ٥ ٥٢٦ ٢٦٨ ٥ ٧٧١ ١٤٨ ٥ ٠٤٥ ٣٣٠ ٥ ٢٢٤ ٦٤٧ ٥
 السكان من غري فئة سن العمل ٠٠٥ ١٥٠ ١ ٤٠٦ ٢٣٩ ١ ٧٩٧ ٢٥٧ ١ ٨٤٩ ٣٣١ ١ ٢٨٣ ٤٦٣ ١
 السكان من فئة سن العمل ٥٣٠ ٨٨٥ ٣ ١٢٠ ٠٢٩ ٤ ٩٧٤ ٨٩٠ ٣ ١٩٦ ٩٩٨ ٣ ٩٤١ ١٨٣ ٤
 السكان النشطون اقتصادياً ٧٠٠ ١٧٣ ٢ ٧٩٢ ٢٥٩ ٢ ٥٠٤ ٣٥٦ ٢ ٠٦٠ ٣٢٠ ٢ ٥٠٧ ٥٢٨ ٢
 العاملون ٠٤٤ ٠١٧ ٢ ١٧٥ ٠٩١ ٢ ٢٥٠ ١٥٦ ٢ ٤٣٦ ١١٨ ٢ ٧٣٧ ٢٩٦ ٢
 العاطلون ٦٥٦ ١٥٦ ٦١٧ ١٦٨ ٢٥٤ ٢٠٠ ٦٢٤ ٢٠١ ٧٧٠ ٢٣١
 املتوقفون عن العمل ٥٨٠ ١٠٢ ٤٦٤ ١٢٩ ١٧٤ ١٦٠ ٨٩٠ ١٦٢ ٤٠٧ ١٦٨
 املتقدمون للعمل ٠٧٦ ٥٤ ١٥٣ ٣٩ ٠٨٠ ٤٠ ٧٣٤ ٣٨ ٣٦٣ ٦٣

 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٨٣٠ ٧١١ ١ ٣٢٨ ٧٦٩ ١ ٤٧٠ ٥٣٤ ١ ١٣٦ ٦٧٨ ١ ٤٣٤ ٦٥٥ ١
 العاملون املؤقتون ٣٤٧ ٥١١ ٨٥٣ ٥٩٧ ٧٣٤ ٥٧٤ ٣٩٧ ٥١٧ ٢٧٦ ٤٩٥

 العاملون الدائمون ٤٨٣ ٢٠٠ ١ ٤٧٥ ١٧١ ١ ٧٣٦ ٩٥٩ ٧٣٩ ١٦٠ ١ ١٥٨ ١٦٠ ١
 الرجال ٠٢٣ ٤٧٩ ٢ ٧٠٢ ٥٤٣ ٢ ٧٦٥ ٤٩٢ ٢ ٦٩٨ ٦١٥ ٢ ٥٢٩ ٧٦٦ ٢
 السكان من غري فئة سن العمل ٩٩١ ٥٩٥ ٤٥٠ ٦٤٣ ٩٤٥ ٦٤٥ ٤٢٥ ٦٩٢ ٠٢٨ ٧٥٦

 السكان من فئة سن العمل ٠٣٢ ٨٨٣ ١ ٢٥٢ ٩٠٠ ١ ٨٢٠ ٨٤٦ ١ ٢٧٣ ٩٢٣ ١ ٥٠١ ٠١٠ ٢
 السكان النشطون اقتصادياً ٥٧٧ ٢٠٤ ١ ١١٧ ٢٤٥ ١ ٧٧٨ ٢٥٦ ١ ٥٠٤ ٢٥٨ ١ ٨٤٣ ٣٦٥ ١
 العاملون ٢١٢ ١٣٠ ١ ٦٩٢ ١٦٧ ١ ٨٧٥ ١٦٢ ١ ٤٥٨ ١٦٦ ١ ٦٠٦ ٢٧٠ ١

 العاطلون ٣٦٥ ٧٤ ٤٢٥ ٧٧ ٩٠٣ ٩٣ ٠٤٦ ٩٢ ٢٣٧ ٩٥
 املتوقفون عن العمل ٢٥٣ ٥٦ ٢٥٥ ٦٠ ٠٣٩ ٧٩ ١٨١ ٧٦ ٣٦٦ ٧١
 املتقدمون للعمل ١١٢ ١٨ ١٧٠ ١٧ ٨٦٤ ١٤ ٨٦٥ ١٥ ٨٧١ ٢٣
 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٤٥٥ ٦٧٨ ١٣٥ ٦٥٥ ٠٤٢ ٥٩٠ ٧٦٩ ٦٦٤ ٦٥٨ ٦٤٤
 العاملون املؤقتون ٦٦١ ١٦٥ ٥٢٨ ١٦٠ ٧٣٨ ١٨٧ ٣٣٣ ١٥٦ ١٧٧ ١٥٣
 العاملون الدائمون ٧٩٤ ٥١٢ ٦٠٧ ٤٩٤ ٣٠٤ ٤٠٢ ٤٣٦ ٥٠٨ ٤٨١ ٤٩١

 النساء ٥١٢ ٥٥٦ ٢ ٨٢٤ ٧٢٤ ٢ ٠٠٦ ٦٥٦ ٢ ٣٤٧ ٧١٤ ٢ ٦٩٥ ٨٨٠ ٢
 السكان من غري فئة سن العمل ٠١٤ ٥٥٤ ٩٥٦ ٥٩٥ ٨٥٢ ٦١١ ٤٢٤ ٦٣٩ ٢٥٥ ٧٠٧

 السكان من فئة سن العمل ٤٩٨ ٠٠٢ ٢ ٨٦٨ ١٢٨ ٢ ١٥٤ ٠٤٤ ٢ ٩٢٣ ٠٧٤ ٢ ٤٤٠ ١٧٣ ٢
 السكان النشطون اقتصادياً ١٢٣ ٩٦٩ ٦٧٥ ٠١٤ ١ ٧٢٦ ٠٩٩ ١ ٥٥٦ ٠٦١ ١ ٦٦٤ ١٦٢ ١
 العاملون ٨٣٢ ٨٨٦ ٤٨٣ ٩٢٣ ٣٧٥ ٩٩٣ ٩٧٨ ٩٥١ ١٣١ ٠٢٦ ١
 العاطلون ٢٩١ ٨٢ ١٩٢ ٩١ ٣٥١ ١٠٦ ٥٧٨ ١٠٩ ٥٣٣ ١٣٦
 املتوقفون عن العمل ٣٢٧ ٤٦ ٢٠٩ ٦٩ ١٣٥ ٨١ ٧٠٩ ٨٦ ٠٤١ ٩٧
 املتقدمون للعمل ٩٦٤ ٣٥ ٩٨٣ ٢١ ٢١٦ ٢٥ ٨٦٩ ٢٢ ٤٩٢ ٣٩

 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٣٧٥ ٠٣٣ ١ ١٩٣ ١١٤ ١ ٤٢٨ ٩٤٤ ٣٦٧ ٠١٣ ١ ٧٧٦ ٠١٠ ١
 العاملون املؤقتون ٦٨٦ ٣٤٥ ٣٢٥ ٤٣٧ ٩٩٦ ٣٨٦ ٠٦٤ ٣٦١ ٠٩٩ ٣٤٢
 العاملون الدائمون ٦٨٩ ٦٨٧ ٨٦٨ ٦٧٦ ٤٣٢ ٥٥٧ ٣٠٣ ٦٥٢ ٦٧٧ ٦٦٨

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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٢٠٠٣*  حالة العمالة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 عاجملمو ٢٦٣ ٩٦٥ ٢ ٢٧٧ ٠٠٦ ٣ ٦٣٣ ٠٩٩ ٣ ٠٤٦ ٢١٧ ٣ ٣١٤ ١٣١ ٣
 السكان من غري فئة سن العمل ٥١٢ ٩٢٨ ٧٣٩ ٩١٥ ٣٢١ ٩٤٤ ١٢٥ ٩٥٢ ٤٥٩ ٨٨٧

 السكان من فئة سن العمل ٧٥١ ٠٣٦ ٢ ٥٣٨ ٠٩٠ ٢ ٣١٢ ١٥٥ ٢ ٩٢١ ٢٦٤ ٢ ٨٥٥ ٢٤٣ ٢
 السكان النشطون اقتصادياً ٦٦١ ٦٢٨ ١ ٤١٦ ٥٦٠ ١ ٦٤٧ ٧٤٢ ١ ٤٧٦ ٧٢٦ ١ ٣٥٥ ٨١٨ ١
 العاملون ٨٤٩ ٦٢٠ ١ ٨٧٣ ٥٤٥ ١ ٠٠١ ٧٢٨ ١ ٥٠٢ ٧٠٦ ١ ٠٦٥ ٧٨٩ ١

 العاطلون ٨١٢ ٧ ٥٤٣ ١٤ ٦٤٦ ١٤ ٩٧٤ ١٩ ٢٩٠ ٢٩
 املتوقفون عن العمل ٢٥٥ ٦ ٣٣٢ ١١ ٥٨٣ ٨ ١١٦ ١٤ ٧٦٥ ٢٠
 املتقدمون للعمل ٥٥٧ ١ ٢١١ ٣ ٠٦٣ ٦ ٨٥٨ ٥ ٥٢٥ ٨

 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٠٩٠ ٤٠٨ ١٢٢ ٥٣٠ ٦٦٥ ٤١٢ ٤٤٥ ٥٣٨ ٥٠٠ ٤٢٥
 العاملون املؤقتون ٠٦٣ ١٥١ ١٠٩ ٢٠٨ ٧٥٢ ١٦٤ ٧١٢ ٢٢٧ ٧٢١ ١٨٦
 العاملون الدائمون ٠٢٧ ٢٥٧ ٠١٣ ٣٢٢ ٩١٣ ٢٤٧ ٧٣٣ ٣١٠ ٧٧٩ ٢٣٨

 الرجال ٨٤٠ ٤٨٠ ١ ٣٢١ ٥١٦ ١ ٤٢٣ ٥٦٤ ١ ٧٢٣ ٦٢٨ ١ ٨١٦ ٥٩٧ ١
 السكان من غري فئة سن العمل ٤٣٥ ٤٧٩ ٨١٤ ٤٧٠ ٢٤٣ ٤٧٦ ٨٣٤ ٤٦٨ ٤٤٧ ٤٥٧

 السكان من فئة سن العمل ٤٠٥ ٠٠١ ١ ٥٠٧ ٠٤٥ ١ ١٨٠ ٠٨٨ ١ ٨٨٩ ١٥٩ ١ ٣٦٩ ١٤٠ ١
 السكان النشطون اقتصادياً ٨١٣ ٨٧٢ ٣٥٢ ٨٧٠ ٠٠٨ ٩٧١ ٠١٧ ٩٩٩ ١٩٣ ٠١١ ١
 العاملون ٢٨٤ ٨٧٠ ٤٩٠ ٨٦٤ ٥٢٧ ٩٦٥ ٧٠٠ ٩٩٣ ٨٢٦ ٩٩٩
 العاطلون ٥٢٩ ٢ ٨٦٢ ٥ ٤٨١ ٥ ٣١٧ ٥ ٣٦٧ ١١
 املتوقفون عن العمل ٢٤٦ ٢ ٩١٢ ٣ ٥٨٧ ٣ ٧٧٧ ٤ ٠٩٠ ١٠
 املتقدمون للعمل ٢٨٣ ٩٥٠ ١ ٨٩٤ ١ ٥٤٠ ٢٧٧ ١

 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٥٩٢ ١٢٨ ١٥٥ ١٧٥ ١٧٢ ١١٧ ٨٧٢ ١٦٠ ١٧٦ ١٢٩
 العاملون املؤقتون ٣٣٥ ٤١ ٨١٥ ٤٨ ٣٦٥ ٣٩ ٧٠٠ ٥٢ ٢٠٣ ٤٣
 العاملون الدائمون ٢٥٧ ٨٧ ٣٤٠ ١٢٦ ٨٠٧ ٧٧ ١٧٢ ١٠٨ ٩٧٣ ٨٥

 النساء ٤٢٣ ٤٨٤ ١ ٩٥٦ ٤٨٩ ١ ٢١٠ ٥٣٥ ١ ٣٢٣ ٥٨٨ ١ ٤٩٨ ٥٣٣ ١
 السكان من غري فئة سن العمل ٠٧٧ ٤٤٩ ٩٢٥ ٤٤٤ ٠٧٨ ٤٦٨ ٢٩١ ٤٨٣ ٠١٢ ٤٣٠

 السكان من فئة سن العمل ٣٤٦ ٠٣٥ ١ ٠٣١ ٠٤٥ ١ ١٣٢ ٠٦٧ ١ ٠٣٢ ١٠٥ ١ ٤٨٦ ١٠٣ ١
 السكان النشطون اقتصادياً ٨٤٨ ٧٥٥ ٠٦٤ ٦٩٠ ٦٣٩ ٧٧١ ٤٥٩ ٧٢٧ ١٦٢ ٨٠٧
 العاملون ٥٦٥ ٧٥٠ ٣٨٣ ٦٨١ ٤٧٤ ٧٦٢ ٨٠٢ ٧١٢ ٢٣٩ ٧٨٩
 العاطلون ٢٨٣ ٥ ٦٨١ ٨ ١٦٥ ٩ ٦٥٧ ١٤ ٩٢٣ ١٧
 املتوقفون عن العمل ٠٠٩ ٤ ٤٢٠ ٧ ٩٩٦ ٤ ٣٣٩ ٩ ٦٧٥ ١٠
 املتقدمون للعمل ٢٧٤ ١ ٢٦١ ١ ١٦٩ ٤ ٣١٨ ٥ ٢٤٨ ٧

 السكان غري الناشطني اقتصادياً ٤٩٨ ٢٧٩ ٩٦٧ ٣٥٤ ٤٩٣ ٢٩٥ ٥٧٣ ٣٧٧ ٣٢٤ ٢٩٦
 العاملون املؤقتون ٧٢٨ ١٠٩ ٢٩٤ ١٥٩ ٣٨٧ ١٢٥ ٠١٢ ١٧٥ ٥١٨ ١٤٣
 العاملون الدائمون ٧٧٠ ١٦٩ ٦٧٣ ١٩٥ ١٠٦ ١٧٠ ٥٦١ ٢٠٢ ٨٠٦ ١٥٢

 .املعهد الوطين لإلحصاء : املصدر
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 ٢اجلدول 

 املؤشرات الرئيسية السنوية للعمالة لدى كل من اجلنسني يف الفترة 
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩

 )ب املئويةبالنس(

٢٠٠٣*  البيان ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 الرقم القياسي للعبء االقتصادي ٥٥,٧٥ ٦٠,١٩ ٤٧,٥٠ ٥٤,٧٨ ٤٧,٨٧
 الرجال ٣٨,٨٥ ٣٩,٢٥ ٣١,٧٥ ٣٦,٥٧ ٣٢,٥٥
 النساء ٧٦,١١ ٨٦,١٨ ٦٦,٢٦ ٧٧,٧٥ ٦٦,٣٦
 معدل العرض احملتمل ٧٤,٠٢ ٧٣,٩٦ ٧٣,٣٠ ٧٣,٢٨ ٧٣,٢٢
 الرجال ٧٢,٨٤ ٧٢,٥٦ ٧٢,٣٤ ٧٢,٦٤ ٧٢,٢٠
 النساء ٧٥,١٨ ٧٥,٣٠ ٧٤,٢٣ ٧٣,٩١ ٧٤,٢٤
 معدل االستخدام ٦١,٤٣ ٥٩,٤٣ ٦٤,٢٤ ٦١,٠٧ ٦٣,٥٦
 الرجال ٦٩,٣٥ ٦٨,٩٩ ٧٢,٥٢ ٧٠,٠٦ ٧٢,٠٦
 النساء ٥٣,٩٠ ٥٠,٥٦ ٥٦,٤٣ ٥٢,٣٥ ٥٥,٤٠
 معدل املشاركة اإلمجايل ٤٧,٥٢ ٤٦,١٧ ٤٩,٧٠ ٤٧,٣٤ ٤٩,٥٢
 الرجال ٥٢,٤٦ ٥٢,١٠ ٥٤,٩١ ٥٣,١٩ ٥٤,٤٦
 النساء ٤٢,٦٩ ٤٠,٤٥ ٤٤,٦٥ ٤١,٥٨ ٤٤,٦٢
 معدل التوقف عن العمل ٢,٨٦ ٣,٦٩ ٤,١٢ ٤,٣٧ ٤,٣٥
 الرجال ٢,٨٢ ٣,٠٣ ٣,٧١ ٣,٦٧ ٣,٤٣
 النساء ٢,٩٢ ٤,٥٠ ٤,٦٠ ٥,٣٩ ٥,٤٧
 معدل اإلعالة ١,٢٠ ١,٢٨ ١,١٢ ١,٢٣ ١,١٥
 الرجال ٠,٩٨ ١,٠٠ ٠,٩١ ٠,٩٦ ٠,٩٢
 النساء ١,٤٧ ١,٦٣ ١,٣٩ ١,٥٨ ١,٤٣
 معدل البطالة الظاهرة ٤,٣٣ ٤,٧٩ ٥,٢٤ ٥,٤٨ ٦,٠١
 الرجال ٣,٧٠ ٣,٩٤ ٤,٤٦ ٤,٣١ ٤,٤٨
 النساء ٥,٠٨ ٥,٨٦ ٦,١٧ ٦,٩٤ ٧,٨٤

 املعدل العاملي لالستخدام ٩٥,٦٧ ٩٥,٢١ ٩٤,٧٦ ٩٤,٥٢ ٩٣,٩٩
 الرجال ٩٦,٣٠ ٩٦,٠٦ ٩٥,٥٤ ٩٥,٦٩ ٩٥,٥٢
 النساء ٩٤,٩٢ ٩٤,١٤ ٩٣,٨٣ ٩٣,٠٦ ٩٢,١٦
 املعدل العاملي للمشاركة ٦٤,٢٠ ٦٢,٤٣ ٦٧,٨٠ ٦٤,٦١ ٦٧,٦٣
 الرجال ٧٢,٠٢ ٧١,٨١ ٧٥,٩٠ ٧٣,٢٢ ٧٥,٤٤
 النساء ٥٦,٧٨ ٥٣,٧١ ٦٠,١٥ ٥٦,٢٦ ٦٠,١١

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
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 ١-٢اجلدول 

 املؤشرات الرئيسية السنوية للعمالة لدى كل : املناطق احلضرية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩ني يف الفترة من اجلنس

 )بالنسب املئوية(

 البيان ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*
 الرقم القياسي للعبء االقتصادي ٧٨,٧٥ ٧٨,٣٠ ٦٥,١٢ ٧٢,٣٣ ٦٥,٤٧
 الرجال ٥٦,٣٢ ٥٢,٦٢ ٤٦,٩٥ ٥٢,٨٢ ٤٧,٢٠
 النساء ١٠٦,٦٣ ١٠٩,٨١ ٨٥,٨٨ ٩٥,٤٦ ٨٦,٩٤
 معدل العرض احملتمل ٧٧,١٦ ٧٦,٤٨ ٧٥,٥٧ ٧٥,٠١ ٧٤,٠٩
 الرجال ٧٥,٩٦ ٧٤,٧٠ ٧٤,٠٩ ٧٣,٥٣ ٧٢,٦٧
 النساء ٧٨,٣٣ ٧٨,١٣ ٧٦,٩٦ ٧٦,٤٤ ٧٥,٤٥
 معدل االستخدام ٥١,٩١ ٥١,٩٠ ٥٥,٤٢ ٥٢,٩٨ ٥٤,٨٩
 الرجال ٦٠,٠٢ ٦١,٤٥ ٦٢,٩٧ ٦٠,٦٥ ٦٣,٢٠
 النساء ٤٤,٢٩ ٤٣,٣٨ ٤٨,٦٠ ٤٥,٨٨ ٤٧,٢١
 دل املشاركة اإلمجايلمع ٤٣,١٧ ٤٢,٨٩ ٤٥,٧٧ ٤٣,٥٣ ٤٤,٧٧
 الرجال ٤٨,٥٩ ٤٨,٩٥ ٥٠,٤٢ ٤٨,١١ ٤٩,٣٧
 النساء ٣٧,٩١ ٣٧,٢٤ ٤١,٤١ ٣٩,١١ ٤٠,٣٦
 معدل التوقف عن العمل ٤,٧٢ ٥,٧٣ ٦,٨٠ ٧,٠٢ ٦,٦٦
 الرجال ٤,٦٧ ٤,٨٤ ٦,٢٩ ٦,٠٥ ٥,٢٣
 النساء ٤,٧٨ ٦,٨٢ ٧,٣٨ ٨,١٧ ٨,٣٥
 معدل اإلعالة ١,٥٠ ١,٥٢ ١,٣٩ ١,٥٢ ١,٤٦
 الرجال ١,١٩ ١,١٨ ١,١٤ ١,٢٤ ١,١٨
 النساء ١,٨٨ ١,٩٥ ١,٦٧ ١,٨٥ ١,٨١
 معدل البطالة الظاهرة ٧,٢١ ٧,٤٦ ٨,٥٠ ٨,٦٩ ٩,١٧
 الرجال ٦,١٧ ٦,٢٢ ٧,٤٧ ٧,٣١ ٦,٩٧

 النساء ٨,٤٩ ٨,٩٩ ٩,٦٧ ١٠,٣٢ ١١,٧٤
 املعدل العاملي لالستخدام ٩٢,٧٩ ٩٢,٥٤ ٩١,٥٠ ٩١,٣١ ٩٠,٨٣
 الرجال ٩٣,٨٣ ٩٣,٧٨ ٩٢,٥٣ ٩٢,٦٩ ٩٣,٠٣
 النساء ٩١,٥١ ٩١,٠١ ٩٠,٣٣ ٨٩,٦٨ ٨٨,٢٦
 املعدل العاملي للمشاركة ٥٥,٩٤ ٥٦,٠٩ ٦٠,٥٦ ٥٨,٠٣ ٦٠,٤٣
 الرجال ٦٣,٩٧ ٦٥,٥٢ ٦٨,٠٥ ٦٥,٤٤ ٦٧,٩٤
 النساء ٤٨,٤٠ ٤٧,٦٦ ٥٣,٨٠ ٥١,١٦ ٥٣,٤٩

 . املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
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 ٢-٢اجلدول 

 املؤشرات الرئيسية السنوية للعمالة لدى كل : يةاملناطق الريف
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩من اجلنسني يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*  البيان ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 الرقم القياسي للعبء االقتصادي ٢٥,٠٦ ٣٣,٩٧ ٢٣,٦٨ ٣١,١٩ ٢٣,٤٠
 الرجال ١٤,٧٣ ٢٠,١٢ ١٢,٠٧ ١٦,١٠ ١٢,٧٧
 النساء ٣٦,٩٨ ٥١,٤٤ ٣٨,٢٩ ٥١,٩٠ ٣٦,٧١
 معدل العرض احملتمل ٦٨,٦٩ ٦٩,٥٤ ٦٩,٥٣ ٧٠,٤٠ ٧١,٦٦
 الرجال ٦٧,٦٢ ٦٨,٩٥ ٦٩,٥٦ ٧١,٢١ ٧١,٣٧
 النساء ٦٩,٧٥ ٧٠,١٤ ٦٩,٥١ ٦٩,٥٧ ٧١,٩٦
 معدل االستخدام ٧٩,٥٨ ٧٣,٩٥ ٨٠,١٧ ٧٥,٣٤ ٧٩,٧٣
 الرجال ٨٦,٩١ ٨٢,٦٩ ٨٨,٧٣ ٨٥,٦٧ ٨٧,٦٨
 النساء ٧٢,٤٩ ٦٥,٢٠ ٧١,٤٥ ٦٤,٥١ ٧١,٥٢
 معدل املشاركة اإلمجايل ٥٤,٩٢ ٥١,٩١ ٥٦,٢٢ ٥٣,٦٧ ٥٨,٠٧
 الرجال ٥٨,٩٤ ٥٧,٤٠ ٦٢,٠٧ ٦١,٣٤ ٦٣,٢٩
 النساء ٥٠,٩٢ ٤٦,٣١ ٥٠,٢٦ ٤٥,٨٠ ٥٢,٦٤
 معدل التوقف عن العمل ٠,٣٨ ٠,٧٣ ٠,٤٩ ٠,٨٢ ١,١٤
 الرجال ٠,٢٦ ٠,٤٥ ٠,٣٧ ٠,٤٨ ١,٠٠
 لنساءا ٠,٥٣ ١,٠٨ ٠,٦٥ ١,٢٨ ١,٣٢
 معدل اإلعالة ٠,٨٣ ٠,٩٤ ٠,٧٩ ٠,٨٩ ٠,٧٥
 الرجال ٠,٧٠ ٠,٧٥ ٠,٦٢ ٠,٦٤ ٠,٦٠
 النساء ٠,٩٨ ١,١٩ ١,٠١ ١,٢٣ ٠,٩٤
 معدل البطالة الظاهرة ٠,٤٨ ٠,٩٣ ٠,٨٤ ١,١٦ ١,٦١
 الرجال ٠,٢٩ ٠,٦٧ ٠,٥٦ ٠,٥٣ ١,١٢
 النساء ٠,٧٠ ١,٢٦ ١,١٩ ٢,٠١ ٢,٢٢
 ملعدل العاملي لالستخداما ٩٩,٥٢ ٩٩,٠٧ ٩٩,١٦ ٩٨,٨٤ ٩٨,٣٩
 الرجال ٩٩,٧١ ٩٩,٣٣ ٩٩,٤٤ ٩٩,٤٧ ٩٨,٨٨
 النساء ٩٩,٣٠ ٩٨,٧٤ ٩٨,٨١ ٩٧,٩٩ ٩٧,٧٨
 املعدل العاملي للمشاركة ٧٩,٩٦ ٧٤,٦٤ ٨٠,٨٥ ٧٦,٢٣ ٨١,٠٤
 الرجال ٨٧,١٦ ٨٣,٢٥ ٨٩,٢٣ ٨٦,١٣ ٨٨,٦٧
 النساء ٧٣,٠٠ ٦٦,٠٣ ٧٢,٣١ ٦٥,٨٣ ٧٣,١٥

 .حصاءاملعهد الوطين لإل :املصدر
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 ٣اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى كل من اجلنسني 
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩وحسب الفئة املهنية يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*  الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
٤ ٠٨٥ ٨٠٢  ٣ ٨٢٤ ٩٣٨  ٣ ٨٨٤ ٢٥١  ٣ ٦٣٧ ٠٤٨  ٣ ٦٣٧ ٨٩٣  اجملموع 
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ١,٨٣ ١,٢٩ ٠,٩٢ ١,٤٢ ١,٣١
 املوظفون املهنيون ٤,١٠ ٢,٩٤ ٥,٠٦ ٤,٦٩ ٣,٣٨
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٥,١٢ ٦,٦٤ ٣,٨٦ ٣,٨١ ٤,٣٣
 موظفو املكاتب ٣,١٧ ٣,٢١ ٣,٣٩ ٢,٥٢ ١,٩٨

 العاملون يف اخلدمات والتجارة ١٥,٩٦ ١٥,٨٥ ١٥,٧٣ ١٥,١٥ ١٧,٠٣
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٨,٦١ ٣٧,٠٦ ٣٠,٤٤ ٤٠,١٩ ٣٧,٧٩
العـاملون يف الصـناعة االستخراجية والتشييد         ١٨,٣٧ ١٧,٢١ ١٥,١٦ ١٦,٨٤ ١٨,٥٩

 والصناعة التحويلية
 ت واآلليات مشغِّلو املنشآ ٤,٦٦ ٤,٨٩ ٥,١١ ٤,٨٦ ٤,٤٢

 العمال غري املؤهلني  ٧,٩٨ ١٠,٧٣ ٢٠,٢٤ ١٠,٤٧ ١١,٠٣
 القوات املسلحة  ٠,٢٠ ٠,١٨ ٠,٠٨ ٠,٠٠ ٠,١٤
٢ ٢٧٠ ٤٣٢  ٢ ١٦٠ ١٥٨  ٢ ١٢٨ ٤٠٢  ٢ ٠٣٢ ١٨٢  ٢ ٠٠٠ ٤٩٦  الرجال 
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٢,٤٠ ١,٤٢ ١,٣٩ ٢,٠٢ ١,٧٢
  املهنيوناملوظفون ٤,٠٤ ٣,٢٩ ٤,٧٠ ٤,١٨ ٢,٦٨
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٦,٣٣ ٧,٠٤ ٤,٩٦ ٤,٥٦ ٥,٤١
 موظفو املكاتب ٢,٦٠ ٢,٤٩ ٢,٤٦ ٢,٠٧ ١,٧٠

 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٧,٥٨ ٨,٢٨ ٨,١١ ٧,٥٦ ١٠,٠٨
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٧,٥٩ ٣٧,٦٧ ٣٣,٦٤ ٤١,٣٢ ٣٨,٣٧
العـاملون يف الصـناعة االستخراجية والتشييد         ٢٥,٢٧ ٢٤,٤١ ٢١,٠٩ ٢١,٦٢ ٢٤,٣١

 والصناعة التحويلية
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٨,٤٣ ٨,٦٢ ٩,٢٠ ٨,٤٣ ٧,٨٣
 العمال غري املؤهلني  ٥,٣٩ ٦,٤٦ ١٤,٣٠ ٨,١١ ٧,٦٥
 القوات املسلحة  ٠,٣٦ ٠,٣٢ ٠,١٤ ٠,١٢ ٠,٢٥
١ ٨١٥ ٣٧٠  ١ ٦٦٤ ٧٨٠  ١ ٧٥٥ ٨٤٩  ١ ٦٠٤ ٨٦٦  ١ ٦٣٧ ٣٩٧  النساء 
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ١,١٥ ١,١٣ ٠,٣٦ ٠,٦٤ ٠,٨٠
 املوظفات املهنيات ٤,١٦ ٢,٥٠ ٥,٥٠ ٥,٣٥ ٤,٢٥
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ٣,٦٤ ٦,١٢ ٢,٥٤ ٢,٨٢ ٢,٩٧
 موظفات املكاتب ٣,٨٦ ٤,١٢ ٤,٥٢ ٣,١٠ ٢,٣٣

 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٢٦,٢٠ ٢٥,٤٣ ٢٤,٩٦ ٢٤,٩٨ ٢٥,٧٣
العامالت يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٩,٨٥ ٣٦,٢٨ ٢٦,٥٥ ٣٨,٧١ ٣٧,٠٦
العـامالت يف الصـناعة االستخراجية والتشييد        ٩,٩٤ ٨,١٠ ٧,٩٨ ١٠,٦٥ ١١,٤٥

 والصناعة التحويلية
 ت واآللياتمشغِّالت املنشآ ٠,٠٥ ٠,١٨ ٠,١٦ ٠,٢٢ ٠,١٥

 العامالت غري املؤهالت ١١,١٤ ١٦,١٤ ٢٧,٤٤ ١٣,٥٣ ١٥,٢٦
 القوات املسلحة ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ١-٣اجلدول 
 التوزيـع السنوي للسكان بالنسب املئوية فـي جماالت العمـل الرئيسية: املناطق احلضرية

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩اجلنسني وحسب الفئة املهنية يف الفترة لدى كل من 
 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*  الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٠٤٤ ٠١٧ ٢ ١٧٥ ٠٩١ ٢ ٢٥٠ ١٥٦ ٢ ٤٣٦ ١١٨ ٢ ٧٣٧ ٢٩٦ ٢

 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٢,٩٢ ١,٨١ ١,٤٤ ٢,٢٥ ١,٩٦
 املوظفون املهنيون ٦,٨١ ٥,٠٢ ٧,٥٧ ٧,٧٨ ٥,٥٦
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٧,٨٨ ٩,٨٩ ٦,٥١ ٦,١٦ ٦,٣٤
 موظفو املكاتب ٥,٦٠ ٥,٣٤ ٦,٠١ ٤,٤٠ ٣,٤٢

 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٢٥,٩٥ ٢٤,٧٥ ٢٥,٣٠ ٢٤,٦٨ ٢٦,٨٨
 وصيد األمساكالعاملون يف الزراعة وتربية املواشي ٣,٣٥ ٣,٧٢ ٤,٥١ ٥,٢٧ ٥,٦١

العـاملون يف الصـناعة االستخراجية والتشييد        ٢٧,٣٤ ٢٥,٧٧ ٢٣,٠٤ ٢٦,٥٤ ٢٦,٥٩
 والصناعة التحويلية

 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٧,٨٨ ٧,٤٧ ٨,١٩ ٧,٧٩ ٧,٣٧
 العمال غري املؤهلني  ١١,٩٠ ١٥,٩٥ ١٧,٢٩ ١٥,٠١ ١٦,٠٧
 القوات املسلحة  ٠,٣٦ ٠,٢٧ ٠,١٤ ٠,١٢ ٠,٢٠

 الرجال ٢١٢ ١٣٠ ١ ٦٩٢ ١٦٧ ١ ٨٧٥ ١٦٢ ١ ٤٥٨ ١٦٦ ١ ٦٠٦ ٢٧٠ ١
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٣,٧٦ ١,٩١ ٢,١٦ ٣,٢٨ ٢,٥٠
 املوظفون املهنيون ٦,٤٧ ٥,٥٩ ٧,١٢ ٦,٩٧ ٤,٣٣
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٩,٧٠ ١٠,٥٠ ٨,٦١ ٧,٥١ ٧,٤٩
 املكاتبموظفو  ٤,٥٢ ٤,١٣ ٤,٣٩ ٣,٧١ ٢,٩٣

 العاملون يف اخلدمات والتجارة ١٢,٤٥ ١٣,٦٤ ١٣,٧٣ ١٣,١٧ ١٦,٨٤
العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٤,١٦ ٤,٨٠ ٥,٤١ ٦,٦٩ ٥,٩٣

العـاملون يف الصـناعة االستخراجية والتشييد        ٣٧,٦٣ ٣٧,٦١ ٣٣,٤٤ ٣٤,٧٣ ٣٧,٢٠
 والصناعة التحويلية

 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ١٤,٠٣ ١٣,١٤ ١٤,٩٤ ١٣,٨٣ ١٣,٢٧
 العمال غري املؤهلني  ٦,٦٤ ٨,٢١ ٩,٩٤ ٩,٨٩ ٩,١٤
 القوات املسلحة  ٠,٦٤ ٠,٤٩ ٠,٢٦ ٠,٢١ ٠,٣٧

 النساء ٨٣٢ ٨٨٦ ٤٨٣ ٩٢٣ ٣٧٥ ٩٩٣ ٩٧٨ ٩٥١ ١٣١ ٠٢٦ ١
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ١,٨٦ ١,٦٨ ٠,٦٠ ٠,٩٨ ١,٢٩
 املوظفات املهنيات ٧,٢٣ ٤,٣١ ٨,١٠ ٨,٧٨ ٧,٠٨
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ٥,٥٧ ٩,١٣ ٤,٠٥ ٤,٥١ ٤,٩٢
 موظفات املكاتب ٦,٩٨ ٦,٨٨ ٧,٩٠ ٥,٢٤ ٤,٠٢

 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٤٣,١٦ ٣٨,٨٠ ٣٨,٨٤ ٣٨,٧٨ ٣٩,٣٣
األمساكالعامالت يف الزراعة وتربية املواشي وصيد  ٢,٣١ ٢,٣٦ ٣,٤٤ ٣,٥٣ ٥,٢٢

العـامالت يف الصـناعة االستخراجية والتشييد        ١٤,٢٣ ١٠,٨٠ ١٠,٨٧ ١٦,٥١ ١٣,٤٥
 والصناعة التحويلية

 مشغِّالت املنشآت واآلليات ٠,٠٦ ٠,٣١ ٠,٢٨ ٠,٣٨ ٠,٠٦
 العامالت غري املؤهالت ١٨,٦٠ ٢٥,٧٣ ٢٥,٩٠ ٢١,٢٨ ٢٤,٦٤
 القوات املسلحة ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .ملعهد الوطين لإلحصاءا : املصدر
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 ٢-٣اجلدول 

 التوزيـع السنوي للسكان بالنسب املئوية فـي جماالت العمـل الرئيسية: املناطق الريفية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩لدى كل من اجلنسني وحسب الفئة املهنية يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(
٢٠٠٣*   املهنيةالفئة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٨٤٩ ٦٢٠ ١ ٨٧٣ ٥٤٥ ١ ٠٠١ ٧٢٨ ١ ٥٠٢ ٧٠٦ ١ ٠٦٥ ٧٨٩ ١
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٠,٤٨ ٠,٥٩ ٠,٢٧ ٠,٣٩ ٠,٤٩
 املوظفون املهنيون ٠,٧٢ ٠,١٣ ١,٩٣ ٠,٨٥ ٠,٥٧
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ١,٦٨ ٢,٢٣ ٠,٥٦ ٠,٨٨ ١,٧٤
 موظفو املكاتب ٠,١٤ ٠,٣٢ ٠,١٣ ٠,١٨ ٠,١٣
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٣,٥٣ ٣,٨٠ ٣,٧٨ ٣,٣١ ٤,٣٩
العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٨٢,٤٩ ٨٢,١٦ ٦٢,٧٩ ٨٣,٥٣ ٧٩,١٠

٧,٢١ ٥,٦٣ ٥,٣٣ ٤,٨٠ ٨,٣٤ 
العـاملون يف الصـناعة االستخراجية والتشييد       

 والصناعة التحويلية
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٠,٦٤ ١,٤١ ١,٢٨ ١,٢٢ ٠,٦٣
 العمال غري املؤهلني  ٣,١٠ ٣,٦٧ ٢٣,٩٢ ٤,٨٤ ٤,٥٦
 القوات املسلحة  ٠,٠٠ ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٦

 الرجال ٢٨٤ ٨٧٠ ٤٩٠ ٨٦٤ ٥٢٧ ٩٦٥ ٧٠٠ ٩٩٣ ٨٢٦ ٩٩٩
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٠,٦٣ ٠,٧٥ ٠,٤٥ ٠,٥٤ ٠,٧٤
 املوظفون املهنيون ٠,٨٩ ٠,٢٠ ١,٨٠ ٠,٩١ ٠,٥٧
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ١,٩٥ ٢,٣٨ ٠,٥٦ ١,١٠ ٢,٧٧
 موظفو املكاتب ٠,١١ ٠,٢٧ ٠,١٥ ٠,١٤ ٠,١٣
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ١,٢٦ ١,٠٤ ١,٣٤ ٠,٩٨ ١,٤٩
األمساكالعاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد  ٨١,٠١ ٨٢,٠٨ ٦٧,٦٤ ٨١,٩٧ ٧٩,٦٠

٩,٢٣ ٦,٥٧ ٦,٢٣ ٦,٢٢ ٧,٩٣ 
العـاملون يف الصـناعة االستخراجية والتشييد       

 والصناعة التحويلية
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ١,١٦ ٢,٥٢ ٢,٢٩ ٢,١٠ ٠,٩١
 العمال غري املؤهلني  ٣,٧٧ ٤,١٠ ١٩,٥٦ ٦,٠٣ ٥,٧٥
 القوات املسلحة  ٠,٠٠ ٠,٠٩ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,١٠

 النساء ٥٦٥ ٧٥٠ ٣٨٣ ٦٨١ ٤٧٤ ٧٦٢ ٨٠٢ ٧١٢ ٢٣٩ ٧٨٩
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ٠,٣١ ٠,٣٨ ٠,٠٥ ٠,١٧ ٠,١٧
 املوظفات املهنيات ٠,٥٣ ٠,٠٥ ٢,١١ ٠,٧٦ ٠,٥٧
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ١,٣٧ ٢,٠٥ ٠,٥٦ ٠,٥٧ ٠,٤٣
 موظفات املكاتب ٠,١٧ ٠,٣٩ ٠,١٢ ٠,٢٤ ٠,١٣
 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٦,١٦ ٧,٣١ ٦,٨٧ ٦,٥٥ ٨,٠٥
ــي   ٨٤,٢١ ٨٢,٢٦ ٥٦,٦٥ ٨٥,٧٠ ٧٨,٤٦ ــية املواش ــزراعة وترب ــامالت يف ال الع

 وصيد األمساك

٤,٨٧ ٤,٤٤ ٤,٢٠ ٢,٨٣ ٨,٨٥ 
العـامالت يف الصـناعة االستخراجية والتشييد       

 والصناعة التحويلية
 تمشغِّالت املنشآت واآلليا ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٢٧
 العامالت غري املؤهالت ٢,٣٣ ٣,١٣ ٢٩,٤٥ ٣,١٨ ٣,٠٦
 القوات املسلحة ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
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 ٤اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى كل من اجلنسني 
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩ة وحسب فئة العمالة يف الفتر

 )بالنسب املئوية(
٢٠٠٣*  الفئة الوظيفية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٨٩٣ ٦٣٧ ٣ ٠٤٨ ٦٣٧ ٣ ٢٥١ ٨٨٤ ٣ ٩٣٨ ٨٢٤ ٣ ٨٠٢ ٠٨٥ ٤
 عاملة/عامل ٨,١٣ ٨,١٠ ٩,٧٢ ٨,٦٣ ١٣,٥١

 مستخَدمة/مستخَدم ٢٠,٧٧ ٢٠,٩٣ ١٩,٧٥ ٢٠,٥٨ ١٦,٦٢

 عاملة حلساهبا/عامل حلسابه ٤٠,٢٢ ٤٠,٨٢ ٣٥,٧٣ ٣٦,٥٨ ٣٧,١٧

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٠,٧٧ ٠,٦٤ ٠,٤٩ ٠,٦١ ٠,٣٢

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٢,١٧ ١,٣١ ١,٧٢ ٣,٨٤ ٣,٢١

 موظف قائم على اإلنتاج ٠,٣١ ٠,٣٤ ٠,٤٠ ٠,٢٦ ٠,٠٧
رة أو موظفعاملـة من أفراد األس    /عـامل  ٢٥,٧٤ ٢٤,٤٢ ٢٩,١٥ ٢٧,١٧ ٢٦,٥٧

فية/ِحـَريف ال يتقاضـى أجـراً       موظفة ِحَر
 ال تتقاضى أجراً

 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ١,٨٩ ٣,٤٥ ٣,٠٥ ٢,٣٣ ٢,٥٣
 الرجال ٤٩٦ ٠٠٠ ٢ ١٨٢ ٠٣٢ ٢ ٤٠٢ ١٢٨ ٢ ١٥٨ ١٦٠ ٢ ٤٣٢ ٢٧٠ ٢

 عامل ١٣,٠٦ ١٢,٨٠ ١٥,٥١ ١٢,٨٣ ٢١,٣٩
 مستخَدم ٢٣,٩٢ ٢٣,٣٠ ٢٢,١٦ ٢٣,٣٤ ١٨,٣٨
 عامل حلسابه ٤١,٩٢ ٤٥,٨٠ ٣٨,٥٧ ٣٨,٧٥ ٣٦,٤٥

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ١,٠٧ ١,٠٠ ٠,٧٠ ٠,٩٣ ٠,٥٠

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٣,١٣ ١,٧٠ ٢,١٦ ٥,٣٨ ٤,٩٠

 موظف قائم على اإلنتاج ٠,٥٧ ٠,٦٠ ٠,٦٩ ٠,٤٤ ٠,١٢

١٦,١٦ ١٤,٧٠ ٢٠,٠٠ ١٨,١٩ ١٨,٠٨ 
رة أو موظف ِحَريفعـامل مـن أفراد األس     

 ال يتقاضى أجراً

 مستخَدم مرتيل ٠,١٧ ٠,١٠ ٠,٢١ ٠,١٤ ٠,١٨
 النساء ٣٩٧ ٦٣٧ ١ ٨٦٦ ٦٠٤ ١ ٨٤٩ ٧٥٥ ١ ٧٨٠ ٦٦٤ ١ ٣٧٠ ٨١٥ ١

 عاملة ٢,١٠ ٢,٢٠ ٢,٧١ ٣,١٩ ٣,٦٥
 مستخَدمة ١٦,٩٢ ١٧,٨٠ ١٦,٨٣ ١٧,٠١ ١٤,٤٠
 عاملة حلساهبا ٣٨,١٥ ٣٦,٥٠ ٣٢,٢٨ ٣٣,٧٥ ٣٨,٠٨
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٠,٣٩ ٠,٢٠ ٠,٢٣ ٠,١٩ ٠,١٠
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ١,٠٠ ٠,٨٠ ١,١٨ ١,٨٥ ١,١٠
 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٤ ٠,٠٢ ٠,٠٠

٣٧,٤٥ ٣٦,٧٠ ٤٠,٢٤ ٣٨,٨١ ٣٧,٢٠ 
فية عاملـة مـن أفراد األسرة أو موظفة ِحَر

 ال تتقاضى أجراً
 مستخَدمة مرتلية ٣,٩٨ ٥,٧٠ ٦,٤٩ ٥,١٨ ٥,٤٦

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
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 ١-٤اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى : املناطق احلضرية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩كل من اجلنسني وحسب فئة العمالة يف الفترة 

 )لنسب املئويةبا(

٢٠٠٣*  الفئة الوظيفية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٠٤٤ ٠١٧ ٢ ١٧٥ ٠٩١ ٢ ٢٥٠ ١٥٦ ٢ ٤٣٦ ١١٨ ٢ ٧٣٧ ٢٩٦ ٢

 عاملة/عامل ١٠,٢٥ ١١,٠٠ ١٢,٢٣ ١٠,٦١ ١٧,٠٠
 مستخَدمة/مستخَدم ٣٤,٣٩ ٣٣,١٠ ٣٢,٢٥ ٣٤,١٩ ٢٦,٥٣
 اهباعاملة حلس/عامل حلسابه ٣٩,٠٩ ٤٠,٥٠ ٣٣,٨٦ ٣٧,٧٢ ٣٦,٤٢

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ١,٢٩ ١,٠٠ ٠,٨٤ ١,٠٠ ٠,٥٦

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٢,٩٧ ٢,٠٠ ٢,٢٥ ٣,٤٧ ٢,٨٤
 موظف قائم على اإلنتاج ٠,٢١ ٠,٤٠ ٠,١٨ ٠,٣٠ ٠,٠٦

٨,٨٠ ٧,٨٠ ١٣,٣١ ٨,٧٩ ١٢,٥١ 

عاملـة من أفراد األسرة أو موظف/عـامل 
فية/ِحـَريف ال يتقاضـى أجـراً       موظفة ِحَر

 ال تتقاضى أجراً
 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ٣,٠١ ٤,٢٠ ٥,٠٧ ٣,٩٢ ٤,٠٧

 الرجال ٢١٢ ١٣٠ ١ ٦٩٢ ١٦٧ ١ ٨٧٥ ١٦٢ ١ ٤٥٨ ١٦٦ ١ ٦٠٦ ٢٧٠ ١
 عامل ١٦,١٧ ١٧,٣٠ ١٩,٩٠ ١٦,١٧ ٢٧,٣٤
 مستخَدم ٣٩,٣٤ ٣٦,٩٠ ٣٦,٧٧ ٣٩,٣٦ ٢٩,١٥
  حلسابهعامل ٣٢,١٧ ٣٥,٧٠ ٢٨,٥٨ ٣١,٢٩ ٢٨,٩٢

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ١,٧٤ ١,٥٠ ١,٢٥ ١,٥٦ ٠,٨٧

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٤,١٣ ٢,٥٠ ٢,٧١ ٤,٦٤ ٣,٩٠
 موظف قائم على اإلنتاج ٠,٣٧ ٠,٧٠ ٠,٣٣ ٠,٥٣ ٠,١٢

٥,٨٢ ٥,١٠ ١٠,٠٩ ٦,٢٢ ٩,٤٩ 
عـامل مـن أفراد األسرة أو موظف ِحَريف

 ال يتقاضى أجراً
 مستخَدم مرتيل ٠,٢٧ ٠,٢٠ ٠,٣٨ ٠,٢٢ ٠,٢٢

 النساء ٨٣٢ ٨٨٦ ٤٨٣ ٩٢٣ ٣٧٥ ٩٩٣ ٩٧٨ ٩٥١ ١٣١ ٠٢٦ ١
 عاملة ٢,٧٢ ٣,٠٠ ٣,٢٦ ٣,٨٠ ٤,٢٠
 مستخَدمة ٢٨,٠٨ ٢٨,٣٠ ٢٦,٩٥ ٢٧,٨٦ ٢٣,٢٨
 عاملة حلساهبا ٤٧,٩١ ٤٦,٦٠ ٤٠,٠٥ ٤٥,٦٠ ٤٥,٧١
 اضى أجراًصاحبة عمل أو شريكة ال تتق ٠,٧٢ ٠,٤٠ ٠,٣٦ ٠,٣٠ ٠,١٨
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ١,٤٨ ١,٢٠ ١,٧١ ٢,٠٤ ١,٥٤

 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٠,١٠ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٠٠

١٢,٦٠ ١١,١٠ ١٧,٠٩ ١١,٩٤ ٦,٢٤ 
فية عاملـة مـن أفراد األسرة أو موظفة ِحَر

 ال تتقاضى أجراً
 مستخَدمة مرتلية ٦,٤٩ ٩,٤٠ ١٠,٥٧ ٨,٤٤ ٨,٨٥

 .املعهد الوطين لإلحصاء :راملصد

 . أرقام أولية * 
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 ٢-٤اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى : املناطق الريفية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩كل من اجلنسني وحسب فئة العمالة يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*   الوظيفيةالفئة ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٨٤٩ ٦٢٠ ١ ٨٧٣ ٥٤٥ ١ ٠٠١ ٧٢٨ ١ ٥٠٢ ٧٠٦ ١ ٠٦٥ ٧٨٩ ١

 عاملة/عامل ٥,٤٨ ٤,٣٠ ٦,٥٩ ٦,١٧ ٩,٠٣

 مستخَدمة/مستخَدم ٣,٨٣ ٤,٣٠ ٤,١٥ ٣,٦٩ ٣,٨٩

 عاملة حلساهبا/عامل حلسابه ٤١,٦٣ ٤٣,٣٠ ٣٨,٠٥ ٣٥,١٥ ٣٨,١٤

 ضى أجراًصاحب عمل أو شريك ال يتقا ٠,١١ ٠,١٠ ٠,٠٥ ٠,١٢ ٠,٠٢

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ١,١٩ ٠,٤٠ ١,٠٥ ٤,٣١ ٣,٦٨

 موظف قائم على اإلنتاج ٠,٤٥ ٠,٣٠ ٠,٦٦ ٠,٢١ ٠,٠٧
عاملـة من أفراد األسرة أو موظف       /عـامل  ٤٦,٨٢ ٤٧,٠٠ ٤٨,٩١ ٤٩,٩٨ ٤٤,٦٣

فية  /ِحـَريف ال يتقاضـى أجـراً       موظفة ِحَر
 ال تتقاضى أجراً

 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ٠,٤٩ ٠,٤٠ ٠,٥٣ ٠,٣٧ ٠,٥٤
 الرجال ٢٨٤ ٨٧٠ ٤٩٠ ٨٦٤ ٥٢٧ ٩٦٥ ٧٠٠ ٩٩٣ ٨٢٦ ٩٩٩
 عامل ٩,٠٢ ٦,٨٠ ١٠,٢٢ ٨,٩٠ ١٣,٨٢
 مستخَدم ٣,٩١ ٤,٩٠ ٤,٥٦ ٤,٥٣ ٤,٧١

 عامل حلسابه ٥٤,٥٨ ٥٩,٣٠ ٥٠,٦٠ ٤٧,٥١ ٤٦,٠٢

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٠,٢١ ٠,٢٠ ٠,٠٤ ٠,١٨ ٠,٠٣

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ١,٨٣ ٠,٦٠ ١,٤٩ ٦,٢٥ ٦,١٨

 موظف قائم على اإلنتاج ٠,٨٣ ٠,٥٠ ١,١٣ ٠,٣٤ ٠,١٣

٢٩,٥٨ ٢٧,٧٠ ٣١,٩٥ ٣٢,٢٤ ٢٨,٩٩ 
عـامل مـن أفراد األسرة أو موظف ِحَريف         

 ال يتقاضى أجراً

 مستخَدم مرتيل ٠,٠٤ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٠٥ ٠,١٣
 النساء ٥٦٥ ٧٥٠ ٣٨٣ ٦٨١ ٤٧٤ ٧٦٢ ٨٠٢ ٧١٢ ٢٣٩ ٧٨٩

 عاملة ١,٣٧ ١,١٠ ٢,٠٠ ٢,٣٨ ٢,٩٥
 مستخَدمة ٣,٧٤ ٣,٦٠ ٣,٦٤ ٢,٥١ ٢,٨٧
 عاملة حلساهبا ٢٦,٦٢ ٢٢,٩٠ ٢٢,١٦ ١٧,٩٢ ٢٨,١٥
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٦ ٠,٠٤ ٠,٠٠
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٠,٤٤ ٠,٢٠ ٠,٤٩ ١,٦١ ٠,٥٢

 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٧ ٠,٠٣ ٠,٠٠

٦٦,٨٢ ٧١,٤٠ ٧٠,٣٩ ٧٤,٧٠ ٦٤,٤٤ 
فية          عاملـة مـن أفراد األسرة أو موظفة ِحَر

 ال تتقاضى أجراً
 مستخَدمة مرتلية ١,٠١ ٠,٧٠ ١,١٨ ٠,٨٢ ١,٠٧

 .املعهد الوطين لإلحصاء املصدر

 . أرقام أولية * 
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 ٥اجلدول 

 بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى كل من اجلنسني التوزيع السنوي للسكان 
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩وحسب النشاط االقتصادي يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٨٩٣ ٦٣٧ ٣ ٠٤٨ ٦٣٧ ٣ ٢٥١ ٨٨٤ ٣ ٩٣٨ ٨٢٤ ٣ ٨٠٢ ٠٨٥ ٤

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٩,٥٤ ٣٨,٦٠ ٤٤,١٢ ٤٢,٢٦ ٣٨,٣٣

 احلراجة وصيد األمساك ٠,٤١ ٠,٣٠ ٠,٠٨ ٠,١٣ ٠,٩٢

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ١,٤٥ ١,٤٠ ١,٢٧ ٠,٩٩ ٠,٥٦

 الصناعة التحويلية ١١,٤٠ ١٠,١٠ ٩,٢٠ ١١,١٧ ١٠,٨٢

 ءإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملا ٠,٢٢ ٠,٥٠ ٠,٢٩ ٠,٢١ ٠,٣٩

 التشييد ٥,٨٤ ٦,٦٠ ٤,٩٣ ٥,٣٨ ٧,٢٦
 املبيع وأشغال اإلصالح ١٦,٢٢ ١٦,٠٠ ١٤,٧٨ ١٤,٢٠ ١٦,١٦
 الفنادق واملطاعم ٣,٨٩ ٣,٩٠ ٤,٠٠ ٤,٦١ ٥,٤٠
 النقل والتخزين واالتصاالت ٤,٩٨ ٤,٣٠ ٤,٦٤ ٤,٦٠ ٤,٥٥
 الوساطة املالية ٠,٤٨ ٠,٥٠ ٠,٥٢ ٠,٤٥ ٠,٣٤
 مات العقارية والتجارية واالجياريةاخلد ٢,٠٢ ٢,٧٠ ٢,٧٢ ٢,٠٤ ٢,٠٧
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٢,٢٦ ٢,٢٠ ١,٧٩ ١,٩٧ ١,٩١

 التعليم ٤,٦٤ ٤,٥٠ ٤,٠٣ ٣,٩٠ ٣,٣٨

 اخلدمات االجتماعية والصحية ١,٨٤ ١,٥٠ ١,٥٥ ١,٦٣ ١,٦٧
 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٢,٢٥ ٢,٩٠ ٢,٦٠ ٣,٠٣ ٣,٣٩
 املساكن اخلاصة ٢,٥٣ ٣,٨٠ ٣,٤٧ ٣,٣٣ ٢,٨٢
 املنظمات اخلارجية ٠,٠٣ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٠٩ ٠,٠٢

 الرجال ٤٦٩ ٠٠٠ ٢ ١٨٢ ٠٣٢ ٢ ٤٠٢ ١٢٨ ٢ ١٥٨ ١٦٠ ٢ ٤٣٢ ٢٧٠ ٢
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٩,١٤ ٣٩,٦٠ ٤٥,٤٨ ٤٤,٦٦ ٣٩,٠٤
 احلراجة وصيد األمساك ٠,٦٤ ٠,٥٠ ٠,٠٩ ٠,١٤ ١,٣٧
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٢,١٩ ٢,٣٠ ٢,١٤ ١,٥٨ ٠,٩٤

 الصناعة التحويلية ١٢,٠٦ ١١,١٠ ٩,٨٩ ١٢,١٩ ١٠,٩٥
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٣٧ ٠,٨٠ ٠,٣٩ ٠,٣١ ٠,٦٤
 التشييد ١٠,٤٩ ١١,٥٠ ٨,٧٠ ٩,٠٤ ١٢,٢٣
 املبيع وأشغال اإلصالح ١٠,٩٣ ١٠,٧٠ ١٠,٣٥ ٩,٥٨ ١١,٩٤
 الفنادق واملطاعم ١,٨٣ ١,٦٠ ١,٨٧ ١,٨٨ ٢,٧٩
 النقل والتخزين واالتصاالت ٨,٥٧ ٧,٠٠ ٧,٥١ ٧,٥٦ ٧,٦٠
 الوساطة املالية ٠,٤٥ ٠,٧٠ ٠,٧٣ ٠,٤٧ ٠,٤٣
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٢,٢٦ ٣,٦٠ ٣,٣٥ ٢,٣٧ ٢,٥٢
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٣,١١ ٣,٠٠ ٢,٥٩ ٢,٦٨ ٢,٦٦

 التعليم ٤,٤٣ ٣,٦٠ ٣,١١ ٣,٢٢ ٢,٩٢

 اخلدمات االجتماعية والصحية ١,٠٣ ١,١٠ ١,٣٥ ١,٠٣ ١,٣٥

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٢,٢٥ ٢,٥٠ ٢,١٥ ٢,٥٢ ٢,٢٧
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٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 املساكن اخلاصة ٠,١٧ ٠,٤٠ ٠,٢٧ ٠,٦٧ ٠,٣٣

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٠٣ ٠,٠٩ ٠,٠٤
 النساء ٣٩٧ ٦٣٧ ١ ٨٦٦ ٦٠٤ ١ ٨٤٩ ٧٥٥ ١ ٧٨٠ ٦٦٤ ١ ٣٧٠ ٨١٥ ١

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٤٠,٠٤ ٣٧,٣٠ ٤٢,٤٨ ٣٩,١٤ ٣٧,٤٤
 احلراجة وصيد األمساك ٠,١٢ ٠,١٠ ٠,٠٥ ٠,١١ ٠,٣٦
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٠,٥٤ ٠,٤٠ ٠,٢١ ٠,٢٣ ٠,١٠
 الصناعة التحويلية ١٠,٥٩ ٨,٨٠ ٨,٣٦ ٩,٨٥ ١٠,٦٧
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٠٥ ٠,١٠ ٠,١٧ ٠,٠٨ ٠,٠٩
 التشييد ٠,١٦ ٠,٥٠ ٠,٣٦ ٠,٦٣ ١,٠٤
 املبيع وأشغال اإلصالح ٢٢,٦٨ ٢٢,٦٠ ٢٠,١٥ ٢٠,٢٠ ٢١,٤٤
 الفنادق واملطاعم ٦,٤٢ ٦,٨٠ ٦,٥٨ ٨,١٥ ٨,٦٧
 النقل والتخزين واالتصاالت ٠,٥٩ ٠,٩٠ ١,١٦ ٠,٧٥ ٠,٧٤
 املاليةالوساطة  ٠,٥٢ ٠,٤٠ ٠,٢٧ ٠,٤٣ ٠,٢١
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ١,٧٣ ١,٥٠ ١,٩٥ ١,٦٢ ١,٥٠
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ١,٢١ ١,٢٠ ٠,٨٢ ١,٠٥ ٠,٩٧

 التعليم ٤,٩٠ ٥,٧٠ ٥,١٤ ٤,٧٨ ٣,٩٦

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٢,٨١ ١,٩٠ ١,٧٩ ٢,٤١ ٢,٠٧

 دمات اجملتمعية والشخصيةاخل ٢,٢٤ ٣,٥٠ ٣,١٤ ٣,٦٨ ٤,٧٩

 املساكن اخلاصة ٥,٤١ ٨,١٠ ٧,٣٥ ٦,٧٩ ٥,٩٥

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,١٠ ٠,٠٠ ٠,١٠ ٠,٠١

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 . أرقام أولية * 
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 ١-٥اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى كل: املناطق احلضرية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩من اجلنسني وحسب النشاط االقتصادي يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٠٤٤ ٠١٧ ٢ ١٧٥ ٠٩١ ٢ ٢٥٠ ١٥٦ ٢ ٤٣٦ ١١٨ ٢ ٧٣٧ ٢٩٦ ٢

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣,٧١ ٤,٨٠ ١١,٣٧ ٦,٣٨ ٦,١٣

 احلراجة وصيد األمساك ٠,١٣ ٠,١٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٢٥

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٠,٨٥ ١,٧٠ ١,١٣ ١,١٦ ٠,٦٩

 الصناعة التحويلية ١٨,٣٧ ١٥,٣٠ ١٤,١٥ ١٨,١٣ ١٥,٧٥

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٢٧ ٠,٨٠ ٠,٥٢ ٠,٣٦ ٠,٤٧

 التشييد ٨,٧٥ ١٠,٤٠ ٧,٦٦ ٨,١٩ ١٠,٩٩
 املبيع وأشغال اإلصالح ٢٦,٨٩ ٢٥,٤٠ ٢٤,٣١ ٢٣,٢٨ ٢٥,٨٦
 الفنادق واملطاعم ٦,٢٩ ٦,٠٠ ٦,٢٨ ٧,٥٥ ٧,٧٢
 النقل والتخزين واالتصاالت ٨,٥٨ ٦,٩٠ ٧,٦٩ ٧,٦٧ ٧,٦٠
 الوساطة املالية ٠,٨٧ ١,٠٠ ٠,٩٣ ٠,٨٠ ٠,٦٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٣,٥٦ ٤,٦٠ ٤,٧٢ ٣,٦٢ ٣,٦٨
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٣,٩٠ ٣,٥٠ ٣,٠١ ٣,١٩ ٣,٢٠

 التعليم ٦,٧٢ ٦,٤٠ ٥,٧٣ ٦,١٥ ٤,٧٣

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٣,١٣ ٢,٣٠ ٢,٥٤ ٢,٦٤ ٢,١٢
 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣,٨٠ ٤,٧٠ ٤,٢٧ ٥,٠٦ ٥,٧١
 املساكن اخلاصة ٤,١٢ ٦,١٠ ٥,٦٦ ٥,٦٥ ٤,٤٨
 املنظمات اخلارجية ٠,٠٦ ٠,١٠ ٠,٠٣ ٠,١٦ ٠,٠٤

 الرجال ٢١٢ ١٣٠ ١ ٦٩٢ ١٦٧ ١ ٨٧٥ ١٦٢ ١ ٤٥٨ ١٦٦ ١ ٦٠٦ ٢٧٠ ١
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٤,٧٨ ٦,٠٠ ١١,٦٩ ٨,٧٧ ٦,٧٤
 احلراجة وصيد األمساك ٠,٢٢ ٠,٢٠ ٠,٠٠ ٠,٠٢ ٠,٣٦
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ١,٤٤ ٢,٦٠ ١,٩٨ ٢,٠٥ ١,١٠
 الصناعة التحويلية ١٩,٩٠ ١٧,٥٠ ١٦,١٦ ٢٠,٤٩ ١٨,٥٦
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٤٢ ١,٢٠ ٠,٧٠ ٠,٦٠ ٠,٧٣
 التشييد ١٥,٤٧ ١٧,٩٠ ١٣,٧٠ ١٤,٠٤ ١٨,٦٨
 املبيع وأشغال اإلصالح ١٨,٢٣ ١٧,٨٠ ١٧,٩٩ ١٦,٤٢ ١٨,٣٣
 الفنادق واملطاعم ٣,٠٦ ٢,٦٠ ٣,٠٣ ٣,١٢ ٣,٩٧
 النقل والتخزين واالتصاالت ١٤,٥١ ١١,٢٠ ١٢,٥٤ ١٢,٨٤ ١٢,٦٩
 الوساطة املالية ٠,٨٠ ١,٢٠ ١,٣٣ ٠,٩٥ ٠,٧٧
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٣,٨٧ ٦,١٠ ٥,٩١ ٤,٠٧ ٤,٥١
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٥,٣٠ ٤,٧٠ ٤,٤٠ ٤,٢٠ ٤,٤٠

 التعليم ٦,١٣ ٤,٨٠ ٤,١٣ ٤,٩٩ ٣,٥٢

 اخلدمات االجتماعية والصحية ١,٧٨ ١,٨٠ ٢,٢٦ ١,٥٢ ١,٢٧

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣,٦٩ ٤,٠٠ ٣,٦٦ ٤,٥٦ ٤,٠٥
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٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 املساكن اخلاصة ٠,٢٧ ٠,٤٠ ٠,٤٦ ١,١٨ ٠,٢٦

 املنظمات اخلارجية ٠,١١ ٠,١٠ ٠,٠٥ ٠,١٧ ٠,٠٦
 النساء ٨٣٢ ٨٨٦ ٤٨٣ ٩٢٣ ٣٧٥ ٩٩٣ ٩٧٨ ٩٥١ ١٣١ ٠٢٦ ١

 لزراعة وتربية املواشي والصيدا ٢,٣٥ ٣,٢٠ ١٠,٩٩ ٣,٧١ ٥,٣٧
 احلراجة وصيد األمساك ٠,٠٠ ٠,١٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,١١
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٠,١٠ ٠,٦٠ ٠,١٤ ٠,٢٣ ٠,١٧

 الصناعة التحويلية ١٦,٤٢ ١٢,٦٠ ١١,٨٠ ١٥,٤٢ ١٢,٢٧
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٠٨ ٠,١٠ ٠,٣٠ ٠,١٢ ٠,١٥
 التشييد ٠,١٩ ٠,٩٠ ٠,٥٨ ٠,٨٨ ١,٤٥

 املبيع وأشغال اإلصالح ٣٧,٩٤ ٣٥,١٠ ٣١,٦٩ ٣١,٥٧ ٣٥,٢٠
 الفنادق واملطاعم ١٠,٣٩ ١٠,٣٠ ١٠,٠٩ ١٢,٨١ ١٢,٣٦
 النقل والتخزين واالتصاالت ١,٠١ ١,٤٠ ٢,٠١ ١,٢٦ ١,٣١
 الوساطة املالية ٠,٩٦ ٠,٧٠ ٠,٤٧ ٠,٧٥ ٠,٣٨
 رية والتجارية واالجياريةاخلدمات العقا ٣,١٦ ٢,٧٠ ٣,٣٤ ٢,٨٣ ٢,٦٤
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٢,١٢ ٢,٠٠ ١,٣٨ ١,٦٢ ١,٧١

 التعليم ٧,٤٧ ٨,٣٠ ٧,٦١ ٧,٥٠ ٦,٢٢

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤,٨٦ ٣,٠٠ ٢,٨٧ ٣,٩١ ٣,١٦

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣,٩٣ ٥,٦٠ ٤,٩٨ ٦,٠٠ ٧,٧٧

 املساكن اخلاصة ٩,٠٢ ١٣,٢٠ ١١,٧٤ ١١,١٩ ٩,٧٠

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٢٠ ٠,٠٠ ٠,١٨ ٠,٠٢

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 . أرقام أولية * 
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 ٢-٥اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى كل: املناطق الريفية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩من اجلنسني وحسب النشاط االقتصادي يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٨٤٩ ٦٢٠ ١ ٨٧٣ ٥٤٥ ١ ٠٠١ ٧٢٨ ١ ٥٠٢ ٧٠٦ ١ ٠٦٥ ٧٨٩ ١

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٨٤,١٣ ٨٤,٤٠ ٨٤,٩٩ ٨٦,٧٩ ٧٩,٦٧

 احلراجة وصيد األمساك ٠,٧٦ ٠,٦٠ ٠,١٧ ٠,٢٧ ١,٧٩

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٢,١٩ ١,١٠ ١,٤٤ ٠,٧٨ ٠,٤١

 الصناعة التحويلية ٢,٧٢ ٣,١٠ ٣,٠٢ ٢,٥٣ ٤,٥٠

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,١٦ ٠,١٠ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٣٠

 التشييد ٢,٢٢ ١,٦٠ ١,٥٢ ١,٨٩ ٢,٤٧
 املبيع وأشغال اإلصالح ٢,٩٤ ٣,١٠ ٢,٨٨ ٢,٩٣ ٣,٧٠
 الفنادق واملطاعم ٠,٩٢ ١,٠٠ ١,١٥ ٠,٩٦ ٢,٤٣
 النقل والتخزين واالتصاالت ٠,٥٠ ٠,٩٠ ٠,٨٤ ٠,٧٨ ٠,٦٣
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٣ ٠,٠٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٠,١١ ٠,٢٠ ٠,٢٢ ٠,٠٩ ٠,٠٠
 اناإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي ٠,٢١ ٠,٥٠ ٠,٢٧ ٠,٤٦ ٠,٢٥

 التعليم ٢,٠٥ ٢,٠٠ ١,٩٠ ١,١٠ ١,٦٦

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٠,٢٢ ٠,٣٠ ٠,٣٢ ٠,٣٨ ١,٠٩
 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٠,٣٢ ٠,٥٠ ٠,٥١ ٠,٥٠ ٠,٤١
 املساكن اخلاصة ٠,٥٥ ٠,٨٠ ٠,٧٤ ٠,٤٦ ٠,٧٠
 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٠

 الرجال ٢٨٤ ٨٧٠ ٤٩٠ ٨٦٤ ٥٢٧ ٩٦٥ ٧٠٠ ٩٩٣ ٨٢٦ ٩٩٩
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٨٣,٧٦ ٨٥,١٠ ٨٦,١٧ ٨٧,٠٤ ٨٠,٠٨
 احلراجة وصيد األمساك ١,١٩ ٠,٩٠ ٠,٢١ ٠,٢٨ ٢,٦٦
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٣,١٧ ١,٩٠ ٢,٣٤ ١,١٨ ٠,٧٣
 الصناعة التحويلية ١,٨٧ ٢,٦٠ ٢,٣٤ ٢,٦٣ ١,٢٨
 نتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاءإ ٠,٣٠ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٥٣
 التشييد ٤,٠٢ ٢,٨٠ ٢,٦٧ ٣,٠٥ ٤,٠٢
 املبيع وأشغال اإلصالح ١,٤٦ ١,١٠ ١,١٣ ١,٤٣ ٣,٨٢
 الفنادق واملطاعم ٠,٢٣ ٠,٢٠ ٠,٤٧ ٠,٢٦ ١,٣٠
 النقل والتخزين واالتصاالت ٠,٨٥ ١,٤٠ ١,٤٦ ١,٣٠ ١,١٤
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٥ ٠,٠٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٠,١٧ ٠,٣٠ ٠,٢٧ ٠,١٦ ٠,٠١
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٠,٢٧ ٠,٨٠ ٠,٤٢ ٠,٥٩ ٠,٤٤

 التعليم ٢,٢٢ ٢,٠٠ ١,٨٨ ١,٠٨ ٢,١٦

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٠,٠٧ ٠,١٠ ٠,٢٦ ٠,٣٥ ١,٤٥

 تمعية والشخصيةاخلدمات اجمل ٠,٣٨ ٠,٤٠ ٠,٣٣ ٠,٤٤ ٠,٠٠
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٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 املساكن اخلاصة ٠,٠٤ ٠,٤٠ ٠,٠٤ ٠,١٣ ٠,٤١

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٢ ٠,٠٠
 النساء ٥٦٥ ٧٥٠ ٣٨٣ ٦٨١ ٤٧٤ ٧٦٢ ٨٠٢ ٧١٢ ٢٣٩ ٧٨٩

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٨٤,٥٦ ٨٣,٦٠ ٨٣,٥١ ٨٦,٤٥ ٧٩,١٤
 احلراجة وصيد األمساك ٠,٢٥ ٠,١٠ ٠,١٢ ٠,٢٥ ٠,٦٩
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ١,٠٦ ٠,١٠ ٠,٣٠ ٠,٢٢ ٠,٠٠
 الصناعة التحويلية ٣,٧١ ٣,٧٠ ٣,٨٨ ٢,٤٠ ٨,٥٨
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٠٠ ٠,١٠ ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠٠
 التشييد ٠,١٣ ٠,٠٠ ٠,٠٦ ٠,٢٨ ٠,٥٠
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤,٦٤ ٥,٧٠ ٥,١٠ ٥,٠٢ ٣,٥٥
 الفنادق واملطاعم ١,٧١ ٢,١٠ ٢,٠٠ ١,٩٤ ٣,٨٦
 النقل والتخزين واالتصاالت ٠,٠٨ ٠,٢٠ ٠,٠٦ ٠,٠٦ ٠,٠٠
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٠,٠٥ ٠,٠٠ ٠,١٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 اناإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي ٠,١٤ ٠,٢٠ ٠,٠٨ ٠,٢٨ ٠,٠١

 التعليم ١,٨٥ ٢,١٠ ١,٩٣ ١,١٤ ١,٠٣

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٠,٤٠ ٠,٤٠ ٠,٣٩ ٠,٤٢ ٠,٦٤

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٠,٢٥ ٠,٦٠ ٠,٧٤ ٠,٥٩ ٠,٩٢

 املساكن اخلاصة ١,١٤ ١,٣٠ ١,٦٣ ٠,٩٢ ١,٠٧

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .اءاملعهد الوطين لإلحص :املصدر

 . أرقام أولية * 
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 ٦اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى كل من اجلنسني 
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩وحسب قطاعات سوق العمل يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

٢٠٠٣*  سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٨٩٣ ٦٣٧ ٣ ٠٤٨ ٦٣٧ ٣ ٢٥١ ٨٨٤ ٣ ٩٣٨ ٨٢٤ ٣ ٨٠٢ ٠٨٥ ٤

 العمل املرتيل  ١,٨٩ ٢,٦٠ ٣,٠٥ ٢,٣٣ ٢,٥٣

 العمل احلكومي  ٦,٨٣ ٧,٤٠ ٧,٤٦ ٦,٩٩ ٦,٨٠

 العمل اُألَسري ٦٥,٩٦ ٦٦,١٠ ٦٤,٨٨ ٦٣,٧٤ ٦٣,٧٥

 العمل شبه التجاري ١٠,٦٢ ٨,٨٠ ١٠,٠٥ ١٣,١٣ ١٢,٥٣

 العمل التجاري ١٤,٧١ ١٥,١٠ ١٤,٥٦ ١٣,٨٠ ١٤,٤٠

 الرجال ٤٩٦ ٠٠٠ ٢ ١٨٢ ٠٣٢ ٢ ٤٠٢ ١٢٨ ٢ ١٥٨ ١٦٠ ٢ ٤٣٢ ٢٧٠ ٢
 العمل املرتيل  ٠,١٧ ٠,١٠ ٠,٢١ ٠,١٤ ٠,١٨

 العمل احلكومي  ٧,٠٢ ٧,٨٠ ٧,٨١ ٦,٨١ ٦,٩٩

 العمل اُألَسري ٥٨,٠٧ ٦٠,٥٠ ٥٨,٥٧ ٥٦,٩٥ ٥٤,٥٣

 العمل شبه التجاري ١٤,٢١ ١٢,٤٠ ١٣,٦٠ ١٧,١٨ ١٧,٦١

 العمل التجاري ٢٠,٥٣ ١٩,٢٠ ١٩,٨٠ ١٨,٩٣ ٢٠,٧٠

 النساء ٣٩٧ ٦٣٧ ١ ٨٦٦ ٦٠٤ ١ ٨٤٩ ٧٥٥ ١ ٧٨٠ ٦٦٤ ١ ٣٧٠ ٨١٥ ١

 العمل املرتيل  ٣,٩٨ ٥,٧٠ ٦,٤٩ ٥,١٨ ٥,٤٦

 العمل احلكومي  ٦,٦٠ ٦,٩٠ ٧,٠٤ ٧,٢٢ ٦,٥٥

 العمل اُألَسري ٧٥,٦٠ ٧٣,٢٠ ٧٢,٥٢ ٧٢,٥٦ ٧٥,٢٨

 العمل شبه التجاري ٦,٢٣ ٤,٣٠ ٥,٧٥ ٧,٨٩ ٦,١٧

 العمل التجاري ٧,٥٩ ٩,٨٠ ٨,٢٠ ٧,١٥ ٦,٥٤

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 . أرقام أولية * 
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 ١-٦اجلدول 

 التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل الرئيسية لدى كل : املناطق احلضرية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩من اجلنسني وحسب قطاعات سوق العمل يف الفترة 

 )نسب املئويةبال(

٢٠٠٣*  سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٠٤٤ ٠١٧ ٢ ١٧٥ ٠٩١ ٢ ٢٥٠ ١٥٦ ٢ ٤٣٦ ١١٨ ٢ ٧٣٧ ٢٩٦ ٢

 العمل املرتيل  ٣,٠١ ٤,٢٠ ٥,٠٧ ٣,٩٢ ٤,٠٧

 العمل احلكومي  ١٠,٣٤ ١٠,٧٠ ١١,٤١ ١٠,٦٥ ٩,٦٥

 العمل اُألَسري ٤٧,٨٩ ٤٨,٣٠ ٤٧,١٨ ٤٦,٥١ ٤٨,٩٣

 العمل شبه التجاري ١٥,٤٠ ١٢,٦٠ ١٤,١٤ ١٧,٥٩ ١٦,٤٩

 العمل التجاري ٢٣,٣٧ ٢٤,٢٠ ٢٢,٢٠ ٢١,٣٢ ٢٠,٨٦

 الرجال ٢١٢ ١٣٠ ١ ٦٩٢ ١٦٧ ١ ٨٧٥ ١٦٢ ١ ٤٥٨ ١٦٦ ١ ٦٠٦ ٢٧٠ ١
 العمل املرتيل  ٠,٢٧ ٠,٢٠ ٠,٣٨ ٠,٢٢ ٠,٢٢

 العمل احلكومي  ١٠,٤١ ١١,٢٠ ١٢,٠١ ١٠,٣٥ ٩,٤٧

 مل اُألَسريالع ٣٧,٩٩ ٤٠,٨٠ ٣٨,٦٦ ٣٧,٥٢ ٣٨,٤١

 العمل شبه التجاري ٢٠,٠٧ ١٧,٥٠ ١٨,٨٠ ٢٢,٤٠ ٢٢,٥٦

 العمل التجاري ٣١,٢٥ ٣٠,٣٠ ٣٠,١٥ ٢٩,٥١ ٢٩,٣٤

 النساء ٨٣٢ ٨٨٦ ٤٨٣ ٩٢٣ ٣٧٥ ٩٩٣ ٩٧٨ ٩٥١ ١٣١ ٠٢٦ ١

 العمل املرتيل  ٦,٤٩ ٩,٤٠ ١٠,٥٧ ٨,٤٤ ٨,٨٥

 العمل احلكومي  ١٠,٢٣ ١٠,٠٠ ١٠,٧٠ ١١,٠٢ ٩,٨٧

 العمل اُألَسري ٦٠,٥١ ٥٧,٧٠ ٥٧,١٤ ٥٧,٥٤ ٦١,٩٥

 العمل شبه التجاري ٩,٤٣ ٦,٣٠ ٨,٦٩ ١١,٧١ ٨,٩٨

 العمل التجاري ١٣,٣٣ ١٦,٦٠ ١٢,٨٩ ١١,٢٨ ١٠,٣٥

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 . أرقام أولية * 
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 ٢-٦اجلدول 

 رئيسية لدى كل التوزيع السنوي للسكان بالنسب املئوية يف جماالت العمل ال: املناطق الريفية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩من اجلنسني وحسب قطاعات سوق العمل يف الفترة 

 )بالنسب املئوية(

 سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ٨٤٩ ٦٢٠ ١ ٨٧٣ ٥٤٥ ١ ٠٠١ ٧٢٨ ١ ٥٠٢ ٧٠٦ ١ ٠٦٥ ٧٨٩ ١

 العمل املرتيل  ٠,٤٩ ٠,٤٠ ٠,٥٣ ٠,٣٧ ٠,٥٤

 العمل احلكومي  ٢,٤٦ ٢,٩٠ ٢,٥٤ ٢,٤٤ ٣,١٣

 العمل اُألَسري ٨٨,٤٥ ٩٠,٢٠ ٨٦,٩٦ ٨٥,١٣ ٨٢,٧٧

 العمل شبه التجاري ٤,٦٧ ٣,٨٠ ٤,٩٥ ٧,٦٠ ٧,٤٣

 العمل التجاري ٣,٩٢ ٢,٧٠ ٥,٠٢ ٤,٤٧ ٦,١٢

 الرجال ٢٨٤ ٨٧٠ ٤٩٠ ٨٦٤ ٥٢٧ ٩٦٥ ٧٠٠ ٩٩٣ ٨٢٦ ٩٩٩
 العمل املرتيل  ٠,٠٤ ٠,١٠ ٠,٠٢ ٠,٠٥ ٠,١٣

 العمل احلكومي  ٢,٦٠ ٣,٢٠ ٢,٧٦ ٢,٦٥ ٣,٨٣

 العمل اُألَسري ٨٤,١٦ ٨٧,٠٠ ٨٢,٥٤ ٧٩,٧٥ ٧٥,٠١

 العمل شبه التجاري ٦,٥٩ ٥,٤٠ ٧,٣٥ ١١,٠٤ ١١,٣٢

 العمل التجاري ٦,٦١ ٤,٣٠ ٧,٣٣ ٦,٥١ ٩,٧١

 النساء ٥٦٥ ٧٥٠ ٣٨٣ ٦٨١ ٤٧٤ ٧٦٢ ٨٠٢ ٧١٢ ٢٣٩ ٧٨٩

 العمل املرتيل  ١,٠١ ٠,٧٠ ١,١٨ ٠,٨٢ ١,٠٧

 العمل احلكومي  ٢,٣٠ ٢,٦٠ ٢,٢٧ ٢,١٤ ٢,٢٥

 العمل اُألَسري ٩٣,٤٣ ٩٤,٣٠ ٩٢,٥٥ ٩٢,٦٢ ٩٢,٦٠

 العمل شبه التجاري ٢,٤٤ ١,٧٠ ١,٩٢ ٢,٧٩ ٢,٥١

 العمل التجاري ٠,٨١ ٠,٧٠ ٢,٠٩ ١,٦٤ ١,٥٨

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 . أرقام أولية * 
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 األمن والنظافة الصحية يف العمل

 ٢ املؤرخ   ١٦٩٩٨بأحكـام القـانون العـام بشأن النظافة الصحية واألمن املهين والرفاه رقم              عمـالً    -٣٤
، تضطلع وزارة العمل بعمليات تفتيش وإعادة تفتيش تلقائية، بشكل دوري أو استجابة             ١٩٧٩أغسـطس   /آب

 .لشكاوى حبق شركات ومراكز عمل واقعة داخل األراضي الوطنية

بإدماج املديرية العامة ) ٢املرفق  (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٥ املؤرخ ٢٧٧٣٢ ويقضي املرسوم األعلى رقم -٣٥
 ".املديرية العامة للعمل واألمن الصناعي"لألمن الصناعي واملديرية العامة للعمل لتصبح 

ويوسِّع اهليكل اجلديد نطاق مفتشية األمن الصناعي والنظافة الصحية حبيث أصبحت مفتشية اليد العاملة               -٣٦
وتستويف هذه املفتشية   . وُيرسي هذا املفهوم اجلديد سياسة رقابية أكثر فعالية       . ن الصناعي والنظافة الصحية   واألم

 :اجلديدة الشروط التالية

 إصدار إعالن بتعيني مفتش تابع للمديرية العامة للعمل واألمن الصناعي؛ -

 إعالن استقاللية املفتش املعني على هذا النحو؛ -

  الفنية اخلاصة بعملية التفتيش؛َملء االستمارة -

 .َملء استمارة التكليف بعملية التفتيش -

وبعد إجناز عملية التفتيش، ُيرفع تقرير إىل املديرية املعنية يتضمن املالحظات وآجال العمل هبا؛ ويوَضع ما  -٣٧
ري عمليات تفتيش شاملة ومبوجب هذه التدابري اجلديدة، جت. يلزم من ترتيبات إلجراء عملية إعادة تفتيش أو أكثر

 .وعلى األخص، تكون هذه العمليات خالية من أي مظهر من مظاهر الفساد. وأكثر فعالية

، الذي أُقر مبوجبه قرار     )٨املرفق   (٤٩٦/٤ القرار الوزاري رقم     ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٣وصـدر يف     -٣٨
رفاه، املكلفة بالعمل على إشراك أصحاب العمل تشكيل اللجان املشتركة املعنية بالنظافة الصحية واألمن املهين وال    

والعمـال إشـراكاً تامـاً يف إجياد حلول ملختلف املشاكل اليت تصادفها الشركات، ما ُيسهم يف جتّنب املخاطر                   
 . واألمراض املهنية

 ، تربعاً " بوليفيا -األمن الصناعي والصحة املهنية     "، مبوجب برنامج    ٢٠٠٤وتلقت وزارة العمل يف عام       -٣٩
عينياً قوامه أجهزة رصد ميداين للمواد امللوِّثة لبيئة العمل، فضالً عن دورات تدريبية لألخصائيني الفنيني التابعني                

 ساعة، قدمتها وزارة العمل بالواليات املتحدة األمريكية عن         ٤٠٠للمديرية العامة للعمل واألمن الصناعي، مدهتا       
 .طريق سفارة الواليات املتحدة يف بوليفيا

وتضـطلع الدولـة مبختلف أنواع عمليات الرقابة يف جمال األمن الصناعي والنظافة الصحية يف العمل،                 -٤٠
 . واملعهد الوطين للصحة املهنية) التابع لوزارة الصحة والرياضة(بواسطة املعهد الوطين لطب العمل 
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 الدولية أحاطتها فيها علماً مبا ، وجَّهت حكومة مجهورية بوليفيا مذكرة إىل منظمة العمل٢٠٠٤ويف عام  -٤١

 .  بشأن تفتيش العمل موضع التنفيذ٨١تتخذه من تدابري يف سبيل وضع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

، املقدم من حكومة بوليفيا بشأن االتفاقية املذكورة، يشري         ٢٠٠٤-٢٠٠٠والتقرير الذي يتناول الفترة      -٤٢
 :إىل ما يلي

  بشأن تفتيش العمل١٩٤٧العمل الدولية لعام اتفاقية منظمة 
 ]يف الصناعة والتجارة[

 ٨١االتفاقية رقم 

 ١٩٧٣اليت صدَّقتها حكومة بوليفيا يف عام 

 ُتخـوَّل وزارة العمـل الصـالحيات التالية احملددة يف قانون تنظيم السلطة التنفيذية واملتصلة                
 :بالشؤون العمالية

م التشريعات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالشؤون      العمـل عـلى تطبيق وتنفيذ أحكا       -
 العمالية؛

وضـع السياسات الرامية إىل إقامة األوضاع اليت تكفل للجميع فرص العمالة وحتسني              -
 أوضاع العمل؛

وضع وتنفيذ السياسات الرامية إىل إقامة عالقات سليمة بني العمال وأصحاب العمل،             -
 .الصناعي بالتنسيق مع الوزارات املعنيةووضع وتطبيق قواعد بشأن األمن 

وفـيما يتعلق بالقانون العام للعمل واملرسوم الناظم ألوضاعه وغريمها من اللوائح القانونية ذات       
الصـلة، تعمل وزارة العمل، فيما خيص شؤون العمال، بوصفها هيئة إدارية توفيقية، وتتاح هلا إمكانية                

بةً إياها فرض إجراءات جزائية عند ثبوت حدوث إخالل          االتصـال مباشرة باهليئة القضائية امل      عنية، مطاِل
 . بأحكام القانون االجتماعي ومن أجل املطالبة باسترداد ممتلكات نقابية

وكيما تضطلع وزارة العمل بأنشطتها وتنفذ أحكام الوالية املسندة إليها مبقتضى القانون، تستعني  
هاز الفين املتخصص يف اإلدارة العامة، الذي يتيح للوزارة ممارسة       مبفتشـيات العمـل، اليت ُتعد مبثابة اجل       

صالحياهتا، سعياً منها إىل وضع التشريعات العمالية موضع التنفيذ برتاهة وإنصاف وعدالة، وهي جوانب 
متصلة مبهام الرقابة اليت تضطلع هبا املفتشيات املذكورة، وهي مهام تقع حصراً على عاتق الدولة وُمناطة                

 .ا دون سواها، على حنو ما ينص عليه القانون العام للعمل واملرسوم الناظم لـههب

ونتيجة ملا شهدته بوليفيا من حتوالت عرب السنوات العشرين املاضية، بات من الضروري الشروع  
يف عملية إعادة تنظيم وزارة العمل، جلعلها قادرة على مواكبة ما يشهده البلد من حتوالت مستجدة، من       
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ظهور منوذج جديد لتنظيم الدولة واجملتمع ومنوذج اقتصادي        : ينها، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي       ب
؛ وإجراء تعديالت ال ُيستهان هبا يف النظام االنتخايب، حبيث بات اإلصالح            ١٩٨٥جديـد مـنذ عـام       

لية؛ وإضفاء طابع  يشمل بني الفعاليات السياسية الفئات السكانية والشعوب األص٢٠٠٤الدستوري لعام 
ال مركـزي عـلى عمليات تصريف شؤون البلديات واحملافظات، األمر الذي أفضى إىل إجراء حتول يف          

 .اجلهاز اإلداري للدولة يف بوليفيا

ومثـة إصالحان دستوريان اثنان، يفصل بينهما عشر سنوات من الزمن، روِعَيت فيهما ظروف               
اعية البوليفية، بعد أن بات مثة أشكال جديدة من العمل وتطبيق الواقع اجلديد وَمطالب الفعاليات االجتم  

مـنهجي لنماذج التعاقد يتم فيها إنكار احلقوق املكرسة يف الدستور السياسي للدولة ويف القوانني اليت                
 . حتفظ حقوق العمال

التطورات إن الواقع اجلديد، الذي مل نتناوله يف ما تقدم سوى بالرتر القليل، يربر ما متخضت عنه  
 صدور ثالثة   ١٩٩٣الـيت شـهدها البلد من حتوالت متتالية يف السلطة التنفيذية، اليت شهدت منذ عام                

، وقانون تنظيم السلطة التنفيذية ١٩٩٣قانون الوزارات لعام : قوانني خمتلفة بتنظيم السلطة املذكورة، هي
عديالت التنظيمية واهليكلية للسلطة    هذه الت . ٢٠٠٣، وقانون تنظيم السلطة التنفيذية لعام       ١٩٩٧لعـام   

 .التنفيذية ال ميكن أن ُتغِفل إحدى أهم وزاراهتا، أال وهي وزارة العمل

وال بـد لـنا من أن نضيف يف هذا العرض أن منظمة العمل الدولية، إدراكاً منها ملا حيدث يف                     
هذا املضمار، قد تقدمت    بوليفـيا والعـامل من وقائع جديدة، وإقراراً منها مبا يستجد من تطورات يف               

مبالحظـات هدفهـا، يف هناية املطاف، إحقاق احلقوق املعترف هبا لصاحل العمال ووضع األطر القانونية             
 .واملؤسساتية الكافية لتمكني الدولة من النهوض مبهامها على أكمل وجه

الدولية ومتشياً مع ما سلف ذكره، شرعت حكومة بوليفيا، عمالً منها بتوصيات منظمة العمل               
حبذافريها، ومبشورة فنية من أخصائييها هي، يف عملية إعادة تنظيم داخلي، علماً بأن إحدى الصالحيات        

 .الرئيسية املخولة إياها هي السهر على وضع األحكام االجتماعية السارية موضع التنفيذ

وفيق والتفتيش، ُتسند الت: وعليه، اُتفق على تقسيم مفتشية العمل إىل جهتني ُتعنيان مبجالني اثنني 
فهي ستسعى يف جمال التوفيق إىل التقريب . إىل كل منهما وظائف حمددة بغرض إيالء العمال عناية أفضل 

بني العمال وأصحاب العمل، يف حني ستكون املفتشية حاضرة يف مصادر العمل للتحقق موقعياً من تنفيذ 
 التوفيق، يتم التشديد على ضرورة تطبيق تقنيات وحتقيقاً ألهداف. القواعـد املعمـول هبا يف هذا اجملال       

 . التفاوض

ومن اجلهة األخرى، سيتم العمل على إشراك فريق مفتشي العمل وأخصائيي األمن الصناعي يف               
هـذا املسعى، حبيث ميتد نطاق الرقابة على التشريع العمايل وأحكام األمن الصناعي إىل مجيع مفتشيات                

 :يشمل ما يليالعمل على الصعيد الوطين ل
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مراكز العمل وكل جمال من جماالت النشاط اليت يتقاضى العمال أجراً عليها، مبا يف ذلك  )أ( 

 العمل يف مؤسسات الدولة واملؤسسات الزراعية وغريها من املؤسسات اخلاضعة للقانون العام للعمل؛

 جتارية توجد   وسائط النقل عموماً، والشركات ذات رأس املال املشترك، وأية مؤسسة          )ب( 
 .فيها عالقة بني العمال وأصحاب العمل

وكـيما ينهض موظفو مفتشية العمل مبهامهم الرقابية على حنو فعال، تعكف وزارة العمل على          
وضع نظام معلومايت يتيح ملوظفيها تنظيم هيكل مفتشية العمل تنظيمياً منهجياً ومتكامالً ومتقاطعاً، ما               

ويف الواقع  . ة لعمليات متابعة تطور العالقات العمالية وتطويرها التدرجيي       سيتيح هلا أن تصبح هيئة رديف     
 .أن هذا النظام يتعثر حالياً مبحدودية املوارد االقتصادية الالزمة إلجناز مهامه

وتعلـن حكومة بوليفيا أنه، سعياً منها إىل العمل بتوصيات منظمة العمل الدولية، التمست من                
 فنية من أجل إعادة تنظيم الوزارة املذكورة، ال سيما مفتشية العمل، بغية             خـالل وزارة العمل مساعدة    

 .حتويلها إىل هيئة ذات فعالية وكفاءة يف الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل

سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٧وأخرياً، من اجلدير باإلشارة إىل أنه قد أوِفدت إىل بوليفيا يف الفترة من  
اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية، مكونة من السيدة روسا فونِتس والسيد أدولفو           بعـثة مـن مكتب ليما       

سـيوداد، اللذين أجريا لقاءات مع مسؤولني خمتلفني بوزارة العمل، وضعا معهم مقترحاً بتضمني اخلطة               
  عمليةَ إعادة تشكيل مؤسسايت، من املقرر وضعها موضع التنفيذ مبشورة          ٢٠٠٥السـنوية التنفيذية لعام     

فنـية من منظمة العمل الدولية، وهي تتجسد يف عمل إدارة إحصائية، ويف إجراء إصالحات يف مفتشية                 
 العمـل، سـعياً إىل حتسـني خدماهتـا وجودهتا وإىل النهوض مبديريات العمل يف احملافظات واألقاليم                 

 )).ب (٣املرفق (

  :٢٠٠٤-٢٠٠٠ يف الفترة ١٢٩مل الدولية رقم كما قدمت بوليفيا التقرير التايل عن تطبيق أحكام منظمة الع -٤٣

 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل
 )الزراعةيف (

 ١٢٩االتفاقية رقم 

 ١٩٧٧اليت صدَّقت عليها بوليفيا يف عام 

تشهد بوليفيا أزمة اقتصادية تؤثر يف األنشطة العامة والرمسية واخلاصة، وتتجلى يف جماالت وأبعاد  
راً هلذه األزمة، اليت ُيالَحظ أهنا تؤثر كذلك يف الدولة، جتد حكومة بوليفيا نفسها مضطرة إىل                ونظ. شىت

فرض قيود اقتصادية ومالية متنعها من ممارسة قدر واٍف من الرقابة الصارمة اليت تقتضيها أحكام تشريعها   
 .العمايل والتشريع الناظم ملعايري األمن الصناعي يف القطاع الزراعي
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 البديهي أن القطاع الزراعي ينبغي أن يكون خاضعاً لرقابة الدولة نظراً ملا يتعرض العاملون        ومن 
يف هذه الظروف، وعلى الرغم من القيود  . فـيه لإلخـالل حبقوقهم االجتماعية من ِقبل أصحاب العمل         

وع رائد يف   املذكـورة، تعمل وزارة العمل، من خالل املديرية العامة للعمل، على اإلسراع بتنفيذ مشر             
أربع مناطق جغرافية من األراضي البوليفية يف سبيل زيادة ما يلزم تقدميه من ضمان وأمن ودعم يف هذا                  

برميخو وياكويبا وفّيامونِتس   : واملناطق املعنية هي  . اجملـال للعمـال وأصـحاب العمل على حد سواء         
 .خرية يف حمافظة َبينوريَبرالتا، حيث توجد الثالثة األوىل منها يف حمافظة تارخيا واأل

وتـرى وزارة العمل أن املوظفني العموميني العاملني يف املناطق الزراعية املذكورة أعاله يؤدون               
مهـامهم يف حـدود إمكانياهتم، حيث ينهضون بعملهم وفقاً ملا تنص عليه أحكام القانون العام للعمل                 

 .ومرسومه التنظيمي وغريمها من القواعد ذات الصلة

ب هو أنه، لدى إرساء وترسيخ النظام الوطين ملفتشية العمل، يصبح هذا النظام سارياً              واملطلـو  
أيضـاً على القطاع الزراعي يف بوليفيا، بغية النهوض بالدور الفعال املُسَند إىل املفتشية مبوجب القانون                

 مهمة ذات أمهية    فبدعم من منظمة العمل الدولية ويف إطار إعادة تنظيم وزارة العمل، وهي           . املعمول به 
أساسـية على األجل القريب، ُيتوخى تعزيز املفتشيات احمللية املذكورة، اليت ُتعد، نظراً لطابعها اخلاص،               

 .أنسب اهليئات للشروع يف هذه التجربة الرائدة

وبرميخو مدينة واقعة يف حمافظة تارخيا يف جنوب شرقي بوليفيا، والنشاط الرئيسي املُماَرس فيها             
أما مدينة ريَبرالتا، فهي تقع يف مشال شرقي البلد، يف مقاطعة َبين، وتشكل جزءاً . ة قصب السكرهو زراع

وتأيت . والنشاط االقتصادي الرئيسي يف املنطقة هو زراعة الكستناء      ". أمازونيا البوليفية "مما ُيعرف مبنطقة    
النشاط الرئيسي الذي ُيماَرس فيها هو      يف املقام الثالث مدينة ياكويبا، الواقعة أيضاً يف مقاطعة تارخيا، و          

كما أنه، نظراً ألن هذه املنطقة تقع على احلدود مع مجهورية األرجنتني،            . تربية املواشي وصيادة األمساك   
وأخرياً، هناك مدينة فّيامونِتس، التابعة أيضاً ملقاطعة تارخيا، والنشاط . يوجد فيها أيضاً نشاط جتاري قوي

 .ة األمساكالرئيسي فيها هو صياد

ومن اجلدير باإلشارة، على سبيل توصيف املناطق املشار إليها توصيفاً أفضل، أن مدن برميخو               
، "el Chaco boliviano"وياكويبا وفّيامونِتس، الواقعة يف مقاطعة تارخيا، تشكل جزءاً مما ُيعرف مبنطقة 

أما . ولون بصفة رئيسية صيادة األمساك    اليت تقطنها شعوب أصلية مثل الوينهاَيك أو املاتاكُس، الذين يزا         
ريَبرالـتا، فيقطـنها شعب األسِّ إخَّس األصلي، الذي كان ُيعرف حىت بضع سنوات بشعب التشاَمس،      
الذيـن يستحوذ إنتاج الكستناء واستخالص الصمغ على ُجلّ نشاطهم املهين، وإن كان عملهم يف جمال                

 .ةاستخالص الصمغ قد قل نطاقه يف السنوات األخري

ففي . ويف مجيع املناطق املذكورة، مثة تفاوتات اجتماعية شديدة قد تتصف حىت بطابع عنصري             
وهم من . مقاطعة تارخيا مثالً، واملدن املذكورة آنفاً على وجه التحديد، هناك مالَّكو املزارع غري املستَغلّة

قومون باستغالل وهتميش أبناء    ، الذين ي  )اإلسبانيون بصفة رئيسية  (الكـريول، أي من أبناء األوروبيني       
وجيب أال ُيغفل يف هذا الشأن أنه، يف مقاطعات أخرى من منطقة . الشعوب األصلية الذين يقطنون املنطقة
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el Chaco boliviano الواقعة يف حمافظة تشوكيساكا، توجد مجاعات من الشعوب األصلية األسرية، أو 

 حمددة بناًء على ما تسديه إليها منظمة العمل الدولية من           الَسـبّية، ما فتئت احلكومة تتخذ بشأهنا تدابري       
 .١٠٥مشورة فنية يف هذا الشأن وتطبيقاً ألحكام االتفاقية رقم 

ونظراً لوقوع بلدة ياكويبا على احلدود مع األرجنتني، للنشاط التجاري أمهية وداللة خاصتان؛              
ذه املنطقة بالذات، تشكلت ما تسمى      ويف ه . وجيـري هذا النشاط وسط عمليات هتريب ظاهرة للعيان        

 .حبركة من ال أرض هلم، اليت سرعان ما امتد نطاقها إىل مناطق أخرى من األراضي الوطنية

ويف ريَبرالـتا أيضاً، يقوم أصحاب العمل باستغالل اليد العاملة من السكان األصليني استغالالً               
نظام مؤسسايت تعوزه روح التضامن وال      مفـرطاً، حيث تسود أوضاع عمل غري الئقة، ُيعززها وجود           

 .ُتراعى فيه احلقوق العمالية أو الشروط اليت تكفل احلماية االجتماعية للعمال

ويف ضـوء ما تقدم، اعتمدت وزارة العمل قراراً بالغ األمهية يقضي بتواجد مفتشي عمل يف اجملاالت                  
م املوكلة إليهم مبقتضى القانون العام للعمل ومرسومه        الزراعية، لديهم الصالحيات واملوارد الكافية للنهوض باملها      

وُيتوخى إجناز ما تقدم بتنفيذ مشروع إعادة تنظيم وزارة العمل، األمر         . التنظيمي والقواعد الدولية الناظمة للعمل    
 )).و (٣املرفق (الذي جيري االضطالع به مبشورة فنية من منظمة العمل الدولية 

 الترقية يف جمال عملهم إىل      تكـافؤ الفرص أمام اجلميع يف     
الفـئات األعلى، واحلق يف الراحة والتمتع بفترات فراغ،         
وحتديد عدد معقول من ساعات العمل، واحلق يف إجازات         
 دورية مدفوعة األجر، فضالً عن احلق يف التعطيل املدفوع         

 األجر يف أيام األعياد والعطل الرمسية  

 وضع القواعد الناظمة للعمل موضع التنفيذ، حيث ُتستعرض األنظمة          تتيح عمليات التفتيش التحقَق من     -٤٤
 من القانون   ٦٥الداخلية لكل شركة من الشركات، اليت ينبغي أن تنص على أحكام إلزامية بالترقية وفقاً للمادة                

جداول العام للعمل، وعلى شروط العمل وأوضاعه فيما يتعلق بكل عامل من العمال، ما يستوجب إعادة النظر يف 
 ).١٠املرفق (األجور واملرتبات 

وجيـري تلقي الشكاوى العمالية وما تستوجبه الحقاً من توثيق أو تفتيش من ِقبل وزارة العمل، حرصاً                  -٤٥
 شكوى من ٣٠ويتم يومياً تلقي ما متوسطه . على امتثال أصحاب العمل والعمال ملا متليه القواعد العمالية السارية

ومما يؤسف لـه أنه    . عف عدد هذه الشكاوى ثالثة أضعاف خالل السنوات األربع املاضية         وقد تضا . هذا القبيل 
ال توجـد إحصائيات عما جرى من عمليات تفتيش، لعدم وجود مكتب يف وزارة العمل ُيعىن بتجميع البيانات                  

 .اإلحصائية
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 جداول إحصائية
 ١اجلدول 

 ئيسي، يف السنة، لدى كل من اجلنسني متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمال العمـل الر
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩وحسب الفئة املهنية، يف الفترة 

 الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣
 اجملموع ٤٢,٨٥ ٤٥,٠٤ ٣٩,٦٠ ٤٢,٨٩ ٤٢,٩٣
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٥٠,٥٨ ٤٧,٨٤ ٤٧,١٣ ٥١,٨٣ ٤٣,٣٤
 املوظفون املهنيون ٣٤,٦٠ ٤٢,١٤ ٣٤,٦٣ ٣٥,٨٤ ٣٧,٤٢
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٦,٨٥ ٣٣,٢٥ ٣٨,٤٦ ٣٧,٧٣ ٣٦,٢٢
 موظفو املكاتب ٤٤,٣١ ٤٣,٠٥ ٤٢,٠٢ ٤٦,٨٠ ٤٥,٣٠
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٤٨,٨٢ ٥٢,٠٦ ٤٣,٨١ ٤٩,٩٣ ٤٨,٧٠
 ة وتربية املواشي وصيد األمساكالعاملون يف الزراع ٣٨,٠٦ ٤١,٥٥ ٣٧,٢١ ٣٦,٩٩ ٣٩,٢٦
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٤٤,٧٥ ٤٦,٥٤ ٤١,٨٠ ٤٥,٦١ ٤٣,٤٤
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٨,٦٩ ٥٨,٥٢ ٥٥,١٣ ٦٠,٧١ ٥٨,٥٣
 العمال غري املؤهلني  ٤٦,٢٦ ٤٦,٥٠ ٣٥,٠٧ ٤٥,٥٧ ٤٣,٢٦
 القوات املسلحة  ٣٨,٣٤ ٤٨,٦٥ ٤٢,٨٠ ٤٨,٢١ ٤٦,١٤
 الرجال ٤٤,٥٢ ٤٦,٩٤ ٤٢,٢٢ ٤٥,٢٢ ٤٥,٣٩
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٥٢,٤١ ٤٨,٦٩ ٤٦,٣٠ ٥٣,٦٧ ٤٢,٧٧
 املوظفون املهنيون ٣٦,٦٢ ٤٣,٣٦ ٣٧,٤٦ ٣٩,٧٧ ٣٦,٧١
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٧,٧٢ ٣٦,٦٧ ٣٩,٩٨ ٣٩,٧٧ ٣٦,٠١
 موظفو املكاتب ٤٨,١٣ ٤٥,٧٧ ٤٧,٠٢ ٤٦,٩٨ ٤٦,١٩
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٤٨,١١ ٥٥,٩٢ ٤٤,٤١ ٥٢,٤٧ ٥١,٥٣
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٨,٨٢ ٤٢,٧٩ ٣٩,٠٠ ٣٨,٩٧ ٤٠,٦٩
 حويليةالعاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة الت ٤٧,٤٨ ٤٨,٣٦ ٤٤,٧٢ ٤٨,٤٥ ٤٧,٤٩
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٨,٧٨ ٥٨,٧٢ ٥٥,٢٦ ٦١,٢٠ ٥٩,١٣
 العمال غري املؤهلني  ٥٢,٢٠ ٥١,٦٠ ٣٧,٦٠ ٤٨,٣٩ ٥٠,٢٦
 القوات املسلحة  ٣٨,٣٤ ٤٨,٦٥ ٤٢,٨٠ ٤٨,٢١ ٤٦,١٤
 النساء ٤٠,٨٠ ٤٢,٦٤ ٣٦,٤٣ ٣٩,٨٧ ٣٩,٨٤
 ام واخلاصاملديرات يف القطاعني الع ٤٥,٩٢ ٤٦,٤٨ ٥١,٠٣ ٤٤,٣١ ٤٤,٨٨
 املوظفات املهنيات ٣٢,٢٠ ٤٠,١١ ٣١,٧٠ ٣١,٨٤ ٣٧,٩٧
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ٣٤,٩٨ ٢٨,٣٠ ٣٤,٨٥ ٣٣,٤٣ ٣٦,٦٩
 موظفات املكاتب ٤١,١٥ ٤٠,٩٦ ٣٨,٧٢ ٤٦,٦٤ ٤٤,٥٠
 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٤٩,٠٧ ٥٠,٤٧ ٤٣,٥٧ ٤٨,٩٣ ٤٧,٣١
 العامالت يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٧,١٩ ٣٩,٩١ ٣٤,٤٥ ٣٤,٢٤ ٣٧,٤١
 العامالت يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٣٦,٢٦ ٣٩,٥٥ ٣٢,٤٣ ٣٨,١١ ٣٢,٧١
 مشغِّالت املنشآت واآلليات ٤٠,٠٠ ٤٦,٢٠ ٤٥,٦٢ ٣٦,٣٥ ٢٠,٣٥
 ؤهالتالعامالت غري امل ٤٢,٧٥ ٤٣,٩١ ٣٣,٤٨ ٤٣,٣٨ ٣٨,٨٧

 القوات املسلحة     

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ١-١اجلدول 

 متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمـال العمـل: املناطق احلضرية
 الرئيسي، يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب الفئة املهنية، يف الفترة

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩

٢٠٠٣*  الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٤٥,٩٨ ٤٧,٣٣ ٤٢,٦١ ٤٦,٧١ ٤٥,٩٢
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٥١,٢٥ ٤٧,٣٦ ٤٧,٣٢ ٥٢,٥٦ ٤٤,٥٢
 املوظفون املهنيون ٣٤,٥٧ ٤٢,٢٠ ٣٤,٨٩ ٣٥,٩٧ ٣٨,٤٢
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٧,٤٦ ٣٣,٧٢ ٣٨,٢٦ ٣٧,٧٢ ٣٦,٦٩
 موظفو املكاتب ٤٤,٣٦ ٤٢,٧٩ ٤١,٨٩ ٤٦,٣٥ ٤٥,٥٦
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٤٨,٩٧ ٥٢,٥٩ ٤٤,٠٠ ٥٠,١٧ ٤٩,٦٦
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٧,٨١ ٤٠,٥١ ٣٤,٦٧ ٣٥,٨٨ ٤١,٠٧
 الصناعة التحويليةالعاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد و ٤٥,٧٧ ٤٧,٦٨ ٤٣,٠١ ٤٦,٢٦ ٤٥,٤١
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٨,٩٢ ٥٨,٨٠ ٥٦,٤٥ ٦١,٦٩ ٥٩,٧٣
 العمال غري املؤهلني  ٤٥,٥٣ ٤٦,٤٤ ٤٠,٤٣ ٤٦,٣٣ ٤٢,٣٤
 القوات املسلحة  ٣٨,٣٤ ٤٧,٣٦ ٤٢,٨٠ ٤٨,٠٢ ٤٧,٥٠
 الرجال ٤٨,١٩ ٤٩,٥٧ ٤٥,٤٣ ٤٩,٤٠ ٤٨,٤٨
 قطاعني العام واخلاصاملدراء يف ال ٥٣,٣٩ ٤٧,٦٨ ٤٦,٣٦ ٥٤,٣٦ ٤٥,٤٤
 املوظفون املهنيون ٣٦,٤٨ ٤٣,٥٥ ٣٨,٤٨ ٤٠,١٠ ٣٧,٨٣
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٨,٤٣ ٣٧,٩٠ ٣٩,٨٨ ٣٩,٤٥ ٣٦,٣٧
 موظفو املكاتب ٤٨,٠٧ ٤٥,٨١ ٤٦,٦٧ ٤٦,٣١ ٤٦,٤٠
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٤٨,٣٠ ٥٦,٢٥ ٤٤,٧٥ ٥٢,٨٧ ٥١,٣٣
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٤٢,٤٧ ٤٢,٢٣ ٣٦,٩١ ٣٧,٤٥ ٤٠,٠٩
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٤٨,٤٠ ٤٨,٨٧ ٤٥,٢١ ٤٩,٠٨ ٤٨,٣٩
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٨,٩٨ ٥٩,٠٣ ٥٦,٦٢ ٦٢,٢٦ ٥٩,٧٧
 ري املؤهلني العمال غ ٥١,٤٠ ٥٢,٣٢ ٤٤,٠٠ ٤٩,٧٤ ٤٩,١٤
 القوات املسلحة  ٣٨,٣٤ ٤٧,٣٦ ٤٢,٨٠ ٤٨,٠٢ ٤٧,٥٠
 النساء ٤٣,١٦ ٤٤,٥١ ٣٩,٣١ ٤٣,٤٢ ٤٢,٧٦
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ٤٥,٧٧ ٤٦,٨٩ ٥١,٤٣ ٤٥,١٨ ٤٢,٣٢
 املوظفات املهنيات ٣٢,٣٩ ٣٩,٩٨ ٣١,٢١ ٣١,٩٤ ٣٨,٨٧
 فنيات وموظفات الدعم املهنياتاألخصائيات ال ٣٥,٣٣ ٢٧,٦٦ ٣٤,٢٣ ٣٤,١٤ ٣٧,٢٧
 موظفات املكاتب ٤١,٣٠ ٤٠,٤٩ ٣٨,٧٧ ٤٦,٣٨ ٤٤,٨١
 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٤٩,٢٢ ٥٠,٩٧ ٤٣,٦٩ ٤٩,٠٦ ٤٨,٧٨
 العامالت يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٢٧,١٥ ٣٦,١٠ ٣٠,٥٥ ٣٢,٢٣ ٤٢,٤٥
 الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويليةالعامالت يف ٣٦,٨٩ ٤٢,٣٩ ٣٥,٠٨ ٣٨,٩٩ ٣٥,١٩
 مشغِّالت املنشآت واآلليات ٤٠,٠٠ ٤٦,٢٠ ٤٥,٦٢ ٣٦,٣٥ ٥٠,٠٨
 العامالت غري املؤهالت ٤٢,٨٦ ٤٤,٠٧ ٣٨,٨٢ ٤٤,٣٨ ٣٩,٢٢

 القوات املسلحة     

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ٢-١اجلدول 

  متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمال العمـل،:املناطق الريفية
 الرئيسي يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب الفئة املهنية، يف الفترة

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩

٢٠٠٣*  الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٣٨,٩٥ ٤١,٩٤ ٣٥,٨٥ ٣٨,١٥ ٣٩,٠٨
 دراء يف القطاعني العام واخلاصامل ٤٥,٤٨ ٤٩,٨٣ ٤٥,٨٢ ٤٦,٦٣ ٣٧,٢٦
 املوظفون املهنيون ٣٤,٩٣ ٣٩,١٩ ٣٣,٣٥ ٣٤,٢٨ ٢٤,٨٧
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٣,٢٤ ٣٠,٤٨ ٤١,٢٩ ٣٧,٨٩ ٣٤,٠١
 موظفو املكاتب ٤١,٦١ ٤٨,٨٥ ٤٩,٧٨ ٦٠,٣٢ ٣٦,٤٩
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٤٧,٤٢ ٤٧,٣٩ ٤٢,٢٢ ٤٧,٦٩ ٤١,١٠
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٨,٠٧ ٤١,٦١ ٣٧,٤٣ ٣٧,٠٨ ٣٩,٠٩
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٣٩,٩٥ ٣٩,٥٢ ٣٥,٢٧ ٤١,١٢ ٣٥,٣٩
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٥,١٧ ٥٦,٥٠ ٤٤,٥٧ ٥٣,٠٣ ٤٠,٤٨
 العمال غري املؤهلني  ٤٩,٧١ ٤٦,٨٦ ٣٠,٢٤ ٤٢,٦٧ ٤٧,٤١
 القوات املسلحة  ٠,٠٠ ٥٧,٦٢ ٠,٠٠ ٥٢,٥٠ ٤٠,٠٠
 الرجال ٣٩,٧٦ ٤٣,٤٠ ٣٨,٣٦ ٤٠,٣٢ ٤١,٤٧
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٤٤,٨٣ ٥٢,١٣ ٤٥,٩٤ ٤٨,٦٩ ٣١,٢٨
 املوظفون املهنيون ٣٧,٩٤ ٣٥,٧٤ ٣٢,٦٣ ٣٦,٧٦ ٢٦,٠١
 ئيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيوناألخصا ٣٣,١٩ ٢٩,٣٥ ٤١,٧٤ ٤٢,٣٧ ٣٤,٧٤
 موظفو املكاتب ٥١,٦١ ٤٤,٩١ ٥٩,٤٥ ٦٨,٣١ ٤٠,١٢
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٤٥,٦٢ ٥٠,٢٠ ٤٠,٣٢ ٤٦,٣٨ ٥٤,٤٣
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٨,٥٧ ٤٢,٨٤ ٣٩,٢٠ ٣٩,١٢ ٤٠,٧٤
 ون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويليةالعامل ٤٢,٦٣ ٤٤,٤٤ ٤١,٥٥ ٤٤,٣٤ ٤٢,٠٨
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٥,٧١ ٥٦,٥٠ ٤٤,٥٧ ٥٣,٠٣ ٤٧,٢٨
 العمال غري املؤهلني  ٥٤,٠١ ٤٩,٦٧ ٣٣,٦٨ ٤٥,٧٩ ٥٢,٥٣
 القوات املسلحة  ٠,٠٠ ٥٧,٦٢ ٠,٠٠ ٥٢,٥٠ ٤٠,٠٠
 النساء ٣٨,٠٠ ٤٠,١٠ ٣٢,٦٨ ٣٥,١٣ ٣٦,٠٥
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ٤٧,٠٣ ٤٤,٠٢ ٤٤,٣٥ ٣٧,٧٥ ٧٠,٠٠
 املوظفات املهنيات ٢٩,١١ ٥٦,٠٠ ٣٤,١٣ ٣٠,٢٨ ٢٣,٤١
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ٣٣,٣٣ ٣٢,١٤ ٤٠,٧١ ٢٦,٠٦ ٢٨,١٠
 موظفات املكاتب ٣٤,٠٣ ٥٢,٣٩ ٣٤,٣٤ ٥٤,١١ ٣٢,٠٠
 عامالت يف اخلدمات والتجارةال ٤٧,٨٤ ٤٦,٨٨ ٤٢,٦٨ ٤٧,٩٧ ٣٧,٩٦
 العامالت يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٧,٥٢ ٤٠,٠٦ ٣٤,٧٦ ٣٤,٣٥ ٣٦,٩٧
العامالت يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٣٤,٠٨ ٣٠,٢٧ ٢٣,٥٠ ٣١,٢٧ ٢٧,٨٠
 مشغِّالت املنشآت واآلليات ٤٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١١,٨٤
 العامالت غري املؤهالت ٤١,٦٥ ٤٢,١٩ ٢٧,٣٥ ٣٤,٤٠ ٣٥,٢٣

 القوات املسلحة ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ 

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ٢اجلدول 

 متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمـال العمـل الرئيسي،
 ةيف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب الفئة الوظيفية، يف الفتر

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩

 الفئة الوظيفية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣
 اجملموع ٤٢,٩٠ ٤٥,٠٤ ٣٩,٦٠ ٤٢,٨٩ ٤٢,٩٣
 عاملة/عامل ٤٨,٢٨ ٥٠,٨٩ ٤٦,٨٥ ٤٦,٩٩ ٤٩,٥٣
 مستخَدمة/مستخَدم ٤٥,٣٧ ٤٤,٦٦ ٤٥,٠٧ ٤٨,٣٣ ٤٧,٤٤
 اعاملة حلساهب/عامل حلسابه ٤٥,٢٥ ٤٦,٩٣ ٤١,٣٤ ٤٤,٣٣ ٤٢,٤٠
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٤٤,٢٢ ٥٥,٣٤ ٤٧,١٨ ٥٥,٣٦ ٥٢,٥١
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٥٢,٣١ ٤٨,٦٤ ٤٨,٨٤ ٤٦,٥٣ ٤٩,٥٥
 موظف قائم على اإلنتاج ٤٩,٥٥ ٥٠,٤٦ ٤٥,٤٩ ٥٢,٧٦ ٥٠,٥٤
ال يتقاضىعاملـة مـن أفراد األسرة أو موظف ِحَريف          /عـامل  ٣٣,٧٢ ٣٧,٧٩ ٢٩,١٧ ٣٣,٧٥ ٣٥,٨٤

 موظفة ِحَرفية ال تتقاضى أجراً/أجراً
 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ٥٥,٢٥ ٦٢,٧٣ ٥٣,٣١ ٥٣,٥٤ ٥٠,٤٦
 الرجال ٤٤,٥٧ ٤٦,٩٤ ٤٢,٢٢ ٤٥,٢٢ ٤٥,٣٩
 عامل ٤٩,٠٢ ٥٢,١١ ٤٧,٧٨ ٤٩,٠٩ ٥٠,٨٣
 مستخَدم ٤٨,٣٤ ٤٨,٥٣ ٤٨,٦٦ ٥١,٣٧ ٥٠,١٤
 حلسابهعامل  ٤٦,٤٩ ٤٧,٦٧ ٤٣,٣٨ ٤٥,٨٨ ٤٥,١٢
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٤٥,٣٥ ٥٨,٣٨ ٥٠,٩٧ ٥٦,٩١ ٥٢,٦٠
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٥٢,٧٤ ٥٠,٥٤ ٤٨,١٥ ٤٧,٤٣ ٤٨,٧٦
 موظف قائم على اإلنتاج ٤٩,٥٥ ٤٩,٦٥ ٤٦,٠٢ ٥٢,٤٧ ٥٠,٥٤
  يتقاضى أجراًعامل من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال ٢٨,٦٠ ٣٦,٢٧ ٢٧,٣٩ ٣١,٧٦ ٣٣,٥٣
 مستخَدم مرتيل ٤٤,٢٣ ٦١,٦٩ ٥١,٨٣ ٥٤,٥٩ ٤٥,٥٣
 النساء ٤٠,٨٥ ٤٢,٦٤ ٣٦,٤٣ ٣٩,٨٧ ٣٩,٨٤
 عاملة ٤٢,٦٦ ٤١,٨١ ٤٠,٤٥ ٣٦,٠٧ ٤٠,٠٠
 مستخَدمة ٤٠,٢٣ ٣٨,٢٦ ٣٩,٣٤ ٤٢,٩١ ٤٣,١٢
 عاملة حلساهبا ٤٣,٥٧ ٤٥,٧٧ ٣٨,٣٨ ٤٢,٠٣ ٣٩,١٤
  عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراًصاحبة ٤٠,٤٢ ٣٨,٣٢ ٣٣,٧٦ ٤٥,٨١ ٥١,٩٨
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٥٠,٦٦ ٤٣,٣٥ ٥٠,٣٩ ٤٣,١٣ ٥٣,٩٥
 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٦٧,٢٨ ٣٤,٢٢ ٦٠,٦٠ ٠,٠٠
 عاملة من أفراد األسرة أو موظفة ِحَرفية ال تتقاضى أجراً ٣٦,٤٢ ٣٨,٥٦ ٣٠,٢٥ ٣٤,٩٦ ٣٧,٢٤
 مستخَدمة مرتلية ٥٥,٨٣ ٦٢,٧٦ ٥٣,٣٧ ٥٣,٥٠ ٥٠,٦٦

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ١-٢اجلدول 

 متوسط عدد ساعات العمـل أسبوعياً يف جمال العمـل،: املناطق احلضرية
 الرئيسي يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب الفئة الوظيفية، يف الفترة

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩

٢٠٠٣*  الفئة الوظيفية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٤٥,٩٨ ٤٧,١٥ ٤٢,٦١ ٤٦,٧١ ٤٥,٩٢
 عاملة/عامل ٤٨,٥٦ ٥١,٩٧ ٤٨,٤٩ ٤٨,٥٨ ٥٠,٧٣
 مستخَدمة/مستخَدم ٤٥,٨٠ ٤٤,٩٤ ٤٥,٠٦ ٤٨,٥٧ ٤٨,٣٢
 عاملة حلساهبا/عامل حلسابه ٤٧,٢٦ ٤٨,٠٥ ٤٢,٠٥ ٤٥,٤٥ ٤٤,٨٣
 ل أو شريك ال يتقاضى أجراًصاحب عم ٤٤,٤٤ ٥٦,٠٦ ٤٩,١٢ ٥٥,٨٦ ٥٢,٣٧
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٥٣,٠٥ ٤٨,٣٩ ٥٠,٥٠ ٤٧,٦٨ ٥٣,١٠
 موظف قائم على اإلنتاج ٦٨,٦٤ ٤٩,٢٥ ٥١,٩٨ ٥٣,٠٠ ٣٥,٣٨
عاملـة مـن أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى/عـامل  ٣٢,١٤ ٣٥,٢١ ٢٦,٨٧ ٣٨,١٤ ٣٤,٢٧

 أجراًموظفة ِحَرفية ال تتقاضى /أجراً
 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ٥٥,٣١ ٦٢,٣٤ ٥٢,٩٦ ٥٣,٢٥ ٥٠,١١
 الرجال ٤٨,١٩ ٤٩,٣٧ ٤٥,٤٣ ٤٩,٤٠ ٤٨,٤٨
 عامل ٤٨,٩٣ ٥٢,٩٥ ٤٩,١٣ ٥٠,١٩ ٥١,٥٠
 مستخَدم ٤٨,٨٦ ٤٩,٠٢ ٤٩,٠١ ٥١,٥٣ ٥١,٧٦
 عامل حلسابه ٤٩,٨٨ ٤٩,٥٠ ٤٥,٣٨ ٤٩,٠٣ ٤٧,٨٨
 حب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراًصا ٤٥,٧٦ ٥٩,٥٢ ٥١,٨٠ ٥٧,٤٨ ٥٢,٤٤
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٥٤,٣٥ ٤٩,٦٣ ٤٩,٣٢ ٤٨,٩٠ ٥١,١٠
 موظف قائم على اإلنتاج ٦٨,٦٤ ٤٧,٩٤ ٥٠,٨٠ ٥٢,٧٩ ٣٥,٣٨
 عامل من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراً ٢٧,٧١ ٣٥,٤٦ ٢٢,٩٥ ٣٣,٧٠ ٣٠,٤٦
 مستخَدم مرتيل ٤١,١١ ٥٧,٠٠ ٥٢,١٨ ٥٥,٧٥ ٣٨,٨٧
 النساء ٤٣,١٦ ٤٤,٣٥ ٣٩,٣١ ٤٣,٤٢ ٤٢,٧٦
 عاملة ٤٥,٧٦ ٤٤,٧٥ ٤٣,٩٤ ٤٠,١٧ ٤٤,٥٤
 مستخَدمة ٤٠,٣٣ ٣٨,٢٠ ٣٨,٧٦ ٤٣,٤٤ ٤٢,٩٧
 عاملة حلساهبا ٤٥,٠١ ٤٦,٦٤ ٣٩,٢٦ ٤٢,٤٤ ٤٢,٤٣
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٤٠,٤٢ ٣٨,٣٢ ٣٨,٠٨ ٤٥,٩٨ ٥١,٩٨
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٤٨,٤٥ ٤٥,٠٥ ٥٢,٧٠ ٤٤,٢٩ ٥٩,٣٤
 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٦٧,٢٨ ٨٤,٠٠ ٦١,٤١ ٠,٠٠
 عاملة من أفراد األسرة أو موظفة ِحَرفية ال تتقاضى أجراً ٣٤,٧٥ ٣٥,٠٦ ٢٩,٥٩ ٤٠,٩٧ ٣٧,٠٤
 مستخَدمة مرتلية ٥٦,٠٧ ٦٢,٤٩ ٥٢,٩٩ ٥٣,١٧ ٥٠,٤٥
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 ٢-٢اجلدول 

 متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمال العمـل،: املناطق الريفيـة
 الرئيسي يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب الفئة الوظيفية، يف الفترة

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩

٢٠٠٣*  الفئة الوظيفية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
 اجملموع ٣٨,٩٥ ٤١,٨٤ ٣٥,٨٥ ٣٨,١٥ ٣٩,٠٨
 عاملة/عامل ٤٦,٨٣ ٤٦,٦١ ٤٣,٠٦ ٤٣,٦٠ ٤٦,٦١
 مستخَدمة/مستخَدم ٤٠,٣٦ ٣٩,٦٠ ٤٥,١٢ ٤٥,٥١ ٣٩,٧٦
 عاملة حلساهبا/عامل حلسابه ٤٢,٧٤ ٤٤,٩٩ ٤٠,٥٢ ٤٢,٨٤ ٣٩,٤٢
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٤١,٠٠ ٤٥,٤٩ ٢٦,٨٥ ٥٠,٢٤ ٥٩,٠٠
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٤٩,٩٩ ٥٠,١٦ ٤٤,٣٩ ٤٥,٣٧ ٤٦,٠٣
 موظف قائم على اإلنتاج ٣٨,٥٨ ٥٢,٩٩ ٤٣,٢٣ ٥٢,٣٦ ٦٨,٠٠
عاملـة من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى/عـامل  ٣٤,٠٩ ٣٨,٣٧ ٢٩,٩٥ ٣٢,٧٩ ٣٦,٤٠

 موظفة ِحَرفية ال تتقاضى أجراً/أجراً
 مستخَدمة مرتلية/خَدم مرتيلمست ٥٤,٨٢ ٦٨,٨١ ٥٧,٤٩ ٥٧,٣٥ ٥٣,٨٥
 الرجال ٣٩,٧٦ ٤٣,٣١ ٣٨,٣٦ ٤٠,٣٢ ٤١,٤٧
 عامل ٤٨,٣٢ ٤٨,٥٩ ٤٤,٦١ ٤٦,٧٣ ٤٩,١٤
 مستخَدم ٤١,٥٦ ٤٢,٤٣ ٤٥,٢٦ ٤٩,٦٨ ٣٧,٣٨
 عامل حلسابه ٤٣,٨٥ ٤٥,٧٨ ٤١,٩٨ ٤٣,٤٤ ٤٢,٩١
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٤١,٠٠ ٤٥,٤٩ ٥٤,٧٥ ٥١,١٩ ٥٩,٠٠
 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٤٨,٠٢ ٥٥,٦١ ٤٥,٥٧ ٤٦,١٤ ٤٦,٨٩
 موظف قائم على اإلنتاج ٣٨,٥٨ ٥٢,٩٩ ٤٤,٣٤ ٥١,٩٠ ٦٨,٠٠
 عامل من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراً ٢٨,٨٣ ٣٦,٤٨ ٢٩,٠٨ ٣١,٣٢ ٣٤,٨١
 مستخَدم مرتيل ٧٠,٠٠ ٣٨,٠٨ ٤٢,٩٩ ٤٨,٠٠ ٦٠,٠٠
 النساء ٣٨,٠٠ ٣٩,٩٩ ٣٢,٦٨ ٣٥,١٣ ٣٦,٠٥
 عاملة ٣٥,٤٠ ٣٠,٧٢ ٣٣,٠٥ ٢٧,٣٥ ٣١,٦٠
 مستخَدمة ٣٨,٩٠ ٣٤,٧٣ ٤٤,٩١ ٣٥,١٥ ٤٤,٧٠
 عاملة حلساهبا ٤٠,٠٩ ٤٢,٥٨ ٣٦,٣٠ ٤٠,٦٢ ٣٢,١٩
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٣,٠٠ ٤٤,٠٠ ٠,٠٠
 تقاضى أجراًصاحبة عمل أو شريكة ال ت ٥٩,٤٤ ٣١,٠٦ ٣٩,٨٤ ٤١,١٧ ٣٣,٠٣
 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢١,٥٠ ٦٠,٠٠ ٠,٠٠
 عاملة من أفراد األسرة أو موظفة ِحَرفية ال تتقاضى أجراً ٣٦,٧٩ ٣٩,٣٠ ٣٠,٤٦ ٣٣,٦٧ ٣٧,٣٠
 مستخَدمة مرتلية ٥٤,٠٩ ٦٧,٣٧ ٥٧,٧٨ ٥٨,٠٨ ٥٢,٩٢

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 



E/C.12/BOL/2 
Page 45 

 ٣اجلدول 

توسـط عـدد ساعات العمل أسـبوعياً يف جمـال العمـل          م
 الرئيســي، يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب النشاط      

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩  االقتصادي، يف الفترة 

 النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 اجملموع ٤٢,٨٥ ٤٦,٦٥ ٣٩,٦٠ ٤٢,٨٩ ٤٢,٩٣

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٨,٤٤ ٤٣,٣٥ ٣٥,٨٤ ٣٧,٥٩ ٣٩,٨١

 احلراجة وصيادة األمساك ٤٣,٨٨ ٤١,٨٤ ١٥,٥٩ ٢٣,٠٩ ٤١,٧٦

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٤٧,٦٥ ٤٩,٦٧ ٤٩,٦٨ ٤٩,٢٨ ٥٤,٤٨

 الصناعة التحويلية ٤٣,٩١ ٤٧,٠٣ ٣٩,٧٦ ٤٥,٣٩ ٤١,٢٠

 الغاز واملاءإنتاج وتوزيع الكهرباء و ٤٥,٩٣ ٥٥,٥٨ ٤٥,٣٥ ٤٩,٢٨ ٥٤,٤٩

 التشييد ٤٨,٤١ ٥٠,٧٩ ٤٦,٨٨ ٤٩,٦٠ ٤٨,٩٣
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٨,٢٢ ٥٢,١٢ ٤١,٧٧ ٤٩,٤٨ ٤٩,٠٩
 الفنادق واملطاعم ٤٦,١٦ ٥٠,٢١ ٤٣,٦١ ٤٣,٨٩ ٣٧,٢٣
 النقل والتخزين واالتصاالت ٥٧,٥٥ ٥٨,٤٥ ٥٤,٥٣ ٥٨,٨٩ ٥٥,٧٧
 الوساطة املالية ٤٧,٨٩ ٥٠,٩٢ ٤٨,٠٨ ٤٦,٦٣ ٤٨,١٥
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٤١,٦٧ ٤٦,٤٦ ٤٢,١١ ٤٩,٨٢ ٤٤,٦٥
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٤٧,١٤ ٥٤,١٨ ٤٨,٩٣ ٥٠,٢٣ ٥٠,٩٢

 التعليم ٢٨,٧٦ ٣١,٦٧ ٢٧,٦٨ ٢٨,٥٩ ٣٢,١٩

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤٥,٢٠ ٤٦,٤٥ ٤٢,١٤ ٤٠,٩٩ ٤٠,٦٥
 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٣,٩٣ ٣٣,٥٧ ٣٢,١٨ ٣٥,٢٢ ٣١,٤٧
 املساكن اخلاصة ٥٠,٦٣ ٥٢,٥٥ ٤٩,٣٥ ٥٣,٠٧ ٤٨,٤٧
 املنظمات اخلارجية ٤٠,٠٠ ٦٨,٢٩ ٤٠,٠٠ ٤٤,٢١ ٤٨,٤٠
 الرجال ٤٤,٥٢ ٤٨,٦٤ ٤٢,٢٢ ٤٥,٢٢ ٤٥,٣٩
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٩,٤٤ ٤٥,٠٨ ٣٨,٣٣ ٣٩,٨٠ ٤١,٣٨
 احلراجة وصيادة األمساك ٤٥,٦٨ ٤٤,٠٢ ١٧,٨٤ ٢٥,٥٩ ٤٣,٦٣
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٤٧,٨٥ ٥٠,٢٩ ٤٩,٨٦ ٥١,٤٦ ٥٥,٤٥
 الصناعة التحويلية ٤٨,٨٠ ٤٩,٦٣ ٤٤,٩١ ٤٩,٤٨ ٤٧,١٦
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٤٦,٥٣ ٥٧,٠٨ ٤٦,٠٥ ٥٠,٦٦ ٥٥,٦٠
 التشييد ٤٨,٤٣ ٥٠,٩٢ ٤٧,٢٥ ٥٠,٠٤ ٤٩,٨٦
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٨,٤٧ ٥٣,٧٦ ٤٢,٣١ ٤٩,٠٩ ٤٩,٢٢
 الفنادق واملطاعم ٤٩,٣٢ ٥٤,٢١ ٤١,٩٨ ٤٧,٦٧ ٣٩,٣٩
 النقل والتخزين واالتصاالت ٥٨,٤٩ ٥٩,٥٩ ٥٥,٧٦ ٦٠,٠٦ ٥٦,٩٧
 الوساطة املالية ٤٨,٨٥ ٥٣,١١ ٤٩,٤٩ ٤٧,٩٤ ٤٧,٧٦
 ية واالجياريةاخلدمات العقارية والتجار ٤٢,٣٨ ٤٨,٠٨ ٤٥,٥٢ ٥٠,٧٥ ٤٥,٩٠
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 النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٤٩,٠٠ ٥٨,٦٥ ٥٠,٧٣ ٥١,٥٨ ٥٣,٦٩

 التعليم ٣٠,١٠ ٣٢,٧٨ ٢٩,٠٢ ٣٢,١٢ ٣٠,١٦

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤٤,٦٩ ٥١,٨٠ ٤١,٦٦ ٤٣,٩٥ ٤١,٧٨

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٥,٢٥ ٣٩,٩٤ ٣٧,٧٧ ٤٢,٥٧ ٣٥,٦٧

 املساكن اخلاصة ٤٤,٢٣ ٤٤,٥٥ ٤٩,٠٦ ٤٩,٩٢ ٤٢,٤٣

 املنظمات اخلارجية ٤٠,٠٠ ٨٤,٠٠ ٤٠,٠٠ ٣٨,٠٠ ٥٠,٥٠
 النساء ٤٠,٨٠ ٤٤,١٢ ٣٦,٤٣ ٣٩,٨٧ ٣٩,٨٤
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٧,٢٥ ٤١,٠١ ٣٢,٦٢ ٣٤,٣٢ ٣٧,٧٥

 احلراجة وصيادة األمساك ٣١,٦٥ ٣٠,١٠ ١٠,٦٩ ١٨,٨٥ ٣٢,٨٩

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٤٦,٦٧ ٤٤,٩٦ ٤٧,٥٤ ٢٩,٨٤ ٤٢,٦٤

 الصناعة التحويلية ٣٧,١٢ ٤٢,٨٨ ٣٢,٣٧ ٣٨,٨٢ ٣٣,٥٤

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٤٠,٠٠ ٤٣,٧٥ ٤٣,٤٢ ٤١,٧٦ ٤٤,٣١

 التشييد ٤٧,٠٠ ٤٧,٠٧ ٣٥,٩٧ ٤١,٤١ ٣٥,١٥
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٨,٠٧ ٥١,١٥ ٤١,٤٣ ٤٩,٧٢ ٤٩,٠١
 الفنادق واملطاعم ٤٥,٠٦ ٤٩,٠٥ ٤٤,١٦ ٤٢,٧٦ ٣٦,٣٦
 النقل والتخزين واالتصاالت ٤٠,٨٩ ٤٧,١٧ ٤٤,٨٩ ٤٣,٦٨ ٤٠,٤٩
 الوساطة املالية ٤٦,٨٧ ٤٦,٣١ ٤٣,٣٧ ٤٤,٧٧ ٤٩,١٤
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٤٠,٥٤ ٤١,٦٢ ٣٥,٠٢ ٤٨,٠٦ ٤٢,٠٠
 امة والدفاع والضمان االجتماعياناإلدارة الع ٤١,٣٢ ٣٩,٨٠ ٤٢,٠٤ ٤٥,٧٣ ٤١,٤٤
 التعليم ٢٧,٢٨ ٣٠,٧٧ ٢٦,٧٠ ٢٥,٥٢ ٣٤,٠٧
 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤٥,٤٣ ٤٢,٥٣ ٤٢,٥٨ ٣٩,٣٣ ٣٩,٧٣
 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٢,٢٩ ٢٧,٨٤ ٢٧,٥٤ ٢٨,٨٠ ٢٨,٩٨
 املساكن اخلاصة ٥٠,٨٨ ٥٣,٠٨ ٤٩,٣٦ ٥٣,٤٧ ٤٨,٨٩
 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٦٠,٠٧ ٠,٠٠ ٥٠,٨٢ ٤٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 



E/C.12/BOL/2 
Page 47 

 ١-٣اجلدول 

متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمال       : املـناطق احلضرية  
 العمـل الرئيسي،يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب النشاط 

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩    االقتصادي، يف الفترة 

٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٤٥,٩٨ ٤٨,٧٣ ٤٢,٦١ ٤٦,٧١ ٤٥,٩٢

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٩,١٤ ٤٢,٨٢ ٣٨,٧٠ ٣٨,٦٦ ٤٢,٠٣

 احلراجة وصيادة األمساك ٥٨,٤٣ ٤٤,١٢ ٠,٠٠ ٣٣,٥٧ ٤٥,٧٠

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٥١,١٧ ٤٩,٤٣ ٥٢,٠٠ ٥٢,٠٥ ٤٩,٩٠

 الصناعة التحويلية ٤٥,٠٧ ٤٨,١٠ ٤١,٢٦ ٤٦,١٦ ٤٣,٧١

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٤٠,٩٠ ٥٥,٢٩ ٤٥,٣٣ ٤٩,٦٣ ٤٩,٢٥

 التشييد ٤٩,٥٥ ٥٠,٥٤ ٤٧,٢٨ ٥٠,٨١ ٤٩,٦٢
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٨,٢٩ ٥٢,١٢ ٤٢,٣٦ ٤٩,٤٢ ٤٩,٢٤
 الفنادق واملطاعم ٤٧,٣٣ ٥٠,١٦ ٤٢,٢٨ ٤٤,٦٥ ٤١,١٠
 النقل والتخزين واالتصاالت ٥٧,٨٩ ٥٧,٨٨ ٥٥,٦٩ ٥٩,٧٢ ٥٦,٨٥
 الوساطة املالية ٤٧,٨٩ ٥٠,٩٢ ٤٨,٠٨ ٤٦,٣٧ ٤٨,١٥
 اخلدمات العقارية والتجارية واإلجيارية ٤١,٨٢ ٤٦,٨٢ ٤١,٥٧ ٥٠,١٧ ٤٤,٦٥
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٤٦,٩٩ ٥٤,٠٣ ٤٨,٩٣ ٥٠,٥٧ ٥١,٥٢

 التعليم ٢٧,٩٩ ٣٢,٧١ ٢٧,٣٤ ٢٨,٤٦ ٣٤,٢٦

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤٣,٣٣ ٤٥,٩٩ ٤١,٥٢ ٣٩,٧٦ ٤١,٧٩

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٣,٨٠ ٣٣,٩١ ٣١,٦٦ ٣٥,٤٧ ٣٢,٢١

 املساكن اخلاصة ٥٠,٥٠ ٥١,٩٦ ٤٩,٨٦ ٥٢,٩٤ ٤٨,٠٥

 املنظمات اخلارجية ٤٠,٠٠ ٦٨,٢٩ ٤٠,٠٠ ٤٥,٨٩ ٤٨,٤٠
 الرجال ٤٨,١٩ ٥٠,٨٣ ٤٥,٤٣ ٤٩,٤٠ ٤٨,٤٨
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٤٣,١٠ ٤٤,٧٨ ٤٠,٨٨ ٤٠,٤١ ٤١,٨٠

 احلراجة وصيادة األمساك ٥٨,٤٣ ٥٢,٢٠ ٠,٠٠ ٣٣,٥٧ ٤٢,٠٧

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٥١,٥٢ ٥٠,٠١ ٥١,٦٩ ٥٤,١٥ ٥٠,٨٠

 الصناعة التحويلية ٤٩,٤٤ ٤٩,٩٣ ٤٥,٤٣ ٥٠,١٦ ٤٧,٤٦

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٤١,٠٤ ٥٦,٢٥ ٤٦,٠٤ ٥٠,٧١ ٥٠,١٠
 التشييد ٤٩,٥١ ٥٠,٦٨ ٤٧,٧١ ٥١,٢٦ ٥٠,٥٤
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٨,٥٩ ٥٣,٦٢ ٤٢,٨٩ ٤٨,٩٨ ٤٩,٤٩
 الفنادق واملطاعم ٤٩,٨٨ ٥٣,٥٣ ٤١,٧٨ ٤٧,٨٤ ٤٤,٣٢
 النقل والتخزين واالتصاالت ٥٨,٨٢ ٥٩,٢٢ ٥٧,١٤ ٦١,١٣ ٥٨,٢١
 الوساطة املالية ٤٨,٨٥ ٥٣,١١ ٤٩,٤٩ ٤٧,٥٤ ٤٧,٧٦
 اخلدمات العقارية والتجارية واإلجيارية ٤٢,٣٧ ٤٨,٦٢ ٤٤,٥٢ ٥١,٣١ ٤٥,٩١
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٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٤٨,٨٥ ٥٨,٨٢ ٥٠,٧٥ ٥١,٥٩ ٥٤,٦٨
 التعليم ٢٩,٧٥ ٣٤,٤٦ ٢٩,١٦ ٣٢,٣٥ ٣٣,٠٢
 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤٤,٧٧ ٥١,٠٩ ٤١,١٤ ٤٠,١٨ ٤٣,٣٦
 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٤,٣٧ ٤٠,٢٨ ٣٧,٣١ ٤٢,٧١ ٣٥,٦٧
 املساكن اخلاصة ٤١,١١ ٣٠,٩١ ٥٠,٢٧ ٥٠,١٩ ٣٣,٤٢
 املنظمات اخلارجية ٤٠,٠٠ ٨٤,٠٠ ٤٠,٠٠ ٤٠,٥٧ ٥٠,٥٠
 النساء ٤٣,١٦ ٤٦,٠٧ ٣٩,٣١ ٤٣,٤٢ ٤٢,٧٦
  وتربية املواشي والصيدالزراعة ٢٨,٨٩ ٣٨,٢٤ ٣٥,٩٨ ٣٣,٧٠ ٤٢,٣٩
 احلراجة وصيادة األمساك ٠,٠٠ ٣١,٦٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٦٠,٢٨
 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٤٤,٩٥ ٤٦,١٥ ٥٧,١٨ ٣٠,٨٢ ٤٢,٦٤
 الصناعة التحويلية ٣٨,٣١ ٤٤,٨٩ ٣٤,٥٩ ٣٩,٧٠ ٣٦,٧٠
 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٤٠,٠٠ ٤٥,١٢ ٤٣,٤٢ ٤٣,٥٢ ٤٤,٣١
 التشييد ٥٤,٠٠ ٤٧,٠٧ ٣٥,٥١ ٤١,٨٧ ٣٤,٩٨
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٨,١٠ ٥١,١٥ ٤٢,٠١ ٤٩,٧١ ٤٩,٠٨
 الفنادق واملطاعم ٤٦,٣٧ ٤٩,١٠ ٤٢,٤٥ ٤٣,٦٥ ٣٩,٨٣
 النقل والتخزين واالتصاالت ٤٠,٩١ ٤٤,٨٣ ٤٥,١١ ٤٢,٢٨ ٤٠,٤٩
 الوساطة املالية ٤٦,٨٧ ٤٦,٣١ ٤٣,٣٧ ٤٤,٧٧ ٤٩,١٤
 اخلدمات العقارية والتجارية واإلجيارية ٤٠,٩٥ ٤١,٦٢ ٣٥,٤٦ ٤٨,٠٦ ٤٢,٠٠
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٤١,٠٤ ٣٩,٤٨ ٤٢,١٨ ٤٧,١٣ ٤١,٤٥
 التعليم ٢٦,١٥ ٣١,٤٣ ٢٦,١٧ ٢٥,٢٤ ٣٥,١٢
 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤٢,٦٦ ٤٢,١١ ٤١,٨٦ ٣٩,٥٤ ٤١,٠٠
 خلدمات اجملتمعية والشخصيةا ٣٣,١٣ ٢٨,٠٨ ٢٦,٧٩ ٢٩,٢٤ ٢٩,٩٨
 املساكن اخلاصة ٥٠,٨٦ ٥٢,٨٥ ٤٩,٨٥ ٥٣,٢٨ ٤٨,٥٥
 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٦٠,٠٧ ٠,٠٠ ٥٠,٨٢ ٤٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 



E/C.12/BOL/2 
Page 49 

 ٢-٣اجلدول 

متوسـط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمال        : املـناطق الريفـية   
 نة، لدى كل من اجلنسني وحسب النشاط       العمـل الرئيسي،يف الس  
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩   االقتصادي، يف الفترة 

٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 اجملموع ٣٨,٩٥ ٤٣,٨٣ ٣٥,٨٥ ٣٨,١٥ ٣٩,٠٨

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٨,٤٠ ٤٣,٣٩ ٣٥,٣٧ ٣٧,٤٩ ٣٩,٥٨

 احلراجة وصيادة األمساك ٤٠,٨٦ ٤١,٠٠ ١٥,٥٩ ٢٢,٤٦ ٤١,٠٧

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٤٥,٩٥ ٥٠,١٦ ٤٧,٤١ ٤٤,١٧ ٦٤,٤٣

 الصناعة التحويلية ٣٤,٢٠ ٣٩,٧٣ ٣٠,٩٧ ٣٨,٥٩ ٢٩,٨٩

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٥٦,٤٨ ٥٨,٨١ ٤٦,٢٤ ٤١,٣٠ ٦٥,١٦

 التشييد ٤٢,٨٢ ٥٣,٠٤ ٤٤,٣٢ ٤٣,١١ ٤٤,٩٧
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٧,٤١ ٥٢,٢٠ ٣٥,٥٨ ٥٠,٠٥ ٤٧,٧٤
 الفنادق واملطاعم ٣٦,٢٤ ٥٠,٥٤ ٥٢,٦٩ ٣٦,٥٢ ٢١,٤٧
 النقل والتخزين واالتصاالت ٥٠,٣٢ ٦٤,٤٩ ٤١,٢٧ ٤٨,٧٩ ٣٩,٢٧
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥٥,٩٩ ٠,٠٠
 ريةاخلدمات العقارية والتجارية واإلجيا ٣٥,٨٠ ٣٢,٣١ ٥٦,٩٨ ٣٢,٨٨ ٣٦,٠٠
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٥٠,٧٣ ٥٥,٦٦ ٤٨,٩١ ٤٧,٢٦ ٤١,٠١

 التعليم ٣١,٩٣ ٢٧,٢٢ ٢٨,٩٧ ٢٩,٥٢ ٢٤,٦٥

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٧٧,٩٦ ٥٢,٠٥ ٤٨,٣٩ ٥١,٦١ ٣٧,٨٣

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٥,٧٠ ٢٩,٠٤ ٣٧,٥٧ ٣٢,١٤ ١٨,١٣

 املساكن اخلاصة ٥١,٨٧ ٥٨,٧٨ ٤٤,٤٤ ٥٥,٠٠ ٥١,٩١

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢١,٠٠ ٠,٠٠
 الرجال ٣٩,٧٦ ٤٥,٦٩ ٣٨,٣٦ ٤٠,٣٢ ٤١,٤٧
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٩,١٧ ٤٥,١١ ٣٧,٩١ ٣٩,٧٣ ٤١,٣٣

 احلراجة وصيادة األمساك ٤٢,٥٦ ٤٢,٠٧ ١٧,٨٤ ٢٤,٨٠ ٤٣,٩٠

 الل املناجم ومقالع احلجارةاستغ ٤٥,٦٨ ٥٠,٨٢ ٤٧,٩٨ ٤٦,٣١ ٦٤,٤٣

 الصناعة التحويلية ٣٩,٩٢ ٤٦,٨٠ ٤٠,٦٦ ٤٣,٣٧ ٤١,٧١

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٥٦,٤٨ ٧٢,٠٠ ٤٦,٢٤ ٤٩,٤٧ ٦٥,١٦
 التشييد ٤٣,٠٣ ٥٣,٠٤ ٤٤,٣٧ ٤٣,٣٥ ٤٥,٨٦
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٦,٤٦ ٥٦,٧٠ ٣١,٣٣ ٥٠,٦٣ ٤٧,٥٤
 الفنادق واملطاعم ٣٩,٦٣ ٦٨,١٩ ٤٣,٥٢ ٤٥,١٦ ٢٠,٣٧
 النقل والتخزين واالتصاالت ٥١,١٤ ٦٣,٤٧ ٤١,٤٧ ٤٧,٦٦ ٣٩,٢٧
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥٥,٩٩ ٠,٠٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واإلجيارية ٤٢,٥٠ ٣٢,٣١ ٧٢,١١ ٣٢,٨٨ ٣٦,٠٠
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٢٠٠٣*  النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 ن االجتماعياناإلدارة العامة والدفاع والضما ٥٢,٩٠ ٥٧,٢٦ ٥٠,٤٦ ٥١,٤٥ ٤١,٠٣
 التعليم ٣١,٣٦ ٢٧,٢١ ٢٨,٦٥ ٣٠,٨٢ ٢٤,٢٢
 اخلدمات االجتماعية والصحية ٤٢,٠٧ ٦٣,٧٠ ٤٧,١٧ ٦٤,٣٦ ٤٠,٠٢

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٤٦,٣٥ ٣٤,٨٢ ٤٣,٨٢ ٤١,٠٠ 
 املساكن اخلاصة ٧٠,٠٠ ٦٤,٨٦ ٣٢,٤١ ٤٧,١٢ ٤٩,٨٦
 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢١,٠٠ ٠,٠٠

 النساء ٣٨,٠٠ ٤١,٤٦ ٣٢,٦٨ ٣٥,١٣ ٣٦,٠٥
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٧,٥٢ ٤١,١٦ ٣٢,٠٤ ٣٤,٣٦ ٣٧,٣٤
 احلراجة وصيادة األمساك ٣١,٦٥ ٢٦,٨٢ ١٠,٦٩ ١٨,٨٥ ٢٧,١٩

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٤٦,٨٧ ٣٧,٥٠ ٤١,٧٨ ٢٨,٤٨ 
 ةالصناعة التحويلي ٣٠,٨٥ ٣٣,٤٧ ٢٣,٥٧ ٣١,٢٩ ٢٧,٦٦

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٠٠ ٤٠,٥٥ ٠,٠٠ ٢٠,٠٠ 
 التشييد ٣٥,٤٩ ٠,٠٠ ٤١,٨٢ ٣٩,٤٩ ٣٥,٧٩
 املبيع وأشغال اإلصالح ٤٧,٧٥ ٥١,٠٨ ٣٦,٧٧ ٤٩,٨٢ ٤٨,٠٣
 الفنادق واملطاعم ٣٥,٧١ ٤٨,٧٢ ٥٥,٤٤ ٣٤,٩١ ٢١,٩٣
 النقل والتخزين واالتصاالت ٤٠,٥٥ ٧٦,٤٧ ٣٤,٧١ ٨١,٣٨ ٠,٠٠
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واإلجيارية ١٢,٠٠ ٠,٠٠ ٢٢,٤٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٤٦,٠٦ ٤٥,٣٥ ٣٨,٨٩ ٣٤,٨٦ ٤٠,٠٠
 التعليم ٣٢,٧١ ٢٧,٢٣ ٢٩,٣٨ ٢٧,٩٠ ٢٥,٧٨
 دمات االجتماعية والصحيةاخل ٨٥,١٩ ٤٦,٧٩ ٤٩,٤٠ ٣٦,٧٥ ٣١,٥٧
 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ١٧,١٢ ٢٥,٠١ ٣٤,٠٤ ٢٢,٩٨ ١٨,١٣
 املساكن اخلاصة ٥١,٠٨ ٥٦,٣٤ ٤٤,٨٢ ٥٦,٥٥ ٥٢,٩٠
 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ٤اجلدول 

 عياً يف جمال العمل الرئيسي،متوسط عدد ساعات العمل أسبو
 يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب قطاعات سوق العمل،

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩يف الفترة 

 سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 اجملموع ٤٢,٨٥ ٤٤,٩٠ ٣٩,٦٠ ٤٢,٨٩ ٤٢,٩٣

 العمل املرتيل ٥٥,٢٥ ٦٢,٧٣ ٥٣,٣١ ٥٣,٥٤ ٥٠,٤٦

 العمل احلكومي ٣٧,٤٨ ٣٩,٤٠ ٣٩,٨١ ٣٨,٩٨ ٤٠,٤٧

 العمل اُألَسري ٤٠,٧٠ ٤٣,٤١ ٣٥,٨٦ ٣٩,٨٢ ٣٩,٦٦
 العمل شبه التجاري ٤٩,٧٤ ٤٧,٨١ ٤٦,٠٣ ٤٨,٧٩ ٤٩,٤٨
 العمل التجاري ٤٨,٣٨ ٤٩,٣٤ ٤٨,٨٥ ٥١,٦٤ ٥١,٥١
 الرجال ٤٤,٥٢ ٤٦,٧٩ ٤٢,٢٢ ٤٥,٢٢ ٤٥,٣٩
 العمل املرتيل ٤٤,٢٣ ٦١,٦٩ ٥١,٨٣ ٥٤,٥٩ ٤٥,٥٣

 العمل احلكومي ٣٩,٣١ ٤٤,٤٢ ٤٤,٧٤ ٤٣,٣٠ ٤٣,١٦

 العمل اُألَسري ٤١,٥٠ ٤٤,٧٠ ٣٧,٩٠ ٤١,٣٧ ٤١,٢٨
 العمل شبه التجاري ٥١,٩٤ ٤٩,٧٠ ٤٧,١٣ ٤٩,٧٧ ٥٠,١٥
 العمل التجاري ٤٩,٧٣ ٥٢,٣٣ ٥٠,٥٣ ٥٣,٣٣ ٥٢,٩٤
 النساء ٤٠,٨٠ ٤٢,٥٠ ٣٦,٤٣ ٣٩,٨٧ ٣٩,٨٤
 رتيلالعمل امل ٥٥,٨٣ ٦٢,٧٦ ٥٣,٣٧ ٥٣,٥٠ ٥٠,٦٦

 العمل احلكومي ٣٥,٠٩ ٣٢,١٨ ٣٣,١٧ ٣٣,٦٩ ٣٦,٨٨

 العمل اُألَسري ٣٩,٩٦ ٤٢,٠٥ ٣٣,٨٧ ٣٨,٢٥ ٣٨,٢٠
 العمل شبه التجاري ٤٣,٦١ ٤٠,٩٩ ٤٢,٨٨ ٤٦,٠٥ ٤٧,٠٨
 العمل التجاري ٤٣,٩٠ ٤١,٩٤ ٤٣,٩٤ ٤٥,٨٢ ٤٥,٨٤

 .املعهد الوطين لإلحصاء املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ١-٤اجلدول 

متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمال       : ق احلضرية املـناط 
 العمل الرئيسي،يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب قطاعات 

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩  سوق العمل،يف الفترة 

 سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 اجملموع ٤٥,٩٨ ٤٧,٣٣ ٤٢,٦١ ٤٦,٧١ ٤٥,٩٢

 العمل املرتيل ٥٥,٣ ٦٢,٣٤ ٥٢,٩٦ ٥٣,٢٥ ٥٠,١١

 العمل احلكومي ٣٧,٥ ٤٠,٥٥ ٤٠,٢٤ ٣٨,٨٧ ٤٢,٤٨
 العمل اُألَسري ٤٤,٥ ٤٦,٢٩ ٣٧,٧٧ ٤٤,٠٧ ٤٢,١٣
 العمل شبه التجاري ٥٠,٦ ٤٨,١٣ ٤٧,٢٠ ٥٠,٣٩ ٥١,٨٠
 العمل التجاري ٤٨,٥ ٤٩,٣٥ ٤٨,٨٣ ٥٢,١٦ ٥٠,٩٥
 الرجال ٤٨,١٩ ٤٩,٥٧ ٤٥,٤٣ ٤٩,٤٠ ٤٨,٤٨
 العمل املرتيل ٤١,١١ ٥٧,٠٠ ٥٢,١٨ ٥٥,٧٥ ٣٨,٨٧

 العمل احلكومي ٤٠,٠٥ ٤٦,٠٨ ٤٥,٦٥ ٤٣,١٨ ٤٦,١٩
 العمل اُألَسري ٤٦,٤٩ ٤٨,١٥ ٣٩,٥٣ ٤٦,٤٩ ٤٣,٥٨
 العمل شبه التجاري ٥٢,٩٧ ٥٠,٠٩ ٤٨,٥٥ ٥١,٢٠ ٥٢,٤٩
 العمل التجاري ٤٩,٩٧ ٥٢,٤٠ ٥٠,٨٧ ٥٣,٩٠ ٥٢,٦٢
 النساء ٤٣,١٦ ٤٤,٥١ ٣٩,٣١ ٤٣,٤٢ ٤٢,٧٦
 العمل املرتيل ٥٦,١ ٦٢,٤٩ ٥٢,٩٩ ٥٣,١٧ ٥٠,٤٥
 العمل احلكومي ٣٤,٣ ٣٢,٧٤ ٣٣,١٤ ٣٣,٨٩ ٣٨,٠٨
 العمل اُألَسري ٤٢,٩ ٤٤,٦٤ ٣٦,٣٧ ٤٢,١٤ ٤١,٠٢
 العمل شبه التجاري ٤٤,٢ ٤١,٢٦ ٤٣,٧٩ ٤٨,٥٠ ٤٩,٦٥
 العمل التجاري ٤٤,٣ ٤٢,٣٠ ٤٣,٢٤ ٤٦,٥٩ ٤٥,٠٧

 .املعهد الوطين لإلحصاء املصدر

 .ام أوليةأرق * 
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 ٢-٤اجلدول 

متوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً يف جمال : املـناطق الريفـية   
 العمل الرئيسي، يف السنة، لدى كل من اجلنسني وحسب قطاعات 

 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩  سوق العمل، يف الفترة 

 سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ *٢٠٠٣

 موعاجمل ٣٨,٩٥ ٤١,٨٤ ٣٥,٨٥ ٣٨,١٥ ٣٩,٠٨

 العمل املرتيل ٥٤,٨٢ ٦٨,٨١ ٥٧,٤٩ ٥٧,٣٥ ٥٣,٨٥

 العمل احلكومي ٣٧,٢٠ ٣٤,٣٥ ٣٧,٣٧ ٣٩,٦٠ ٣٢,٥٠
 العمل اُألَسري ٣٨,١٦ ٤١,٥٤ ٣٤,٥٨ ٣٦,٩٤ ٣٧,٧٩
 العمل شبه التجاري ٤٦,٢٢ ٤٦,٩٧ ٤١,٨٨ ٤٤,٢٢ ٤٢,٨٧
 العمل التجاري ٤٧,١٢ ٤٩,٣٠ ٤٨,٩٥ ٤٨,٥٧ ٥٣,٩٥
 الرجال ٣٩,٧٦ ٤٣,٣١ ٣٨,٣٦ ٤٠,٣٢ ٤١,٤٧
 العمل املرتيل ٧٠,٠٠ ٨٤,٠٠ ٤٢,٩٩ ٤٨,٠٠ ٦٠,٠٠

 العمل احلكومي ٣٥,٤٨ ٣٦,٥٨ ٣٩,٩٧ ٤٣,٨٨ ٣٣,٦٣
 العمل اُألَسري ٣٨,٥٧ ٤٢,٧٨ ٣٦,٩٩ ٣٨,٥٤ ٣٩,٧٨
 العمل شبه التجاري ٤٧,٨٧ ٤٨,٧٤ ٤٢,٧٧ ٤٦,٣٦ ٤٤,٢٢
 العمل التجاري ٤٨,٢٩ ٥١,٦٥ ٤٨,٨٢ ٥٠,٣٤ ٥٤,١٤
 النساء ٣٨,٠٠ ٣٩,٩٩ ٣٢,٦٨ ٣٥,١٣ ٣٦,٠٥
 العمل املرتيل ٥٤,٠٩ ٦٧,٣٧ ٥٧,٧٨ ٥٨,٠٨ ٥٢,٩٢

 العمل احلكومي ٣٩,٤٤ ٣٠,٨١ ٣٣,٣٧ ٣٢,٣٦ ٣٠,٠٥
 العمل اُألَسري ٣٧,٧٣ ٤٠,١٠ ٣١,٨٦ ٣٥,٠٢ ٣٥,٧٥
 العمل شبه التجاري ٤١,٠٩ ٣٩,٦٢ ٣٧,٥٥ ٣٢,٣٧ ٣٥,١١
 ريالعمل التجا ٣٦,٠٠ ٣٠,٠٠ ٤٩,٥٣ ٣٨,٧٣ ٥٢,٤٧

 .املعهد الوطين لإلحصاء املصدر

 .تقديرات أولية * 

 ُيرفَق هبذا التقرير قرص معلومايت يتضمن معلومات عن برنامج احلوار -احلوار الوطين عن بوليفيا املنتجة    -٤٦
 .الوطين عن بوليفيا املنتجة، الذي يهدف إىل تعزيز عملية مكافحة الفقر

 تكفل إجياد أوضاع عمل عادلة ومؤاتية للعاملني يف اخلدمة ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن -٣٣
املرتلية، وخباصة فيما يتعلق بالراحة اليومية واألسبوعية واإلجازات السنوية املدفوعة األجر والفصل            

 .من اخلدمة والضمانات االجتماعية واألجر

ت الدولة البوليفية    الـناظم للعمـل املـرتيل املدفوع األجر، وضع         ٢٤٥٠ومبوجـب القـانون رقـم        -٤٧
العامالت يف اخلدمة املرتلية شروطاً وأوضاعاً متوافقة مع تلك احملددة يف القانون العام للعمل، أي أهنا                /للعـاملني 

 .تشمل مطالب اللجنة
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وعلـيه، يـنص القـانون املذكور على أن العمل املأجور يف اخلدمة املرتلية خيضع لشرط االنتساب إىل                   -٤٨

وُيحدَّد عدد ساعات العمل اليومي بعشر ساعات للخدم الذين يبيتون يف مرتل . لرعاية الصحية الصندوق الوطين ل  
كما ينص على أن لكل عامل مأجور من هؤالء         . صـاحب العمـل، وبثمان ساعات للخدم الذين ال يبيتون فيه          

 احملددة يف القانون العام     أما أيام اإلجازة املستحقة هلم فهي مساوية لتلك       . العـاملني احلق يف يوم راحة أسبوعية      
ويف حال صرفهم من اخلدمة بال مربر، حيق هلم أن يتقدموا بطلب أمام قاضي العمل والضمان االجتماعي                 . للعمل

 .بأن ُتدفع هلم الضمانات االجتماعية املستحقة هلم

 حق كل إنسان يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي

ومديريات صناديق  ) الضمان االجتماعي القصري األجل   (ت التأمني على الصحة     تقـوم شـهرياً مؤسسا     -٤٩
بتلقي ودراسة جداول األجور واملُرتَّبات للتحقق من دفع ) الضمان االجتماعي الطويل األجل(املعاشات التقاعدية 

 .استحقاقات العاملني لديهم

رة ثالثة أشهر من بيانات شىت، منها مدفوعات      وتؤدي وزارة العمل الوظيفة ذاهتا، َبيد أهنا تتحقق كل فت          -٥٠
وتوخياً لفعالية ). صناديق املعاشات التقاعدية(والطويل ) التأمني الصحي(الضمان االجتماعي على األجلني القصري 

 املؤرخ ١/٤هذه الرقابة، تتحقق هذه اجلهات الثالث فيما بينها من صحة املعلومات عمالً بأحكام القرار الوزاري رقم 
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٣

وكذلك، يتعني على حماكم العمل والضمان االجتماعي أن تطلب إىل املؤسسات الثالث موافاهتا مبعلومات               -٥١
 :وفيما يتعلق بالناحية الصحية يف بوليفيا، ُيشار إىل ما يلي. ُتعيُنها على البت فيما يعرض عليها من قضايا

 معلومات أساسية

بوصفها دولة طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إن بوليفيا،  -١
تكفـل األمن والصحة يف العمل واحلق يف الضمان االجتماعي، هي ملزمة بتلبية احتياجات السكان من                

قتصاد حيـث محاية الرأس املايل البشري وصحته، مبقتضى مبادئ العاملية والتضامن وسالمة اإلدارة واال             
 .والفرص والكفاءة

، حرصاً منها على زيادة الوقاية من       )إيناِسس(ومـن مث، فإن املؤسسة الوطنية للتأمني الصحي          -٢
األضرار أو اإلصابات الناشئة عن النشاط العمايل وعلى النهوض بصحة العمال، قد أقر، مبوجب القرار               

ظيم أحكام طلب العمل ووظائفه وقواعد      ، دليل تن  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٦/٤اإلداري رقم   
التشـخيص واملعاجلـة فيه لصاحل مؤسسات التأمني الصحي القصري األجل، بغرض وضع وتنفيذ برنامج               
التأمني على املخاطر املهنية يف شقيها املتعلقني حبوادث العمل واألمراض املهنية، حرصاً على الصحة البدنية 

 .م التأمني يف مجيع املؤسسات اليت تتوىل إدارة وتصريف شؤون البلدوالنفسية للعمال املستفيدين من نظا
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) ب(وحيدد هذا الصك اإلطار اهليكلي املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية ويف الفقرة  -٣
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقة بالتأمني على            ٧مـن املـادة     

 .اطر املهنيةاملخ

 التقدم احملرز

 من عهد األمم املتحدة الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          ٩فـيما يـتعلق باملادة       
 :والثقافية، ُنفذت يف البلد السياسات التالية

 إن احلكومة، إدراكاً منها لضرورة زيادة محاية -نظـام الـتأمني الصحي اجملاين للمسنني         -
، ١٩٩٨أغسطس  / آب ١٤ املؤرخ   ١٨٨٦حدثت، مبوجب القانون رقم     املسـنني، قد است   

وتطبق أحكام هذا النظام بواسطة صناديق التأمني  . نظـام الـتأمني الصحي اجملاين للمسنني      
 شخصاً  ١٧٦ ٥١٧ويشمل حالياً نظام التأمني الصحي للمسنني       . الصـحي القصري األجل   

 )).إيناِسس( الوطنية للتأمني الصحي الدليل السنوي للمؤسسة( عاماً ٦٠تزيد أعمارهم عن 

 ٢١ بتاريخ   ٢٤٢٦ صدر القانون رقم     - نظـام التأمني الصحي الشامل لألم والطفل       -
، الذي قضى باستحداث نظام التأمني الصحي الشامل        ٢٠٠٢نوفمرب  /تشـرين الـثاين   

للمرضعات ورضيعيهن، الذي يقدم خدمات صحية شاملة ومتكاملة وجمانية لألمهات          
  لفـترة ال تتجاوز ستة أشهر بعد الوضع ولألطفال الذين تقل أعمارهم عن              احلوامـل 

وخيضع هذا النظام التأميين إلشراف البلديات، وُتصرف تعويضاته وفقاً ملا          .  سنوات ٥
 .ُيدفع لـه من أقساط

كمـا اسـتحدث نظام التأمني الصحي للطلبة، الذي تشرف عليه مؤسسات التأمني              -
 :وفيما يلي فروعه. ه ضمان صحي للطلبة اجلامعينياجلامعية وُيمنح مبوجب

  طالباً منتسباً؛٤٧ ٩٢١تأمني صحي جامعي مبدينة كوتشابامبا يشمل  - 

  طالباً منتسباً؛١٧ ٠٨١تأمني صحي جامعي مبدينة أورورو يشمل  - 

  طالباً منتسباً؛١٣ ٤٤٠تأمني صحي جامعي مبدينة بوتوسيه يشمل  - 

  طلبة منتسبني؛٥ ٠٠٥ينة ترينيداد يشمل تأمني صحي جامعي مبد - 

صيغ مشروع ملرسوم أعلى يقضي بإشراك قطاعات قادرة على اإلسهام يف نظام  -
النقابات، الشركات  (الضـمان االجـتماعي يف نظام الضمان القصري األجل          

وما زال هذا املشروع قيد نظر      ). التجارية الصغرى، السائقون، وما إىل ذلك     
 .لة واجلهات املعنية للبت فيهالقطاعات ذات الص
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وفقـاً للميثاق األعظم، وأمام ضرورة وضع لوائح حمددة ناظمة لعمل اجلهات       -

املعنية باإلدارة والتنظيم، مبا ينسجم والواقع االجتماعي لبلدنا ودومنا متييز من           
، مبوجب القرار   )إيناِسس(أي نـوع، أقرت املؤسسة الوطنية للتأمني الصحي         

، الالئحة الناظمة   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٦ املؤرخ   ٤٨/٢٠٠٤اإلداري رقـم    
 .النتساب أزواج وآباء العمال الذين ما زالوا عاملني ويدفعون أقساط تأميناهتم

 الذي أُقرت مبوجبه مجيع     ٢٤٥٠ القانون رقم    ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٩صدر يف    -
ت يف  العامال/للعمال) مبا فيها حقوق الضمان االجتماعي    (احلقـوق العمالية    

وعلى الرغم من اعتماد هذا القانون، فلم تصدر حىت . اخلدمة املرتلية يف بوليفيا   
هذا التاريخ لوائح ناظمة لكيفية تطبيقه، األمر الذي حيول دون وضعه موضع            

 .التنفيذ الفعلي

 حق كل شخص يف التمتع بأوضاع عمل منصفة ومرضية

حالياً يف بوليفيا مل تتح وضع السياسات الرامية إىل زيادة          إن األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة       -٥٢
احلـد األدىن الوطين ألجور العمال موضع التنفيذ، على الرغم مما تقدم به عمال خمتلف القطاعات من مطالبات                  

 .متكررة برفع أجورهم عن طريق سلسلة من االلتماسات املوجهة إىل خمتلف وزارات الدولة

.  يف املائة٢,٣٢ حىت هذا التاريخ سوى بنسبة ٢٠٠٢د األدىن الوطين لألجور منذ عام     وعليه، مل يزد احل    -٥٣
 هو املرسوم األحدث عهداً الذي مت مبوجبه رفع احلد ٢٠٠٣مايو / أيار٢٦ املؤرخ  ٢٧٠٤٩واملرسوم األعلى رقم    

 .ا احلكومةالوطين األدىن لألجور؛ وكانت تلك الزيادة مبثابة تعديل لسياسة التقشف اليت أخذت هب

ونتـيجة لضغوط متواصلة فرضها على الدولة قطاعا الصحة والتعليم، جيري األخذ بصفة استثنائية بزيادة                -٥٤
  ٢٧٦٥٤ يف املائـة يف األجـر األساسي، طالت قطاعي الصحة والتعليم، مبوجب املرسوم األعلى رقم                 ٣نسـبتها   
هذه الزيادة بناًء على اتفاق متبادل أو قرار حر يف          ، على أن حتدث     )٦املرفق   (٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠املـؤرخ   

، نظراً لعدم إجراء أية زيادة )رهن موافقة وزارة العمل(بني األطراف املعنية  " اتفاقية أجور "القطاع اخلاص إثر توقيع     
 .اآلن وما زال معموالً به حىت ٢٠٠٥ بوليفيانو منذ عام ٤٤٠يف األجر األدىن الوطين الذي ما برح ثابتاً عند 

ونظـراً ألن سياسة احلكومة الوطنية تقضي بتحسني املستويات االقتصادية واالجتماعية، قُدم تقرير إىل               -٥٥
 َتَضمَّن شرحاً ملا اختذ من تدابري يف سبيل وضع أحكام اتفاقية منظمة العمل              ٢٠٠٤منظمة العمل الدولية يف عام      

 )).ح(٣املرفق (لدنيا لألجور موضع التنفيذ  بشأن حتديد املستويات ا١٩٧٠ لعام ١٣١الدولية رقم 

وقُدمـت تقاريـر إىل مـنظمة العمل الدولية مت فيها شرح ما أُجري من حتسينات يف نطاق الضمانات                    -٥٦
 :ومن بني صكوك احلماية االجتماعية األخرى ما يلي. االجتماعية والوقاية االجتماعية املتاحة للعمال

 بشأن اإلعانات يف حالة إصابات العمل واألمراض املهنية، ١٢١رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  -
 ؛١٩٧٧يناير / كانون الثاين٣١ وصدَّقت عليها يف ١٩٦٤اليت انضمت إليها حكومة بوليفيا عام 
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، ١٩٦٧ بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة، لعام ١٢٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   -
 ؛١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٢٣ا يف اليت صدَّقت عليها بوليفي

 بشأن الرعاية الطبية واإلعانات املََرضية اليت   ١٩٦٩ لعام   ١٣٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       -
 .١٩٧٧يناير / كانون الثاين٣١صدَّقت عليها بوليفيا يف 

عمل الدولية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقييت منظمة ال -٣٤
 ).بشأن العمل اجلربي (٢٩و) بشأن البطالة (٢رقمي 

، على اتفاقية منظمة    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٩ املؤرخ   ٣٠٣١وقد صدَّقت الدولة، مبوجب القانون رقم        -٥٧
 . بشأن العمل اجلربي أو اإللزامي٢٩العمل الدولية رقم 

 األدىن لألجور كافياً لضمان مستوى تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل أن يكون احلد -٣٥
 .معيشة الئق للعمال وأفراد أسرهم

 ).٢٠٠٥( بوليفيانو ٤٤٠واحلد األدىن الوطين لألجور هو حالياً  -٥٨
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 جداول إحصائية

 ١اجلدول 

 احلد األدىن الوطين للُمَرتَّبات السنوية والزيادات يف املَُرتَّبات،
 ٢٠٠٤-٢٠٠٢يف الفترة 

 السنة احلد األدىن الوطين للُمَرّتب ةاألحكام القانوني

 ٢٠٠٢ ٤٣٠ )٤املرفق  (٢٠٠٢مارس / آذار١٤ املؤرخ ٢٦٥٤٧املرسوم األعلى رقم 

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٦ املؤرخ ٢٧٠٤٩املرسوم األعلى رقم 

 )٥املرفق  (٢٠٠٣يونيه / حزيران٣املؤرخ . ٢٩٠/٣القرار الوزاري رقم 

٢٠٠٣ ٤٤٠ 

 يف املائة   ٣زيادة يف املَُرتَّبات بنسبة      )٦املرفق  (٢٠٠٤يونيه /، حزيران٢٧٦٥٤املرسوم األعلى رقم 
 لقطاعي الصحة والتعليم فقط

٢٠٠٤ 

 . وزارة العمل-السجالت املركزية  :املصدر
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 ٢اجلدول 
 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، لدى

 ٢٠٠٣-١٩٩٩كل مـن اجلنسني وحسب الفئة املهنية، يف الفترة 
 ) أولية٢٠٠٣أرقام (

 )بالبوليفيانو(

 الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١* ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*
 اجملموع ٦٥٤,٦٠ ٦٨٥,٨٠ ٦٠٣,٨٤ ٧١٢,٠١ ٦٣١,٤٩
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٨٩١,٢٣ ٢ ٦١٦,٢٢ ٤ ٧٢٣,٣٥ ٤ ٦٧٠,٢٤ ٤ ٢٠٧,٥٧ ٣
 وظفون املهنيونامل ٢٣٦,٠٥ ٢ ٥٩٣,٨٧ ٣ ٩٦٥,٧٥ ١ ٤٨٥,١٩ ٢ ٦٢٤,٨٢ ٢
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٢٧٤,٧٠ ١ ٢٦٠,٤١ ١ ٥٦٠,٤٥ ١ ٥١٣,٧٤ ١ ٥٨١,٧٥ ١
 موظفو املكاتب ١٨٩,٢٨ ١ ٢٦٤,٥٦ ١ ٣٢٤,٠٥ ١ ٢١١,٢١ ١ ٢٨٥,٠٠ ١
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٧٤٨,٣٤ ٦٧٥,٩١ ٥٥٥,٢٧ ٧٩٤,٩٤ ٥٦٢,٩٣
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ١١٠,٠١ ١٢٤,٤١ ١٤٨,٨٣ ١٨٣,٩٦ ٢٠٢,١٢
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٧٤٥,٢٢ ٧٠٨,٣٣ ٦٤٠,٧٣ ٧٢٢,٥٣ ٦٤٩,٦٤
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٢٦٤,٠١ ١ ١٨٨,٤٧ ١ ١٦٥,٨٨ ١ ٢٨٤,٤٠ ١ ٢٢٢,٣٨ ١
 العمال غري املؤهلني  ٥٦٧,٥٣ ٥٤٩,٤٣ ٣١٧,٨٦ ٥٧٨,٩٨ ٥٠٩,٥٠
 القوات املسلحة  ٠١٠,٦١ ٢ ٢٣٥,٦٢ ٢ ٣٣٧,١٩ ٢ ٢٠٣,٤٣ ٣ ٦٠٤,٩٠ ٢
 الرجال ٨٢٤,٦٧ ٨٤٧,٨٣ ٧٦٤,٠٤ ٨٨٨,٨٥ ٧٨١,٣١
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ١٣٠,٥٥ ٣ ٠٣٠,١٥ ٥ ٦٨٩,٧٤ ٤ ١٥٠,٠٢ ٥ ١٧١,٧٣ ٣
 ملوظفون املهنيونا ٦٩٢,٢٧ ٢ ١١٦,٧٥ ٤ ٤٠٥,٠٧ ٢ ٠٠٢,٩٦ ٣ ١١١,٧١ ٣
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٠٩,٦٣ ١ ٤٩٢,٤٧ ١ ٦٩٠,٤٩ ١ ٦٠٩,٣١ ١ ٦٣٠,٤٢ ١
 موظفو املكاتب ٣٧٢,٠٠ ١ ٣٢١,٣٢ ١ ٤٨٩,٨٨ ١ ٣٣٧,٣٨ ١ ٣٨٠,٥٥ ١
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٠٢٠,٨٥ ١ ٩٣٦,١٥ ٧٨٧,٨٣ ٢٧٤,٣٦ ١ ٧٨٦,٨٤
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ١٧٣,٣٠ ١٩٠,٠٣ ٢١٨,٨٥ ٢٧٩,٦٨ ٣١١,٢٢
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٨٩١,٦٤ ٨١٣,٤٠ ٧٥٢,٣٢ ٨٣٠,٨٩ ٧٤٧,١٢
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٢٦٤,٦٨ ١ ١٨٩,٢٢ ١ ١٧١,٩٦ ١ ٢٨٦,٥٩ ١ ٢٣٨,٧٩ ١
 العمال غري املؤهلني  ٧٤٩,٩٦ ٧٠٨,٠٠ ٤٠٥,٧١ ٦٦٩,٢٢ ٦٢٥,٠٨
 القوات املسلحة  ٠١٠,٦١ ٢ ٢٣٥,٦٢ ٢ ٣٣٧,١٩ ٢ ٢٠٣,٤٣ ٣ ٦٠٤,٩٠ ٢
 النساء ٤٤٦,٨٢ ٤٨٠,٦٣ ٤٠٩,٦٤ ٤٨٢,٥٥ ٤٤٤,١٣
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ٢٨١,٩١ ٢ ٩٥٧,٤٧ ٣ ٨٨١,٠٨ ٤ ٦٩٨,١٧ ٢ ٣٠٣,٧٨ ٣
 املوظفات املهنيات ٦٩٤,٧٧ ١ ٧٢٣,٢٢ ٢ ٥١٠,١٨ ١ ٩٥٩,٥١ ١ ٢٤١,٢٦ ٢
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ٢٠٠,٥٤ ١ ٩٢٢,٤٩ ٢٥٢,١٤ ١ ٣١٣,١٩ ١ ٤٧٠,٧١ ١
 موظفات املكاتب ٠٣٨,٥٣ ١ ٢٢١,١١ ١ ٢١٤,٥٣ ١ ١٠١,٩٤ ١ ١٩٧,٩٧ ١
 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٦٥٢,٠١ ٥٦٨,٦١ ٤٦٣,٦٩ ٦٠٦,٥٧ ٤٥٣,٢١
 العامالت يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٧,٠٨ ٣٨,١٥ ٤١,٢٨ ٥١,٤١ ٦٠,٨٣
 العامالت يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٢٩٠,٢ ٣٠٧,٤٨ ٢٨٣,٠٣ ٤٣٧,١٩ ٣٩٠,٧٤
 مشغِّالت املنشآت واآلليات ١٣٠,٨١ ١ ١٤٢,٠٩ ١ ٧٣٩,٤٤ ١٧٥,١٣ ١ ١٧١,٨٧
 العامالت غري املؤهالت ٤٥٩,٦٩ ٤٦٩,٠٦ ٢٦٢,٣٦ ٥٠٨,٧٦ ٤٣٧,٠٦

 القوات املسلحة     

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ١-٢اجلدول 

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، : املناطق احلضرية
 ٢٠٠٣-١٩٩٩لدى كل مـن اجلنسني وحسـب الفئـة املهنية، فـي الفترة 

 )بالبوليفيانو(

 الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١* ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 اجملموع ٠٢١,٤٧ ١ ٠٥٢,٥٦ ١ ٩٣٢,٨٦ ٠٩١,٥٠ ١ ٩١٣,١٨
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٠٤٢,٠٧ ٣ ٥٥٧,٠٧ ٥ ٢١٨,٥٨ ٥ ١٥٠,١٤ ٥ ٣٣٦,٩٥ ٣
 املوظفون املهنيون ٣٥٢,٩٧ ٢ ٦٣٤,٢٥ ٣ ١٦٠,٠٢ ٢ ٥٨٨,٥٨ ٢ ٧١٣,٢٧ ٢
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٤٧,٩٧ ١ ٣٣٧,٧٨ ١ ٦٢٥,٣١ ١ ٥٦٥,١٠ ١ ٦٩٨,٦٣ ١
 موظفو املكاتب ٢٠٣,٢٥ ١ ٢٨٧,٠٥ ١ ٣٣٢,٥٥ ١ ٢٣٢,٧٤ ١ ٢٩٤,٣٧ ١
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٧٥١,٦٩ ٧٠٦,٣٨ ٥٦١,٠١ ٨٤٠,٠١ ٥٩٨,٦٣
 صيد األمساكالعاملون يف الزراعة وتربية املواشي و ٣٨٢,٣٠ ٤٨٨,٥٤ ٤٥١,٧٧ ٥١٩,٨١ ٣٦٥,٦١
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٧٩٢,٠٠ ٧٤٤,١٨ ٦٦٩,٨٥ ٧٤٣,٧٥ ٦٩٤,٣١
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٢٤٤,٠١ ١ ١٩١,٥٤ ١ ١٨٧,٣٥ ١ ٢٨١,٢١ ١ ٢٢٩,٨٧ ١
 العمال غري املؤهلني  ٥٧٩,٢٣ ٥٥٥,٠٢ ٥٢٦,٥٤ ٥٨٦,٠٣ ٥١٤,١٢
 القوات املسلحة  ٠١٠,٦١ ٢ ٢٣٨,٤٠ ٢ ٣٣٧,١٩ ٢ ٢٠٥,٢٤ ٣ ٨٥٠,٦٧ ٢
 الرجال ٢٥٠,٥٤ ١ ٢٧٧,٤١ ١ ١٧٢,٢٢ ١ ٣٥١,٤٤ ١ ٠٨٦,٠٦ ١
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٣٢٩,٩٢ ٣ ٢٥٦,٠٥ ٦ ٢٤١,٧٠ ٥ ٧٠٠,٣٦ ٥ ٣٣١,٥١ ٣
 املوظفون املهنيون ٨٨٩,٥٢ ٢ ١٨١,٣٧ ٤ ٦٧٥,٨٨ ٢ ١٨٣,١٣ ٣ ٢٧٤,٧٠ ٣
 األخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهنيون ٣٦٤,١٧ ١ ٦٠١,٨٨ ١ ٧٤٣,٦٥ ١ ٦٧١,٨٠ ١ ٨٠٦,٨٠ ١
 موظفو املكاتب ٣٨٥,٤٧ ١ ٣٤٦,١٨ ١ ٤٩٧,٩١ ١ ٣٥٩,٣٢ ١ ٣٩٢,٨٠ ١
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٠٤١,٦٦ ١ ٩٢٥,٩١ ٧٦٤,٣٤ ٣٢٤,١٣ ١ ٨٠٥,٧٢
 تربية املواشي وصيد األمساكالعاملون يف الزراعة و ٥٠٣,١٨ ٦٣٨,٨٤ ٦٣٨,٥٩ ٦٧٠,٢٦ ٥٣٢,٩١
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٩٣٦,١٧ ٨٣٥,٥٤ ٧٦٩,٨٢ ٨٥٠,٠٠ ٧٥٨,٦٦
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٢٤٥,٠٣ ١ ١٩٢,٤٥ ١ ١٩٤,٥٤ ١ ٢٨٣,٦١ ١ ٢٣٢,٥٤ ١
 العمال غري املؤهلني  ٧٩٨,٠٣ ٧٥٥,٢٢ ٧١٤,٦٨ ٦٨٥,١٢ ٦٧٠,٥٢
 القوات املسلحة  ٠١٠,٦١ ٢ ٢٣٨,٤٠ ٢ ٣٣٧,١٩ ٢ ٢٠٥,٢٤ ٣ ٨٥٠,٦٧ ٢
 النساء ٧٢٩,٥٢ ٧٦٨,٢٦ ٦٥٢,٦٧ ٧٧٣,٠٠ ٦٩٩,١١
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ٣٠٢,٦٢ ٢ ٥٥٣,٤٥ ٤ ١٢٠,٦٢ ٥ ٩٠١,٧٣ ٢ ٣٥٠,٠٣ ٣
 املوظفات املهنيات ٧٤١,٣٦ ١ ٧٣٨,٥٢ ٢ ٦٢٩,٦٦ ١ ٠٠٩,٧٩ ٢ ٢٨٧,٩٩ ٢
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ٣١٢,٠٠ ١ ٩٥٣,٨٧ ٣٣٠,٩٦ ١ ٣٤٧,٤٦ ١ ٤٩٤,٥٦ ١
 موظفات املكاتب ٠٥٢,٦٦ ١ ٢٤٢,١١ ١ ٢٢٥,٠٩ ١ ١٢٢,٧٣ ١ ٢٠٥,٥٣ ١
 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٦٤٥,٠٩ ٦٠٨,٨٢ ٤٧٦,٨٨ ٦٣٨,٥٧ ٤٨٨,٨٤
  وتربية املواشي وصيد األمساكالعامالت يف الزراعة ١٠٥,٥١ ١٠١,٩٦ ١٠٧,٨٨ ١٧٠,٩١ ١٣٠,٢٠
 العامالت يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٣٠٦,١٣ ٣٤٢,٠٤ ٣٠٩,٩٣ ٤٦٩,٨٣ ٤٧٣,٩٢
 مشغِّالت املنشآت واآلليات ٩١٦,٠٠ ١٤٢,٠٩ ١ ٧٣٩,٤٤ ١٧٥,١٣ ١ ٥٠٠,٣٦
 العامالت غري املؤهالت ٤٧٩,٦٥ ٤٧٤,٢٨ ٤٤٢,٠١ ٥٢٩,٦١ ٤٤٢,٢٧
 القوات املسلحة ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
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 ٢-٢اجلدول 
 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، : املناطق الريفية

 ٢٠٠٣-١٩٩٩لدى كل مـن اجلنسني وحسـب الفئـة املهنية، فـي الفترة 
 )بالبوليفيانو(

 الفئة املهنية ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*
 اجملموع ١٩٨,٠٦ ١٨٩,٦٦ ١٩٣,٢٨ ٢٤٠,٩١ ٢٦٩,٨٨
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٧٤٣,٥٤ ١ ٦٩٤,٧٠ ٤٥٤,٣٦ ١ ٢٠٩,١٩ ١ ٥٤١,٥٨ ٢
 املوظفون املهنيون ٨٦٤,٨٨ ٥٠٩,٩٥ ١ ٠١٦,٥٢ ١ ٣٠٥,١٧ ١ ٥٢٢,٧٨ ١
 يون الفنيون وموظفو الدعم املهنيوناألخصائ ٨٤٧,٢٣ ٧٩٦,٩٦ ٦١٤,٦٨ ٠٦٦,٧٨ ١ ٠٣٤,١٩ ١
 موظفو املكاتب ٤٩٦,٣٨ ٧٥٩,٥٦ ٨٤٧,٥١ ٥٦٠,٤٨ ٩٧١,٣٥
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٧١٧,٧٠ ٤٠٧,٧٢ ٥٠٧,٣٢ ٣٧٧,٤٧ ٢٨٢,٠٨
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٩٦,٢٦ ١٠٢,١١ ١٢١,٧٠ ١٥٧,٦٦ ١٨٧,٢٢
 العاملون يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويلية ٥٢٤,٤٩ ٤٨٦,٤٢ ٤٨٣,٧٣ ٥٧٦,٩٨ ٤٦٦,٧٠
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٦٨,٨٣ ١ ١٦٦,٤٤ ١ ٩٩٤,١٥ ٣٠٩,٦٧ ١ ١٠٩,٥٨ ١
 العمال غري املؤهلني  ٥١١,٧٣ ٥١٦,٥٤ ١٢٩,٦٤ ٥٥١,٨٣ ٤٨٨,٦٠
 القوات املسلحة  ٠,٠٠ ٢١٦,٣٠ ٢ ٠,٠٠ ١٦١,٩٢ ٣ ٥٠٠,٠٠ ١
 الرجال ٢٧١,٥٩ ٢٦٧,٥٨ ٢٧٢,٤٥ ٣٤٥,٨٣ ٣٩٤,٠٢
 املدراء يف القطاعني العام واخلاص ٥٨٠,١١ ١ ٨٢٨,٧١ ٥٠٣,٣٧ ١ ٢١٨,٠٤ ١ ٤٨٥,٢٥ ٢
 املوظفون املهنيون ٨٢٣,٣٤ ٦٢١,٣٩ ١ ١١٤,٠٩ ١ ٣٧٦,٥١ ١ ٥٥٠,٨٦ ١
 يوناألخصائيون الفنيون وموظفو الدعم املهن ٩٥٧,٦٤ ٨٤٠,٢٧ ٧٠١,٢٧ ١١٠,٤٤ ١ ٠٢٣,٩٥ ١
 موظفو املكاتب ٦٧٠,٧٨ ٨١١,٥٢ ٢٠١,٤٨ ١ ٦٣٣,١٤ ٠٢٨,٩٦ ١
 العاملون يف اخلدمات والتجارة ٧٥٣,٠٩ ١١٦,٩٦ ١ ٠٧٧,٨٩ ١ ٤٩١,٩٩ ٥١٦,٥٤
 العاملون يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ١٥١,٣١ ١٥٤,٦٠ ١٧٨,٣٨ ٢٤٢,٢٩ ٢٩٠,٢٣
 يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة التحويليةالعاملون  ٦٥٥,٩٣ ٦٤٢,٢٧ ٦٣٩,٠٦ ٧٠٥,٥٧ ٦٧٨,٣٠
 مشغِّلو املنشآت واآلليات  ٥٧٣,٩٣ ١ ١٦٦,٤٤ ١ ٩٩٤,١٥ ٣٠٩,٦٧ ١ ٣٥٤,٧٧ ١
 العمال غري املؤهلني  ٦٣٩,٩٢ ٥٨٠,٢٣ ٢١٦,٥٩ ٦٣٨,٦١ ٥٣٣,٢١
 القوات املسلحة  ٠,٠٠ ٢١٦,٣٠ ٢ ٠,٠٠ ١٦١,٩٢ ٣ ٥٠٠,٠٠ ١
 النساء ١١٢,٨٠ ٩٠,٨١ ٩٣,٠٢ ٩٤,٦٥ ١١٢,٦١
 املديرات يف القطاعني العام واخلاص ١٣٢,٦٣ ٢ ٣٥٥,٣٦ ٨٤٨,٩٦ ١٧١,٢٢ ١ ٨٥٠,١٧ ٢
 املوظفات املهنيات ٩٤٥,٢٧ ٩٦٧,٥٠ ٩١٠,٩٩ ١٨٦,٩٥ ١ ٤٨٦,٩٢ ١
 األخصائيات الفنيات وموظفات الدعم املهنيات ٦٦٤,٦١ ٧٣٣,٢٧ ٥٠٤,٩٥ ٩٤٧,٨٤ ١١٧,٤٨ ١
 موظفات املكاتب ٣٦٤,٢٣ ٧١٢,٩٥ ٢٨٢,٧٤ ٥٠٣,٨٨ ٩٠٠,٠٠
 العامالت يف اخلدمات والتجارة ٧٠٩,٣٢ ٢٧٩,٢٢ ٣٦٦,٥٤ ٣٥٣,٤٩ ٢٢٦,٩٧
 العامالت يف الزراعة وتربية املواشي وصيد األمساك ٣٤,٨٦ ٣٥,٦٧ ٣٦,٠٠ ٤٤,٨٣ ٥٤,٨٣
 لتحويليةالعامالت يف الصناعة االستخراجية والتشييد والصناعة ا ٢٣٥,٥٢ ١٩٣,٤٤ ١٩٢,٣٣ ١٨٢,٨١ ٢٢٦,٣٢
 مشغِّالت املنشآت واآلليات ٤٢٥,٨٠ ١ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٧٧,٧٩
 العامالت غري املؤهالت ٢٧١,٦٦ ٤١٠,٨٠ ٥٦,٥١ ٣٢٢,٠٧ ٣٨٢,٦٠

 القوات املسلحة ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
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 ٣اجلدول 

 لرئيسي، عن كل سنة، لدىمتوسط الدخل الشهري يف جمال العمل ا
 ٢٠٠٣-١٩٩٩كل من اجلنسني وحسب فئة الوظائف، يف الفترة 

 ) أولية٢٠٠٣أرقام (
 )بالبوليفيانو(

*٢٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  فئة الوظائف ١٩٩٩
 اجملموع ٦٥٤,٦٠ ٦٨٥,٨٠ ٦٠٣,٨٤ ٧١٢,٠١ ٦٣١,٤٩
 عاملة/عامل ٧٦٢,٩٥ ٧٧٤,١٠ ٧٣٩,٦٣ ٧٠١,٩٣ ٨١٨,٨٤

 مستخَدمة/مستخَدم ٣٧١,٨٠ ١ ٦٢١,٥٦ ١ ٤٣٩,٩٩ ١ ٥٧٠,٣٢ ١ ٤٩٩,٧٤ ١

 عاملة حلساهبا/عامل حلسابه ٥٦٧,٨٨ ٥٣٤,٦٩ ٥٠٥,٨١ ٦٥٠,٣٥ ٥٦٠,٨٠

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٨٢٠,٦٤ ٣ ٧٢٥,٤٢ ٢ ٧٥٩,٩٤ ٣ ٥٥٤,٨٢ ٣ ١٥٣,٦٤ ٣

 ضى أجراًصاحب عمل أو شريك ال يتقا ٧١٢,٤٦ ١ ٩٧١,٣٩ ١ ٦٦٤,١٥ ١ ٢٧٤,١٢ ١ ٢٠٦,٧٦ ١

 موظف قائم على اإلنتاج ٩٥٩,٢٢ ٨٣٩,٠١ ٥٠٢,٥٩ ٧٢٧,١٢ ٧٠٨,٠٥
موظفة /عاملة من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراً         /عامل ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٩,٠٦(١) ١٠,١٩(١)

فية ال تتقاضى أجراً َر  ِح
 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ٥١٥,١٠ ٥٨٩,٢٩ ٥٨٧,٠١ ٦٦٣,٧٢ ٤٣٩,٥٢
 الرجال ٨٢٤,٦٧ ٨٤٧,٨٣ ٧٦٤,٠٤ ٨٨٨,٨٥ ٧٨١,٣١
 عامل ٨١٣,٩٧ ٨٢١,٠٢ ٧٨١,٠١ ٧٥٩,٣١ ٨٦٤,٠٧
 مستخَدم ٥٢٥,٦٩ ١ ٨٣٩,٣٧ ١ ٥٨٢,٨٠ ١ ٧٥٥,٣٩ ١ ٥٣٢,٤٨ ١
 عامل حلسابه ٦٠٧,٩٤ ٥٤٥,٢٨ ٥٥٧,١٠ ٧٠١,٣٥ ٦٥٦,١١

  أجراًصاحب عمل أو شريك ال يتقاضى ٥٣٠,٦٦ ٣ ٨٥٣,٤٨ ٢ ١٨٩,٤١ ٤ ٦٩٧,٨٠ ٣ ٩٤١,٠٩ ٢

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٧٢٥,٩٥ ١ ٧٨١,٩٨ ١ ٩٨٤,٩٣ ١ ٢٧٨,٤٢ ١ ١٧٦,٠٣ ١

 موظف قائم على اإلنتاج ٩٥٩,٢٢ ٨٦٦,٤٠ ٥٢١,٣٤ ٧٤٦,٣٥ ٧٠٨,٠٥
 عامل من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراً ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٣,٤٤(١) ٨,٤٣(١)

 مستخَدم مرتيل ٦٦١,٤٧ ٨٤٣,٢٣ ٦٩٢,٦١ ٨٧٨,٢٢ ٥٢٩,٥٩
 النساء ٤٤٦,٨٢ ٤٨٠,٦٣ ٤٠٩,٦٤ ٤٨٢,٥٥ ٤٤٤,١٣
 عاملة ٣٧٥,١٣ ٤٢٢,٦٠ ٤٥٣,١٤ ٤٠٢,٧٠ ٤٨٧,٨٥
 مستخَدمة ١٠٥,٩٩ ١ ٢٦١,٢٨ ١ ٢١٢,٠٥ ١ ٢٤٠,٧٦ ١ ٤٤٧,٤٨ ١
 عاملة حلساهبا ٥١٤,١٠ ٥١٧,٨٩ ٤٣١,٥٢ ٥٧٤,٣٧ ٤٤٦,٦٩
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٧٩١,١٩ ٤ ٠٠٩,٢٤ ٢ ١٦٣,٤٤ ٢ ٦٥١,٣٠ ٢ ٤٣٤,٤٦ ٤
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٦٦١,١٠ ١ ٤٩٩,٥٥ ٢ ٩٥٣,٣٩ ٢٥٧,٩١ ١ ٣٧٨,٦٥ ١

 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٢٧٠,١١ ١٠٤,٤٢ ٢١٣,٩٤ ٠,٠٠
فية ال تتقاضى أ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٦,٤٠(١) ١١,٢٦(١) َر  جراًعاملة من أفراد األسرة أو موظفة ِح
 مستخَدمة مرتلية ٥٠٧,٤١ ٥٨١,٥٨ ٥٨٢,٧٩ ٦٥٦,٠٩ ٤٣٥,٨٥

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
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 ١-٣اجلدول 

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة،: املناطق احلضرية
 ٢٠٠٣-١٩٩٩لدى كل مـن اجلنسني وحسب فئـة الوظائف، فـي الفترة 

 ) أولية٢٠٠٣أرقام (
 )بالبوليفيانو(

 فئة الوظائف ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ٠٢١,٤٧ ١ ٠٥٢,٥٦ ١ ٩٣٢,٨٦ ٠٩١,٥٠ ١ ٩١٣,١٨

 عاملة/عامل ٨٢٩,٧٢ ٨٠٦,٥٤ ٧٨٥,٣٩ ٧١٩,٢٦ ٨٥٨,٨١

 مستخَدمة/مستخَدم ٤٢٠,٨٦ ١ ٦٩٤,٣٤ ١ ٤٩١,١٥ ١ ٦١٥,١٤ ١ ٥٣٦,٥٩ ١

 عاملة حلساهبا/عامل حلسابه ٨١٨,١٢ ٧٤٣,٦٢ ٧٢٤,٠٩ ٨٦٠,٧١ ٧٤٢,٦٦

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٩٤٤,٤٥ ٣ ٨٨٩,٦٩ ٢ ٩٣١,٦٩ ٣ ٨١٧,٣٨ ٣ ١٩٢,٢٨ ٣

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٩٣٦,٩٧ ١ ١٩٩,٢١ ٢ ٠٧١,٩٦ ٢ ٠١٤,٦٠ ٢ ٧٧٠,٤٨ ١

 موظف قائم على اإلنتاج ٦٩٩,١١ ١ ٩٤١,٥٠ ٥٦٠,١٧ ٧٥٦,٧٩ ٦٥٠,٣٨
موظفة /عاملة من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراً         /عامل ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٣,٠٢(١) ١٧,٨٩(١)

فية ال تتقاضى أجراً َر  ِح
 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ٥٣٣,٦٥ ٥٩٠,٦٢ ٥٩٤,٠٥ ٦٨٧,٠٠ ٤٤٥,٤٣

 الرجال ٢٥٠,٥٤ ١ ٢٧٧,٤١ ١ ١٧٢,٢٢ ١ ٣٥١,٤٤ ١ ٠٨٦,٠٦ ١
 عامل ٨٨٠,٠٠ ٨٥٢,٢٣ ٨٢٦,٦٦ ٧٦٧,٩٧ ٨٩٤,٥٤
 مستخَدم ٥٦٩,٨٦ ١ ٩٢١,٦٦ ١ ٦٣٧,١٩ ١ ٨١٦,٩٢ ١ ٥٦١,٣٨ ١
 عامل حلسابه ٠٤٩,٤٤ ١ ٨٨١,٣٢ ٩٦٧,٩٧ ١٠٢,٤١ ١ ٩٩١,٩١

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٦٦٨,٠٣ ٣ ٠٦٠,٩٦ ٣ ٢٩٤,٦٥ ٤ ٩٦٥,٦٣ ٣ ٩٨٠,٨٣ ٢

 و شريك ال يتقاضى أجراًصاحب عمل أ ٩٧١,٠٤ ١ ٩٧٤,٠٧ ١ ٦١٢,١١ ٢ ٠٩٨,٠١ ٢ ٨١٧,٠٦ ١

 موظف قائم على اإلنتاج ٦٩٩,١١ ١ ٩٩٠,٣٤ ٥٧٣,٤٥ ٧٦٩,٠٢ ٦٥٠,٣٨
 عامل من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراً ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٦,١٠(١) ٩,٧٢(١)

 مستخَدم مرتيل ٦٠٨,٤١ ٧٨٠,٢٨ ٧٠٨,٣٣ ٩٨٧,٣٧ ٥٣٤,٠١
 نساءال ٧٢٩,٥٢ ٧٦٨,٢٦ ٦٥٢,٦٧ ٧٧٣,٠٠ ٦٩٩,١١
 عاملة ٤٤٨,٣٤ ٤٧٠,٦٧ ٤٩٠,٤٩ ٤٦٥,٠٧ ٥٧٠,٤٣
 مستخَدمة ١٥٤,٨٤ ١ ٣١٩,٨٥ ١ ٢٥٧,٨٨ ١ ٢٦٥,٨٥ ١ ٤٩٨,١٦ ١
 عاملة حلساهبا ٦٢٠,١٨ ٦١٠,٠١ ٥٢٠,٣٩ ٦٥٧,٤٧ ٥٤٧,٤٢
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٧٩١,١٩ ٤ ٠٠٩,٢٤ ٢ ٤٣٦,٦١ ٢ ٨٨٣,٧٩ ٢ ٤٣٤,٤٦ ٤
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٨١٥,٧٥ ١ ٨٠٤,٧٥ ٢ ٠٧٠,١٧ ١ ٧٨٢,٠٧ ١ ٦٢٤,٧١ ١

 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٢٧٠,١١ ٢٠٠,٠٠ ٢٦٨,١٨ ٠,٠٠
فية ال تتقاضى أجراً ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤,٦٦(١) ٢٣,٨٠(١) َر  عاملة من أفراد األسرة أو موظفة ِح
 مستخَدمة مرتلية ٥٢٩,٦٩ ٥٨٥,٥٨ ٥٨٩,٢٨ ٦٧٧,٢٥ ٤٤٢,٧٢

 .املعهد الوطين لإلحصاء :ملصدرا

 .أرقام أولية * 
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 ٢-٣اجلدول 

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة،: املناطق الريفية
 ٢٠٠٣-١٩٩٩لدى كل مـن اجلنسني وحسب فئـة الوظائف، فـي الفترة 

 ) أولية٢٠٠٣أرقام (
 )بالبوليفيانو(

 ففئة الوظائ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ١٩٨,٠٦ ١٨٩,٦٦ ١٩٣,٢٨ ٢٤٠,٩١ ٢٦٩,٨٨

 عاملة/عامل ٦٠٧,٤٧ ٦٦١,٠٠ ٦٣٣,٧٢ ٦٦٤,٩٥ ٧٢٢,٢٠

 مستخَدمة/مستخَدم ٨٢٣,٦٤ ٨٧١,٠٢ ٩٤٤,٣٨ ٠٥٤,٤٩ ١ ١٧٧,٤٨ ١

 عاملة حلساهبا/عامل حلسابه ٢٧٥,٤٧ ٢٦٩,٩٥ ٢٦٣,٤١ ٣٧٠,١٢ ٣٣٧,٨٣

  عمل أو شريك ال يتقاضى أجراًصاحب ٠٤٧,٢٧ ٢ ٤٩١,٦٦ ٣٨١,١١ ٨٢٧,٤٩ ٤٠٠,٠٠ ١

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٠١٣,٩٨ ١ ٦١٩,٠٣ ٥٧٠,١٤ ٥٣٤,٣٤ ٦٤٧,٤٩

 موظف قائم على اإلنتاج ٥٣٣,٦٥ ٦٢٣,٨٠ ٤٨٢,٦٣ ٦٧٥,٦٠ ٧٧٤,٥٠
موظفة /عاملة من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراً         /عامل ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٨,١٩(١) ٧,٤٢(١)

فية ال تتقاضى أجراًِح  َر
 مستخَدمة مرتلية/مستخَدم مرتيل ٣٧٤,١٦ ٥٦٨,٠٥ ٥٠٢,٩٧ ٣٥٦,٢٩ ٣٨٢,٤٩
 الرجال ٢٧١,٥٩ ٢٦٧,٥٨ ٢٧٢,٤٥ ٣٤٥,٨٣ ٣٩٤,٠٢
 عامل ٦٦٠,٣٣ ٧١٣,٢٨ ٦٧٣,٩٤ ٧٤٠,٨٢ ٧٨٧,٤٦
 مستخَدم ٩٤٨,٣٣ ٠٠٥,٢٢ ١ ٠٥٤,٢٧ ١ ١٢٨,٣٠ ١ ٣٠٤,٩٥ ١
 عامل حلسابه ٢٦٩,٩٩ ٢٧١,٦٦ ٢٧٧,٦٣ ٣٩١,٢٥ ٣٨٧,٩٥

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٠٤٧,٢٧ ٢ ٤٩١,٦٦ ٥٧٣,٧٤ ٩٣٠,٨٠ ٤٠٠,٠٠ ١

 صاحب عمل أو شريك ال يتقاضى أجراً ٠٠٦,٦٧ ١ ٧١٣,٦١ ٦٠٩,١٦ ٥٦٤,٥٥ ٦٦٢,٢٥

 موظف قائم على اإلنتاج ٥٣٣,٦٥ ٦٢٣,٨٠ ٥٠٣,٠٤ ٧٠٥,٦٦ ٧٧٤,٥٠
 من أفراد األسرة أو موظف ِحَريف ال يتقاضى أجراًعامل  ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠,٥٧(١) ٧,٩٠(١)

 مستخَدم مرتيل ١٠٠,٠٠ ١ ١٤٢,٤٨ ١ ٢٩٦,٩٣ ٢٥٧,٨٤ ٥٢٠,٠٠
 النساء ١١٢,٨٠ ٩٠,٨١ ٩٣,٠٢ ٩٤,٦٥ ١١٢,٦١
 عاملة ٢٠٣,٦٦ ٢٤١,٤٠ ٣٧٣,٩٦ ٢٦٩,٨٦ ٣٣٥,٢٨
 مستخَدمة ٦٧٢,٥٧ ٦٣٩,٥١ ٧٧٠,٢٢ ٨٦٨,٤٧ ٩١٢,٥١
 عاملة حلساهبا ٢٨٨,٥١ ٢٦٤,٣٥ ٢٢٢,٢٩ ٢٩٢,٠٤ ٢٣٤,٠٥

 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢١٦,٥٠ ١٥٠,٠٠ ٠,٠٠
 صاحبة عمل أو شريكة ال تتقاضى أجراً ٠٤٩,٠٨ ١ ٢٨٧,٥١ ٤١٩,٢٧ ٣٧٠,٧٢ ٤٢٣,٩٢

 موظفة قائمة على اإلنتاج ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٨٠,٠٠ ١٧٣,٢٠ ١٠,٠٠
فية ال تتقاضى أجراًعاملة من أ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٦,٧٧(١) ٧,١٥(١) َر  فراد األسرة أو موظفة ِح
 مستخَدمة مرتلية ٣٣٨,٨٧ ٥١٣,٥٣ ٥٠٦,٩٦ ٣٦٤,٠٥ ٣٦١,٦٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ٤اجلدول 

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، لدى كل من اجلنسني
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩الفترة وحسب جمال النشاط االقتصادي، يف 
 )بالبوليفيانو(

 جمال النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ٦٥٤,٦٠ ٦٨٥,٨٠ ٦٠٣,٨٤ ٧١٢,٠١ ٦٣١,٤٩

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ١٢٧,٧٧ ١٤٩,٥٤ ٢٠٣,٠١ ٢٢٩,٣١ ٢٠٨,١٢

 صيد األمساكاحلراجة و ٤١٠,٨٦ ٦١٨,٢١ ٢٧٥,١٠ ٢٣٢,١٦ ٢٦١,٤٦ ١

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٢٩٦,١٧ ١ ٠٤٤,٩٢ ٣ ٢٦٣,٧٦ ١ ٤١٣,٣٣ ١ ٨١٧,١٥ ١

 الصناعة التحويلية ٦٩٩,٩٨ ٧٤٧,٧٣ ٦٦٣,٩٤ ٧٤٤,٦٩ ٧٤٨,٤٢

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٧٨٩,٥٩ ١ ١٤٨,٠٥ ٢ ٦٩٢,٩٨ ١ ٥٠٨,٤٩ ٣ ٥١٥,٥٨ ١

 التشييد ١٦٩,٣٧ ١ ١٠٧,٤٣ ١ ٩٢٣,٧٥ ٩٧٩,٦٣ ٧٨٩,١١
 املبيع وأشغال اإلصالح ٨١٣,٤١ ٦٧٣,١٨ ٥٨١,٩٦ ٨٦٨,٤١ ٦١٨,١٠
 الفنادق واملطاعم ٨٩٣,٢٤ ٧٦٩,٤٨ ٦٣٧,٩١ ٦٧٦,٤٨ ٤٦٥,٤٨

 النقل والتخزين واالتصاالت ٤٠٠,٢٣ ١ ٤١٥,٨٤ ١ ٢٥٤,٠٩ ١ ٣١٩,٧٩ ١ ١٣٥,٠٢ ١
 اليةالوساطة امل ٤٣٠,٢٦ ٢ ٠٧٣,٢٩ ٣ ٤٦٠,٨٣ ٥ ٠٥٢,٢٥ ٤ ٠٥٧,٤٥ ٣
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ١٩٩,٤٦ ٢ ٠٥٠,٤٩ ٢ ٥٩٥,١١ ١ ٩٦٠,٦٢ ١ ٧٤٧,٧٨ ١
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٧٣٣,٧٨ ١ ٧٩٦,٣٤ ١ ٣٢٠,٢١ ٢ ٣١٤,٤٥ ٢ ٩٩٩,٩٨ ١

 التعليم ٠٦٧,٨٣ ١ ٠٦٢,١٣ ١ ١٤١,٢٥ ١ ٥٥٨,٣٨ ١ ٦٩٧,٦٦ ١

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٣١٦,٤٢ ١ ٥٠٠,٣٣ ١ ١٩٧,٧٤ ١ ٤٩٩,٠٨ ١ ٦٦٩,٠١ ١

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٦٣٧,٤٠ ٦٩١,٧٦ ٧٧٧,٨٩ ٠٠٤,٧٩ ١ ٧٥٧,٥٢

 املساكن اخلاصة ٤٥٥,٤٠ ٥٢٣,٠٥ ٥٣٧,٣٨ ٦٤٤,١٤ ٤٢٣,١٥

 املنظمات اخلارجية ٧٥٨,٣٣ ٤٣٤,٣٩ ٣ ٠٥٣,٢٣ ١ ٢٣٨,٠٢ ١ ٠٢٨,٤٦ ٦
 الرجال ٨٢٤,٦٧ ٨٤٧,٨٣ ٧٦٤,٠٤ ٨٨٨,٨٥ ٧٨١,٣١
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٢٠٣,٥٤ ٢٢٠,٥٧ ٢٨٣,٠٦ ٣٤٥,٩٤ ٣١٠,٨٩

 احلراجة وصيد األمساك ٤٦١,٠٨ ٦٥٢,٣١ ٣٨٢,٩٥ ٣٥٢,٢٢ ٤٤٦,٨٢ ١

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٥٢٣,٥٩ ١ ٩٩١,٦٤ ٢ ٣٠٢,١٨ ١ ٢٢١,١٦ ١ ٨١٧,٦٩ ١

 ناعة التحويليةالص ٩٣٣,١٤ ٩٣٥,١٤ ٨٩٤,٠٠ ٩٠٧,٤١ ٩٧٩,٤٨

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٧٥١,١٨ ١ ٢٧٨,٤٦ ٢ ٧٥٧,٤٢ ١ ٦٥٠,٩٣ ٣ ٤٢٢,٢٢ ١

 التشييد ١٧٤,٠٦ ١ ٩٩٣,٦٩ ٨٩٥,٢٠ ٩٩٣,٤١ ٨١٨,١٠
 املبيع وأشغال اإلصالح ٠٨١,٤٥ ١ ٩٠٤,٨٣ ٧٨٨,٣٣ ٢٥٠,٠١ ١ ٨١٥,٥٦
 طاعمالفنادق وامل ٤٢٠,٥٩ ١ ١٩٧,٠٥ ١ ٩٦٨,٠١ ٧٧٥,١٢ ٤٦٥,٤٥

 النقل والتخزين واالتصاالت ٣١٥,٧٩ ١ ٣٥٣,٧٧ ١ ٢٠٤,٤٣ ١ ٣١٠,٥٧ ١ ١٢٩,٤٨ ١
 الوساطة املالية ٨٨٣,٢١ ٢ ٢٠٨,٧٠ ٣ ٠٣٠,١٧ ٥ ٨٣٤,٨٧ ٥ ٩٤٠,٢٢ ٢
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٤١٧,٥٧ ٢ ٢٩٧,٢١ ٢ ٧٢٣,٧٧ ١ ١٠١,٨٤ ٢ ٠٠٠,٧٨ ٢
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٦٣٩,٢٣ ١ ٦٣٩,٦٦ ١ ٤٢١,٤٠ ٢ ٥٢٥,٦٠ ٢ ٧٢٣,١٨ ١

 التعليم ١٧٣,٠٣ ١ ٣٠٣,٢٣ ١ ٤٩٨,٥٠ ١ ٨٨٢,٨٠ ١ ٨٥٨,٨٣ ١
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 جمال النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٧٧٥,٢٢ ١ ٥٥٢,١٢ ١ ٢٩٨,٢٠ ١ ٨٣١,٧٠ ١ ٦١٩,٦٤ ١

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٨٣٨,٧٤ ٩١٨,٦٣ ٩٦٤,٤٥ ٥٥٣,٣٨ ١ ٩٥٥,٥٥

 املساكن اخلاصة ٦٦١,٤٧ ٤٩٠,١٩ ٥٥٢,٠٩ ٦٥٣,٧٩ ٣٩٦,٥٧

 املنظمات اخلارجية ٧٥٨,٣٣ ١٠٠,٠٠ ١ ٠٥٣,٢٣ ١ ٢٦٠,٩٧ ١ ٩٣٣,٣٣ ٦
 النساء ٤٤٦,٨٢ ٤٨٠,٦٣ ٤٠٩,٦٤ ٤٨٢,٥٥ ٤٤٤,١٣
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٧,٢٨ ٥٤,٠٦ ٩٩,١٤ ٥٦,٦٥ ٧٤,١١

 األمساكاحلراجة وصيد  ٧٠,٥٦ ٤٣٥,٢٠ ٤٠,٣٨ ٢٨,٦٦ ٣٨٢,١٣

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ١٦٩,٠٢ ٤٤٨,٧٥ ٣ ٧٨٩,٨٤ ١٣٥,٢٠ ٣ ٨١٠,٥٨ ١

 الصناعة التحويلية ٣٧٥,٧٢ ٤٤٨,٣٤ ٣٣٤,١٠ ٤٨٣,٢١ ٤٥١,٧٤

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ١٦٦,٦٧ ٢ ١١٨,٧٦ ١ ٥١٤,٥٨ ١ ٧٣٧,٩٥ ٢ ٣٦٩,٣٠ ٢

 التشييد ٧٩٨,٤٩ ٢٨٤,٩٦ ٤ ٧٦٩,٥٠ ١ ٧٢١,٥٤ ٣٦٢,١٧
 املبيع وأشغال اإلصالح ٦٥٥,٥٠ ٥٣٤,٣١ ٤٥٣,٥٠ ٦٣٣,٦٣ ٤٨٠,٥٧
 الفنادق واملطاعم ٧٠٩,٣٥ ٦٤٥,٧٤ ٥٢٣,٩٥ ٦٤٧,٠٥ ٤٦٥,٤٩

 النقل والتخزين واالتصاالت ٩٠٥,٦٨ ٢ ٠٢٩,٣٥ ٢ ٦٤٤,٠٨ ١ ٤٤٠,٤٥ ١ ٢٠٥,٩٠ ١
 الوساطة املالية ٩٤٥,٧٨ ١ ٧٨٨,٦٢ ٢ ٨٩١,٣٩ ٦ ٥٢٠,١٥ ١ ٣٥٢,٤١ ٣
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٨٥٢,٤٢ ١ ٣١٥,٧٥ ١ ٣٢٧,٥٨ ١ ٦٩١,٧٥ ١ ٢١٣,٤٧ ١
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٠٣٠,٣٦ ٢ ٣٠٠,٧٢ ٢ ٩٣١,٨٤ ١ ٦١٢,٠٠ ١ ٩٤٦,٩٤ ٢

 التعليم ٩٥١,٥١ ٨٦٧,٠٧ ٨٧٩,٣٨ ٢٧٤,٨٦ ١ ٥٤٩,٢١ ١

 اخلدمات االجتماعية والصحية ١١٠,٥٩ ١ ١٤٦٢,٣٨ ١٠٦,١٨ ١ ٣١٥,١١ ١ ٧٠٩,٣١ ١

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٩٠,٤٤ ٤٨٧,٨٤ ٦٢٣,١٠ ٥١٧,٩٠ ٦٤٠,٣٣

 املساكن اخلاصة ٤٤٧,٤٢ ٥٢٥,٢١ ٥٣٦,٧٢ ٦٤٢,٩١ ٤٢٤,٩٧

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٦٥٦,١٦ ٤ ٠,٠٠ ٢١٣,٥٨ ١ ٤٠٠,٠٠ ٢

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ١-٤دول اجل

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، لدى كل من: املناطق احلضرية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩اجلنسني وحسب جمال النشاط االقتصادي، يف الفترة 

 )بالبوليفيانو(

 جمال النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ٠٢١,٤٧ ١ ٠٥٢,٥٦ ١ ٩٣٢,٨٦ ٠٩١,٥٠ ١ ٩١٣,١٨

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٤٤١,٣٩ ٥٧٦,٩٢ ٧٠٦,٥٧ ٧٦٦,١٣ ٤٣٧,١٤

 احلراجة وصيد األمساك ٩٣١,٧٢ ٠٨٩,٧٣ ١ ٠,٠٠ ٥٤٥,٩٦ ٨٣٠,٥٢ ١

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٦٦٩,٩٨ ٢ ١٦٣,٩٤ ٤ ٧٩٥,١٩ ١ ٧٠٨,١٨ ١ ٢٢٨,٢٥ ١

 الصناعة التحويلية ٧٣٦,٦٩ ٨٠٢,٦٠ ٧٠٩,٩٦ ٧٧٨,٠٢ ٨٤٩,٠٨

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠٨٦,٠٨ ٢ ٢٥٩,٥٥ ٢ ٧١٠,٩٥ ١ ٦٣٦,٤٤ ٣ ٩١٨,١٧ ١

 التشييد ٢٨١,٢٥ ١ ١٥٨,٧٣ ١ ٩٥٨,٢٤ ٠٢٤,٤٢ ١ ٨٢١,٤١
 املبيع وأشغال اإلصالح ٨١٧,٠٢ ٦٩٤,٢٨ ٥٩٣,٩٧ ٩١٥,٥٠ ٦٥١,٧٤
 املطاعمالفنادق و ٩٣٣,٤٣ ٨٠٣,٢٠ ٦٥١,٩٠ ٧١٠,٤٨ ٥١٩,٩٣
 النقل والتخزين واالتصاالت ٣٩٦,٠٨ ١ ٤٤٣,٤٩ ١ ٢٧٦,٨٩ ١ ٣٢٤,٧٠ ١ ١٦٣,٣٦ ١
 الوساطة املالية ٤٣٠,٢٦ ٢ ٠٧٣,٢٩ ٣ ٤٦٠,٨٣ ٥ ١٢٨,٩٣ ٤ ٠٥٧,٤٥ ٣
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٢٠٧,٠٠ ٢ ٠٨٨,٦٦ ٢ ٦٢٣,٦٢ ١ ٩٨٨,٢٠ ١ ٧٤٦,٣٣ ١
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٧٨١,٥١ ١ ٨٧٠,٣٩ ١ ٣٩٦,٠٦ ٢ ٤٨٨,٤٣ ٢ ٠٦٠,٥٠ ٢

 التعليم ١١٨,٦٣ ١ ١٢٩,٦٤ ١ ٢١٩,٤٦ ١ ٦٠٠,٦٨ ١ ٨٢٥,٣٦ ١

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٣٢٥,٠٣ ١ ٥٤٠,٣١ ١ ١٨٤,٦٤ ١ ٥٨٢,٥٢ ١ ٠٠٦,٩٧ ٢

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٦٤٣,٤٦ ٧١٩,١٦ ٨١٠,٩٩ ٠٣٣,٢٨ ١ ٧٧٤,٥٣

 املساكن اخلاصة ٤٦٥,١٦ ٥٣٤,٥٠ ٥٥٣,٠٧ ٦٦١,٦٤ ٤٣١,١٦

 املنظمات اخلارجية ٧٥٨,٣٣ ٤٣٤,٣٩ ٣ ٠٥٣,٢٣ ١ ٣٢٨,٠١ ١ ٠٢٨,٤٦ ٦
 الرجال ٢٥٠,٥٤ ١ ٢٧٧,٤١ ١ ١٧٢,٢٢ ١ ٣٥١,٤٤ ١ ٠٨٦,٠٦ ١
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٥٧٨,٤٦ ٧١٢,٩٧ ٨٨٨,٢٥ ٩٦٤,٨٧ ٦١٣,٢١

 احلراجة وصيد األمساك ٩٣١,٧٢ ٣٩٧,٠٣ ١ ٠,٠٠ ٥٤٥,٩٦ ٧٤٢,١٣ ١

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٧٨٢,٧٧ ٢ ٢٠٥,٨٩ ٤ ٨٤١,٩٢ ١ ٣٧٢,٦٤ ١ ١٥٥,٩٠ ١

 الصناعة التحويلية ٩٥٥,٦٤ ٩٦٧,٠٠ ٩١٩,١٠ ٩٣٧,١٩ ٩٨٥,٧٩

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠٧٣,٣٤ ٢ ٣٤٠,٣٨ ٢ ٧٨٣,٩٨ ١ ٧٥٩,٧٠ ٣ ٨٤٠,٤٧ ١

 التشييد ٢٨٥,٨٠ ١ ٠٣٣,٩٦ ١ ٩٢٤,٣٨ ٠٣٦,٥٠ ١ ٨٥٢,٢٧
 املبيع وأشغال اإلصالح ٠٩٣,٣٤ ١ ٨٩١,٩٨ ٧٧٧,٥٩ ٣٠٢,٧٤ ١ ٨٧٩,٤٨
 الفنادق واملطاعم ٤٩٧,٥٧ ١ ٢١٢,٩٩ ١ ٠١١,٨٣ ١ ٨٠١,٦٤ ٥٦٩,٦٧
 النقل والتخزين واالتصاالت ٣٠٣,١٦ ١ ٣٦٨,٢٤ ١ ٢٢٣,١٠ ١ ٣١٢,٧١ ١ ١٥٩,٨١ ١
 الوساطة املالية ٨٨٣,٢١ ٢ ٢٠٨,٧٠ ٣ ٠٣٠,١٧ ٥ ٠٥٦,٤٥ ٦ ٩٤٠,٢٢ ٢
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٤١٧,٧١ ٢ ٣٥٧,٠٨ ٢ ٧٤٨,٨٤ ١ ١٤٨,٧٤ ٢ ٩٩٨,٨٦ ١
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٦٧٨,١٧ ١ ٦٩٣,٦٧ ١ ٥٠٦,١٠ ٢ ٧١٣,٣٥ ٢ ٧٨٠,٢٧ ١

 لتعليما ٢٦٢,٧٩ ١ ٤٤٣,٠٦ ١ ٧٢١,٢٧ ١ ٩٧٧,٦٤ ١ ١٧٣,٥٦ ٢
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 جمال النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٧٨١,٤٨ ١ ٥٤٣,٩١ ١ ٣٠٣,٤٠ ١ ٩٥٤,١٥ ١ ١٤٦,٠٧ ٢

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٨٤٩,٧٤ ٩٤٢,٦١ ٩٨٤,٢٦ ٦١٨,٣٧ ١ ٩٥٥,٥٥

 املساكن اخلاصة ٦٠٨,٤١ ٥٠٣,٦٥ ٥٧٥,٣٦ ٦٦٧,٤٠ ٤٦٣,٢٩

 ةاملنظمات اخلارجي ٧٥٨,٣٣ ١٠٠,٠٠ ١ ٠٥٣,٢٣ ١ ٤٥١,٧٧ ١ ٩٣٣,٣٣ ٦
 النساء ٧٢٩,٥٢ ٧٦٨,٢٦ ٦٥٢,٦٧ ٧٧٣,٠٠ ٦٩٩,١١
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٨٦,١١ ٢٥٧,٥٢ ٤٨٠,٣٦ ٢٠٥,١٢ ١٦٣,٢٥

 احلراجة وصيد األمساك ٠,٠٠ ٦١٧,٣٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٨٥,٢٤ ٢

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٦٧٣,٧٩ ٩٢٤,٥٤ ٣ ٠١٦,٨٥ ١ ١١٢,٩٤ ٥ ٨١٠,٥٨ ١

 الصناعة التحويلية ٣٩٨,٤٢ ٥١٤,٩١ ٣٧٤,٧٣ ٥٢٠,٧٩ ٥٩٢,٩٧

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ١٦٦,٦٧ ٢ ٣٩٥,٩٨ ١ ٥١٤,٥٨ ١ ٩٤١,٧٤ ٢ ٣٦٩,٣٠ ٢

 التشييد ٧٩٨,٢٩ ٢٨٤,٩٦ ٤ ٨٨٩,٠١ ١ ٧٨٧,١٩ ٣٣٠,٢٧
 املبيع وأشغال اإلصالح ٦٤٧,٨٦ ٥٦٧,٥١ ٤٧١,٩٣ ٦٦٧,١٢ ٥٠٤,٩١
 الفنادق واملطاعم ٧٢١,٤٨ ٦٧٣,١٨ ٥٢٥,١٦ ٦٨٢,١٣ ٥٠٠,١٧
 النقل والتخزين واالتصاالت ٠٩٢,٠٦ ٣ ١٧٦,٢٥ ٢ ٦٧٠,٤٨ ١ ٤٧٤,٦٨ ١ ٢٠٥,٩٠ ١
 الوساطة املالية ٩٤٥,٧٨ ١ ٧٨٨,٦٢ ٢ ٨٩١,٣٩ ٦ ٥٢٠,١٥ ١ ٣٥٢,٤١ ٣
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٨٧٧,٧٢ ١ ٣١٥,٧٥ ١ ٣٦٤,١٠ ١ ٦٩١,٧٥ ١ ٢١٣,٤٧ ١
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ١١١,٤٨ ٢ ٤٠٦,٣٠ ٢ ٩٨٦,٧٩ ١ ٧٢٩,٤٧ ١ ٩٥٤,٢٩ ٢

 التعليم ٩٦٧,٩٠ ٨٩٨,٩١ ٩٠٠,٥٣ ٢٩٠,٣٠ ١ ٥٨١,٤٣ ١

 اخلدمات االجتماعية والصحية ١١٢,٣٩ ١ ٥٣٧,٥٧ ١ ٠٧٥,٣٤ ١ ٣٩٥,١٩ ١ ٩٣٧,٧١ ١

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٣٩٦,٣٠ ٥١٤,٤٨ ٦٦١,٩٧ ٥٢٠,٣٦ ٦٥٧,٦٢

 املساكن اخلاصة ٤٥٩,٦٨ ٥٣٥,٨٠ ٥٥٢,٠٤ ٦٦٠,٩٣ ٤٣٠,٠٨

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٦٥٦,١٦ ٤ ٠,٠٠ ٢١٣,٥٨ ١ ٤٠٠,٠٠ ٢

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ٢-٤اجلدول 

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، لدى كل من: املناطق الريفية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩حسب جمال النشاط االقتصادي، يف الفترة اجلنسني و

 )بالبوليفيانو(

 جمال النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ١٩٨,٠٦ ١٨٩,٦٦ ١٩٣,٢٨ ٢٤٠,٩١ ٢٦٩,٨٨

 الزراعة وتربية املواشي والصيد ١١٠,٥٤ ١١٦,٩٥ ١١٨,٩٦ ١٨٠,٣٢ ١٨٥,٥١

 احلراجة وصيد األمساك ٣٠٢,٩٥ ٤٤٥,٢٦ ٢٧٥,١٠ ٢١٣,٣٧ ١٦٠,٦٢ ١

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٦٣١,٣٥ ٧٣٠,٤٤ ٧٤٢,٣٨ ٨٦٨,١٨ ٠٩٥,٩٧ ٣

 الصناعة التحويلية ٣٩١,٥٧ ٣٧٤,٦٧ ٣٩٤,٦٨ ٤٤٨,٥٩ ٢٩٦,٣٤

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ١٦٧,٥٩ ١ ٨٧٤,٣٤ ٨٥٦,١٨ ٥٩٥,٥٤ ٦٩٤,٨٤

 التشييد ٦٢٠,٠٧ ٦٤٣,٥٦ ٧٠٦,٥٨ ٧٣٩,٣١ ٦٠٤,٣٨
 املبيع وأشغال اإلصالح ٧٧٢,١٧ ٤٤١,٦٣ ٤٥٥,٦٥ ٤٠٣,٧١ ٣١٦,٠٩
 الفنادق واملطاعم ٥٥٠,٥٦ ٥٠٠,١٤ ٥٤٢,١٥ ٣٤٥,٥٤ ٢٤٣,٨٢
 النقل والتخزين واالتصاالت ٤٨٩,٣٨ ١ ١٢٣,٥٩ ١ ٩٩٣,٠٦ ٢٥٩,٨٤ ١ ٦٩٩,٠١

 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٣٥٩,٠٠ ١ ٠,٠٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٩٠٥,٤١ ١ ٥٤٧,٢٦ ٨٢٠,٧٨ ٥٨٩,٧٦ ٢٠٠,٠٠ ٤
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٦٣٨,٤٣ ١٠١,١٣ ١ ٢٦٢,٧٧ ١ ٨٢٠,٦١ ٠٠٦,١٥ ١

 التعليم ٨٦٠,٤٤ ٧٧٤,٣٨ ٨٤٧,٠٤ ٢٦٥,٧٧ ١ ٢٣٠,٥٧ ١

  االجتماعية والصحيةاخلدمات ١٦٥,٧٠ ١ ٠١٣,٧٨ ١ ٣٢٩,٤٨ ١ ٧٧٥,٠١ ٨٢٧,٨٠

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٥٤٨,٧٨ ٣٣٠,٠٨ ٤٣٤,٠٤ ٦٥٠,٠٨ ٤٥١,٢٥

 املساكن اخلاصة ٣٦٤,٧٥ ٤٠٢,٥٨ ٣٨٨,٣٣ ٣٧٥,٦٦ ٣٥٧,٣٠

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 الرجال ٢٧١,٥٩ ٢٦٧,٥٨ ٢٧٢,٤٥ ٣٤٥,٨٣ ٣٩٤,٠٢
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ١٧٥,٧٣ ١٧٣,٨٤ ١٨٤,١٦ ٢٧٤,٥٠ ٢٧٨,٥٥

 احلراجة وصيد األمساك ٣٤٥,٦٥ ٤٧٤,٣٣ ٣٨٢,٩٥ ٣٣٣,١١ ٣٩٦,٣٧ ١

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ٧٨١,٠٦ ٧٤٤,٠٤ ٧٥١,٤٢ ٩٣١,٣٨ ٠٩٥,٩٧ ٣

 الصناعة التحويلية ٦٢٢,٠٠ ٦٤١,٨١ ٦٨٥,٠٩ ٦٣٧,٠٩ ٨٦٣,١٢

 اج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاءإنت ١٦٧,٥٩ ١ ١٦٤,٥٨ ١ ٨٥٦,١٨ ٧٤٠,٩٠ ٦٩٤,٨٤

 التشييد ٦١٤,٩٤ ٦٤٣,٥٦ ٧١٤,٧٧ ٧٥٨,٧٢ ٦١٦,٢٣
 املبيع وأشغال اإلصالح ٨٨٩,٣٠ ١٧٩,٦٣ ١ ٩٩٣,٩١ ٥٣٣,١٣ ٤٢٥,٧٤
 الفنادق واملطاعم ٨٨,٣٦ ٨٦٨,٦٦ ٦٢٩,٥٩ ٣٨٦,٧٣ ٦٢,٨٣

 تالنقل والتخزين واالتصاال ٥٩٤,٩٨ ١ ٢٠٣,١٩ ١ ٠١٠,٦٧ ١ ٢٨٥,٥٥ ١ ٦٩٩,٠١
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٣٥٩,٠٠ ١ ٠,٠٠

 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ٤١٣,٣٣ ٢ ٥٤٧,٢٦ ٠٦٣,١٧ ١ ٥٨٩,٧٦ ٢٠٠,٠٠ ٤
 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٦٤٣,٥٨ ١٩٩,٤٥ ١ ٣٤٦,٦٦ ١ ٨٦١,٤٤ ٩٩٤,٣٥

 يمالتعل ٨٥١,٢٧ ٨٤٠,٥٤ ٩٠٨,٩٢ ٣٦١,٩٣ ١ ٢٠٦,٠٠ ١
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 جمال النشاط االقتصادي ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٥٦٧,٣٧ ١ ٦٩٠,٩٩ ١ ٢٤٢,٩٧ ١ ١٧٠,٠٦ ١ ٠٣١,٦٥ ١

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٧٠٠,٨٣ ٥٥٠,٣٨ ٧٠٠,٧٦ ٨٠٩,٨٩ ٠,٠٠

 املساكن اخلاصة ١٠٠,٠٠ ١ ٤٧٠,١٤ ٢٣٢,٨١ ٥١٣,٣٩ ٣٤١,٥٨

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 النساء ١١٢,٨٠ ١٣٤,٣٤ ٩٣,٠٢ ٩٤,٦٥ ١١٢,٦١
 الزراعة وتربية املواشي والصيد ٣٥,٦٧ ٦٢,٥٤ ٣٣,٧٦ ٤٨,١٣ ٦٦,٢٥

 احلراجة وصيد األمساك ٧٠,٥٦ ٢٩٩,١٠ ٤٠,٣٨ ٢٨,٦٦ ٦,٣٤

 استغالل املناجم ومقالع احلجارة ١١٠,٥٠ ٥١٠,٢٦ ٦٥٤,٢١ ٤٠٥,٤٦ ٠,٠٠

 الصناعة التحويلية ٢٥٧,٠٠ ١٧٥,٣١ ١٧٣,٠٦ ١٦٠,٥٨ ١٨٩,٢٩

 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء ٠,٠٠ ٤٥٨,٥٩ ٠,٠٠ ٢١٦,٦٧ ٠,٠٠

 التشييد ٧٩٨,٨٠ ٠,٠٠ ٢٤٠,١٢ ٤٤٨,٨٢ ٤٨٣,١٨
 املبيع وأشغال اإلصالح ٧٢٩,٣٠ ٥٣٠,٤٦ ٣٠٤,٣٧ ٣٥٢,٤٨ ١٦٦,٥٨
 الفنادق واملطاعم ٦٢٢,٤٢ ٠٤٤,٠٣ ١ ٥١٥,٩٤ ٣٣٧,٨٣ ٣٢١,٢٥

 والتخزين واالتصاالتالنقل  ٢٤٢,٨٠ ١٩٠,٨٨ ٤١٤,٦٤ ٥١٩,٥٩ ٠,٠٠
 الوساطة املالية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 اخلدمات العقارية والتجارية واالجيارية ١٠٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٦٧,٤٣ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعيان ٦٢٧,٢٨ ٤٣٦,٧٧ ٧٢٠,٨٤ ٦٩٩,٨٨ ٥٦١,٨٧ ١

 يمالتعل ٨٧٣,٢١ ٦٢٤,١٧ ٧٧٠,٦٩ ١٣٩,٠٠ ١ ٢٩٥,٨٢ ١

 اخلدمات االجتماعية والصحية ٠٨٤,٧٨ ١ ٦٥٤,٣١ ٤٠١,٠٩ ١ ٣١٤,٦٥ ٢٤٥,٣٦

 اخلدمات اجملتمعية والشخصية ٢٨٣,٤٨ ١٧٨,٧٣ ٢٨٣,٤٦ ٤٨٤,٧٦ ٤٥١,٢٥

 املساكن اخلاصة ٣٣٣,٠١ ٣٧٤,٥٩ ٣٩٣,٢٤ ٣٤٨,٧١ ٣٦٤,٨٥

 املنظمات اخلارجية ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠

 .اءاملعهد الوطين لإلحص :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ٥اجلدول 

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، لدى كل من اجلنسني
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩وحسب قطاع السوق، يف الفترة 

 )بالبوليفيانو(

 سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ٦٥٤,٦٠ ٦٨٥,٨٠ ٦٠٣,٨٤ ٧١٢,٠١ ٦٣١,٤٩

 العمل املرتيل  ٥١٥,١٠ ٥٨٩,٢٩ ٥٨٧,٠١ ٦٦٣,٧٢ ٤٣٩,٥٢

 العمل احلكومي  ٣٣١,٠٧ ١ ٣٩٨,٧١ ١ ٦١١,٣٤ ١ ٦٣٦,٩٠ ١ ٥٨٢,٤١ ١

 العمل اُألَسري ٣٤٦,٢٦ ٣٣٧,١٣ ٢٧٨,٥٥ ٣٧٧,٠٣ ٣٣١,٢٨

 العمل شبه التجاري ٩١٨,٨٣ ٨٢٠,١٦ ٨٠٢,٠٦ ٨٩٧,٩٥ ٧٧٢,٨٠

 العمل التجاري ٥٥٠,٦٠ ١ ٨٠٣,٠٦ ١ ٤٠٣,٦٥ ١ ٦٢١,٩٧ ١ ٤٢٢,٣٣ ١

 الرجال ٨٢٤,٦٧ ٨٤٧,٨٣ ٧٦٤,٠٤ ٨٨٨,٨٥ ٧٨١,٣١

 العمل املرتيل  ٦٦١,٤٧ ٨٤٣,٢٣ ٦٩٢,٦١ ٨٧٨,٢٢ ٥٢٩,٥٩

 العمل احلكومي  ٤٢٣,٤١ ١ ٥٢١,١٢ ١ ٨٥١,٩٨ ١ ٨٣١,١٩ ١ ٦٤٣,٧٨ ١

 العمل اُألَسري ٤٣٨,٨١ ٤١٢,٥٥ ٣٦٦,٨٥ ٤٨١,٥٨ ٤٤١,٣٩

 العمل شبه التجاري ٩٢٦,٧٤ ٨٥٠,٢٠ ٨٣٣,٢١ ٩٣٢,١٠ ٨١٥,١٠

 العمل التجاري ٦٤٢,١٣ ١ ٩٤٢,٢٣ ١ ٤٦٢,٩٤ ١ ٧٣٦,٠٥ ١ ٣٥٩,١٣ ١

 النساء ٤٤٦,٨٢ ٤٨٠,٦٣ ٤٠٩,٦٤ ٤٨٢,٥٥ ٤٤٤,١٣

 العمل املرتيل  ٥٠٧,٤١ ٥٨١,٥٨ ٥٨٢,٧٩ ٦٥٦,٠٩ ٤٣٥,٨٥

 العمل احلكومي  ٢١١,٠٩ ١ ٢٢٢,٦٨ ١ ٢٨٧,٦٣ ١ ٣٩٩,٢٧ ١ ٥٠٠,٥٦ ١

 العمل اُألَسري ٢٥٩,٤١ ٢٥٨,٢٩ ١٩٢,١٠ ٢٧٠,٥٧ ٢٣١,٥٣

 العمل شبه التجاري ٨٩٦,٨٠ ٧١٢,٠٠ ٧١٢,٧٤ ٨٠١,٤٩ ٦٢١,٨٢

 العمل التجاري ٢٤٨,١٠ ١ ٤٥٨,٢٣ ١ ٢٣٠,١١ ١ ٢٣٠,٢٢ ١ ٦٧٢,٦٢ ١

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ١-٥اجلدول 

 لرئيسي، عن كل سنة، لدى كلمتوسط الدخل الشهري يف جمال العمل ا: املناطق احلضرية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩من اجلنسني وحسب قطاع السوق، يف الفترة 

 )بالبوليفيانو(

 سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ٠٢١,٤٧ ١ ٠٥٢,٥٦ ١ ٩٣٢,٨٦ ٠٩١,٥٠ ١ ٩١٣,١٨

 العمل املرتيل  ٥٣٣,٦٥ ٥٩٠,٦٢ ٥٩٤,٠٥ ٦٨٧,٠٠ ٤٤٥,٤٣

 العمل احلكومي  ٤١٦,٨٥ ١ ٥١٢,٨٤ ١ ٧٣٠,٩٧ ١ ٧٥٩,٣١ ١ ٧٠٧,٧٨ ١

 العمل اُألَسري ٦٦٧,٧٨ ٦٢٤,١٣ ٥١٩,٧٦ ٧٠٠,٤٦ ٥٥٧,٤١

 العمل شبه التجاري ٠٠٦,٠٥ ١ ٨٦٨,٢٤ ٨٦٣,٠٨ ٩٨٩,٧٤ ٨٤٨,٠٦

 العمل التجاري ٦٤٤,١٨ ١ ٨٧٩,٨١ ١ ٥٢٢,٤٩ ١ ٧٦٩,٢٦ ١ ٥٢٣,١١ ١

 الرجال ٢٥٠,٥٤ ١ ٢٧٧,٤١ ١ ١٧٢,٢٢ ١ ٣٥١,٤٤ ١ ٠٨٦,٠٦ ١
 العمل املرتيل  ٦٠٨,٤١ ٧٨٠,٢٨ ٧٠٨,٣٣ ٩٨٧,٣٧ ٥٣٤,٠١

 العمل احلكومي  ٥٢٩,٦٩ ١ ٦٤٨,٤٤ ١ ٠١٦,٦١ ٢ ٠٠٣,٤٧ ٢ ٧٨٠,٢١ ١

 العمل اُألَسري ٨٨٨,٦٨ ٧٧١,٢٥ ٧١٥,٤٦ ٩٢٣,٨٧ ٧٤٩,٢٣

 العمل شبه التجاري ٩٩٧,٩٩ ٨٨٩,٧٧ ٩٠٤,٢٨ ٠٣٢,٢٧ ١ ٨٩٩,٥٧

 العمل التجاري ٧٦٥,١٢ ١ ٠٥٠,١٨ ٢ ٥٩٤,٤٣ ١ ٩١١,٣٩ ١ ٤٥٠,٤٠ ١

 النساء ٧٢٩,٥٢ ٧٦٨,٢٦ ٦٥٢,٦٧ ٧٧٣,٠٠ ٦٩٩,١١

 العمل املرتيل  ٥٢٩,٦٩ ٥٨٥,٥٨ ٥٨٩,٢٨ ٦٧٧,٢٥ ٤٤٢,٧٢

 العمل احلكومي  ٢٧٠,٥٣ ١ ٣٢١,٤٩ ١ ٣٥٥,٧٣ ١ ٤٧٨,٥٨ ١ ٦٢١,٧٠ ١

 العمل اُألَسري ٤٩١,٠٣ ٤٩٢,٤٤ ٣٦٤,٧٤ ٥٢١,٩٨ ٤١٠,١٦

 العمل شبه التجاري ٠٢٧,٨٨ ١ ٧٩٢,٩٥ ٧٥٨,٨٢ ٨٩٠,٠٥ ٦٨٧,٩١

 العمل التجاري ٢٨٢,٨٥ ١ ٤٨٦,٥٧ ١ ٣٢٥,٥٤ ١ ٣١٣,٧٨ ١ ٧٧٨,٤٥ ١

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

 .أرقام أولية * 
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 ٢-٥اجلدول 

 متوسط الدخل الشهري يف جمال العمل الرئيسي، عن كل سنة، لدى كل: املناطق الريفية
 ) أولية٢٠٠٣أرقام  (٢٠٠٣-١٩٩٩قطاع السوق، يف الفترة من اجلنسني وحسب 

 )بالبوليفيانو(

 سوق العمل ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣*

 اجملموع ١٩٨,٠٦ ١٨٩,٦٦ ١٩٣,٢٨ ٢٤٠,٩١ ٢٦٩,٨٨

 العمل املرتيل  ٣٧٤,١٦ ٥٦٨,٠٥ ٥٠٢,٩٧ ٣٥٦,٢٩ ٣٨٢,٤٩

 العمل احلكومي  ٨٨٢,٨١ ٨٣٥,٩٦ ٩٤١,٦٣ ٩٧٢,٣١ ٠٨٦,٩١ ١

 العمل اُألَسري ١٢٩,٦٥ ١٢٩,٤٢ ١١٥,٢٦ ١٥٧,٦٥ ١٥٩,٦٧

 العمل شبه التجاري ٥٦١,٠٦ ٦٠٣,٤٤ ٥٨٤,٥٢ ٦٣٤,٠١ ٥٥٨,٤٤

 العمل التجاري ٨٥٦,٧٤ ٨٧٢,٣٠ ٧٤٧,٥٠ ٧٥٠,٣٠ ٩٨١,٤٧

 الرجال ٢٧١,٥٩ ٢٦٧,٥٨ ٢٧٢,٤٥ ٣٤٥,٨٣ ٣٩٤,٠٢
 العمل املرتيل  ١٠٠,٠٠ ١ ١٤٢,٤٨ ١ ٢٩٦,٩٣ ٢٥٧,٨٤ ٥٢٠,٠٠

 العمل احلكومي  ٨٧٠,٨٢ ٩٢١,٢٠ ٩٨٨,٦٦ ٠٤١,٥٣ ١ ٢١٥,٤٩ ١

 العمل اُألَسري ١٧٥,٠٩ ١٨٥,١٢ ١٧٠,١٨ ٢٣٧,٣٥ ٢٤١,٠٦

 العمل شبه التجاري ٦٤٤,٨٨ ٦٧٧,٩٥ ٦١٤,٢٢ ٦٩٣,٥٨ ٦٠١,١٨

 العمل التجاري ٨٨٦,٩٢ ٩١٧,٣٣ ٨١١,٧٣ ٨٠٢,٥٩ ٠٠٨,٤٤ ١

 النساء ١١٢,٨٠ ٩٠,٨١ ٩٣,٠٢ ٩٤,٦٥ ١١٢,٦١

 العمل املرتيل  ٣٣٨,٨٧ ٥١٣,٥٣ ٥٠٦,٩٦ ٣٦٤,٠٥ ٣٦١,٦٠

 العمل احلكومي  ٨٩٨,٥٣ ٧٠١,٢٥ ٨٦٩,٢٥ ٨٥٢,٦٥ ٨٠٩,٠١

 العمل اُألَسري ٨٢,١٩ ٦٤,٢٥ ٥٣,٢٣ ٦١,٩٧ ٧٦,١٤

 العمل شبه التجاري ٢٩٩,٠١ ٢٩٥,٤٣ ٤٤٠,٢١ ٣٠٥,٤٨ ٣١٤,١٩

 العمل التجاري ٥٧٠,٣٤ ٥٠٣,٥٨ ٤٦١,٦٠ ٤٦٠,٣٤ ٧٧١,٦٠

 .الوطين لإلحصاءاملعهد  : املصدر

 .أرقام أولية * 

 يشكل الطول املفرط للوقت الذي تستغرقه       تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل أالَ         -٣٦
 . املفاوضات اجلماعية عقبة أمام احلق يف اإلضراب

 منهار  شخص يف تشكيل نقاباٍت ويف االنضمام إىل ما خيتاكلحق 

 .، وُينظِّمه القانون العام للعمل ومرسومه التنظيمياهتعترف بوليفيا هبذا احلق يف دستور -٥٩
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ضمن التعديالت اليت أدخلتها على هياكلها، مبراعاة   العامة للشؤون النقابية، العمل اإلدارةَف وزارةُوُتكِل -٦٠

والدفاع االمتـثال للمعايري اآلنفة الذكر وبتنشيط التنمية والنهوض بالتنظيمات النقابية كوسيلة لتمثيل العاملني              
 .عنهم وتعليمهم وتثقيفهم

حـق النقابات يف تشكيل احتادات أو مجعيات احتادات وطنية وحقها يف تأسيس تنظيمات نقابية دولية أو يف                  
  أخرى غري تلك اليت ينص عليها القانون قيوٍدا عقبات ودومنااالنضمام إليها، وحق النقابات يف العمل دومن

تعترف ضمناً حبق النقابات يف تشكيل احتادات أو مجعيات     لعام للعمل    ا قـانون ال مـن    ١٠٢إن املـادة     -٦١
 بني السلطة العامة والعاملني، أو      ة تنظيم العالق   باملقاطعات نقاباتال احتادات على أن تتوىل     ااحتادات، وذلك بنصه  

 .الوطنية مجعيات االحتادات أن يدخل تنظيمها ضمن اختصاصات

 تشكيل تنظيمات للعاملني، سواء أكانت وطنية أم دولية ما دامت  علىيود أي قتنظيم الوطين ال يفرضال -٦٢
 .أهدافها مشروعة

 املهنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد اخلارجي - والسياسية ،ُتجرى املفاوضات السياسية -٦٣
 .املنيللعبية العظمى باعتبارهم ميثلون صوت األغلو مجعيات االحتادات أ/مع كبار ممثلي النقابات و

 وفقاً لقوانني البلدوممارسته ضراب،  اإلاحلق يف

 ضآلة ومرسومه التنظيمي، إال أنه جتدر اإلشارة إىل  للعملنون العامالقايعترف الدستور هبذا احلق وينظمه  -٦٤
 . خطوات عديدةفيذستلزم تن أن إجراءات القيام هبا تمؤشر اإلضرابات املشروعة املُعلنة، ويرجع ذلك أساساً إىل

 ١اجلدول 

 حاالت البطالة غري القانونيـة وحاالت التوفيق اليت بتَّت فيها املديرية العامـة للعمل،
 النـزاعات اليت بتَّت فيها املديرية العامة للعمل. ٢٠٠٤حسب القطاعات، يف عام 

  حاالت البطالة غري القانونية حاالت التوفيق
 قطاع الصحة ٦ ٧
 التعليمقطاع  ١ صفر
 قطاع النفط صفر ٢
 (Entel)قطاع الشركة الوطنية لالتصاالت السلكية والالسلكية  صفر ٦
 قطاع العاطلني صفر ٢
 قطاع الصناعات التحويلية صفر ٢
 قطاع التعدين صفر ١

 .املديرية العامة للعمل واألمن الصناعي :املصدر
 .أرقام أولية )=أ( 
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 د قانونية من جانب أعضاء القوات املسلحة والشرطة وإدارة الدولةلقيو إخضاع ممارسة هذه احلقوق

 :ام من نطاق تطبيقهة من مرسومه التنظيمي الفئات التالي١ من القانون العام للعمل واملادة ١تستثين املادة  -٦٥

 ؛)للموظفني العمومينياخلاضعون ألحكام النظام األساسي (موظفو اإلدارة العامة  - 

 ات املسلحة؛أفراد القو - 

 ).١٩٤٧ديسمرب / كانون األول٢القانون املؤرخ (أفراد الشرطة الوطنية  - 

 من القانون ذاته على املوظفني العموميني، أياً كانت أوضاعهم أو فئاهتم، تشكيل             ١٠٤حتظـر املـادة      -٦٦
ن النظام األساسي    م ٩ إىل   ٧ من مرسومه التنظيمي واملواد من       ١٤٨ و ١٢٠نقابـات، وذلك متاشياً مع املادتني       

 .١٩٩٩ يف عام  الذي اُعتمدموظفني العمومينيلل

 .مل ُتعدِّل دولة بوليفيا حىت اآلن هذا الوضع بالنسبة إىل فئة العاملني آنفة الذكر -٦٧

حتـث اللجـنة الدولة الطرف على مكافحة العنف ضد املرأة بشن محلة هتدف إىل مكافحة                 -٣٧ 
ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة أيضاً . قليدية السلبية وآثارها وعواقبهااملمارسات واألفكار املسبقة الت

إىل الدولـة الطـرف أن توفر موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ اخلطة الوطنية ملنع العنف ضد املرأة                  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثاين           . واملعاقـبة علـيه واستئصاله    

فصلة عن آخر اإلحصاءات املتعلقة بظاهرة العنف ضد املرأة يف بوليفيا، فضالً عن نتائج              معلومات م 
 .التدابري املتخذة ملكافحة هذه املشكلة اخلطرية

 أو املرتيل، حبماية السالمة البدنية والنفسية       سري، قانون مكافحة العنف األ    ١٦٧٤يـتكفل القانون رقم      -٦٨
 .فراد األسرةواملعنوية واجلنسية لكل فرد من أ

 الدولة، عرب مؤسساهتا املتخصصة وبالتعاون مع اجلمعيات املدنية واملؤسسات اخلاصة ذات الصلة، ضطلعت -٦٩
 :  ما يلياستراتيجية وطنية تستهدف استئصال العنف األسري، من شأهنابصياغة 

، ة وخارجة عنها للمناهج الدراسيخاضعة  عملية التعليم أساليَب تعلٍُّمالتشـجيع عـلى تضمني     )أ( 
 ُمَعزِّزةً يف الوقت االعتداد بالنفس،يم االحترام والتضامن و، وقاجلنسني طفال والشباب والبالغني منوتوجيهات لأل

  متييز على أساس اجلنس أو السن أو الثقافة         اذاتـه إمكانـية اكتساب حقوق املواطنة وممارستها والتمتع هبا دومن          
 أو الدين؛

 من اجلنسني، بسبل منها      تعديٍل ألمناط السلوك االجتماعية والثقافية لدى كلٍ       عمليةاحلّض على    )ب( 
وضـع برامج تعليمية رمسية وغري رمسية تالئم مجيع مراحل العملية التعليمية بغية تقومي األحكام املسبقة والتقاليد                 

أو دونية أي من     تراض تفوق القائمة على اف  وَشّرع العنف وتزيد تفاقمه     ومجيع أشكال املمارسات األخرى اليت تُ     
 اجلنسني أو على شيوع الصورة النمطية لدور كل من الرجل واملرأة؛
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 يف الرعاية الصحية لتجّنبها بذلك      هاقحَنشـر حقوق املرأة ومحايتها يف إطار األسرة، وكذلك           )ج( 

 أشكال التمييز أو أعمال العنف اليت قد تؤذيها أو تضر بصحتها؛

بأوجه الرعاية الواجب تقدميها للمرأة احلامل لتجنيبها مجيع أشكال  تمع احملليَبث الوعي لدى اجمل )د( 
 شن محالت واسعة النطاق؛، وذلك بالعنف اليت قد تؤثر عليها أو على اجلنني

توفـري التدريـب للعـاملني يف اخلدمات الصحية كي ُيحسنوا معاملة ضحايا العنف اُألَسري                )ه   ( 
، آخذين يف االعتبار خصوصياهتم وجمنبني إياهم التعرض املتكرر للفحوصات السريرية           ويشملوهم برعاية متكاملة  

 اليت قد تضر بسالمتهم النفسية؛

تنّسِيق أعمال مشتركة بني الدوائر الصحية والدوائر القانونية املتكاملة لتقدمي رعاية وافية لضحايا  )و( 
 العنف األسري؛

ني املكلفني بإقامة العدل وألفراد الشرطة وسائر املوظفني القائمني        توفِير التأهيل والتوعية للموظف    )ز( 
 على إنفاذ هذا القانون فيما يتعلق مبنع العنف األسري واملعاقبة عليه والقضاء عليه؛

محالت توعية عن طريق وسائط إعالمية مجاعية وتفاعلية واسعة االنتشار تكون موّجهة إىل             َشّن   )ح( 
 بغية تعزيز رفض العنف األسري؛اجملتمع احمللي برمته 

محالت إعالمية تصّنف حسب اإلقليم والسن واحلالة االجتماعية االقتصادية، عن طريق وسائط            َشّن   )ط( 
  اإلعالم التقليدية والبديلة، بغية نشر الوعي حبقوق املرأة واالقتناع بأن العنف اُألَسري جرمية ضد حقوق اإلنسان؛

 لغة وسائط اإلعالم واسعة االنتشار ويف خطاهبا رفض العنف األسري           تذيـع على الدوام يف    أن   )ي( 
 ومـراعاة املمارسـة الكاملة للحقوق، عن طريق بث برامج خاصة واملشاركة يف املقابالت ومن خالل نشرات                 

 األنباء املعتادة؛

كية ملنع العنف ضد َنشر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية البلدان األمري )ك( 
 املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله؛

تعمـيم نص هذا القانون على مجهور املتخصصني، وعلى صنَّاع القرار السياسي، وعلى رؤساء               )ل( 
 النقابات، واملناصرين، وقادة الرأي؛

 الستئصاله؛التشجيع على دراسة وحبث أسباب العنف األسري وعواقبه، وعلى اختاذ التدابري الالزمة  )م( 

دعـم تسيري الشرطة الوطنية دوريات مراقبة جوالة إىل املراكز اليت تشهد وقوع أكثر حوادث                )ن( 
 العنف املرتيل؛

 بيوت مؤقتة ميكن أن يلجأ إليها ضحايا العنف وإقامة مؤسسات إلعادة تأهيل املعتدين؛تشييد  )س( 
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 ه عن طريق نظام التعليم الوطين؛تعميم قانون مكافحة العنف األسري أو املرتيل ودعم )ع( 

التشجيع على إدراج قانون مكافحة العنف األسري أو املرتيل كمادة دراسية يف مناهج التدريب               )ف( 
 باملعاهد العسكرية واألكادميية الوطنية للشرطة؛

 . على إنشاء عيادات نفسية بغية توفري التشخيص والعالج لضحايا العنفاحلفز )ص( 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية وباملساواة القانونية بني الرجل واملرأةالتمتع باحلقوق

ينص الدستور السياسي لدولة بوليفيا على أن لكل إنسان شخصيةً وأهليةً قانونيني وفقاً للقوانني، وأنه                -٧٠
 .نسنييتمتع باحلقوق واحلريات والضمانات اليت يعترف هبا الدستور، والذي حيظر التمييز بني اجل

 .وينص الدستور البوليفي على أن الزواج يقوم على أساس املساواة يف احلقوق والواجبات بني الزوجني -٧١

، ١٩٤٨ديسمرب / كانون األول٢١وبالرغم من هذه األحكام الدستورية، فإن القانون العام للعمل، املؤرخ  -٧٢
 .يعترب النساء يف مصاف القُصَّر، مما يعوق تكافؤ الفرص

  إىل   ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ املؤرخ   ٢٤٨٦٤وعالوةً على ذلك، يهدف املرسوم األعلى رقم         -٧٣
ضـمان املسـاواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، وكذلك                

 .ٍف حقيقياإلدراج الشامل ملنظور اجلنسانية يف السياسات العامة بغية الوصول إىل إنصا

نَشأ وكالة الوزارة        ٢٤٤٦ويف اإلطـار ذاتـه، ومبوجب القانون رقم          -٧٤  املَُنظِّم هليكل السلطة التنفيذية، ُت
لشـؤون املرأة كوحدة تابعة لوزارة التنمية املستدامة، وتستهدف رسم سياساٍت عامة ترمي إىل ضمان املساواة                

 :للمرأة وذلك بالسبل التالية

 ظم وتعليمات لألخذ بالنهج اجلنساين، على أساس اإلنصاف وتكافؤ الفرص؛صياغة سياسات ون - 

صـياغة سياسـات ونظـم وتعليمات لتعزيز آليات منع العنف داخل األسرة ورعاية ضحاياه                - 
 وتعويضهم ومحايتهم ومعاقبة املعتدين؛

ة إشراكاً منصفاً يف    العمل، بالتنسيق مع الدائرة الوطنية إلدارة شؤون العاملني، على إشراك املرأ           - 
 امليادين العامة للعمل؛

 تعزيز آليات متثيل املرأة يف القرار السياسي ووصوهلا إليه؛ - 

 .رصد تنفيذ التشريعات واالتفاقيات الدولية املتصلة باملسائل اجلنسانية - 

لعامة على السواء   وفـيما يتعلق باحلق يف التعليم واحلق يف الرعاية الصحية، تتسم اللوائح والسياسات ا              -٧٥
بطـابٍع مشـويل يراعي كالً من الرجل واملرأة، فضالً عن تدابري تستهدف املرأة حصرياً، كما هو احلال يف نظام                    
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، الذي سَيرُد شرحه على النحو الواجب يف اجلزء اخلاص باحلق يف الرعاية             (SUMI)التأمني الشامل لألم والطفل     

 .الصحية من هذا التقرير

 اللجـنة الدولـة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية   كذلـك، حتـث      -٣٨
واختاذ تدابري فعالة للقضاء على ظاهرة تشغيل أطفال        ) أسـوأ أشـكال عمل األطفال      (١٨٢رقـم   

 .السكان األصليني كخدم

ين  تشر ٢٨ املؤرخ   ٢٤٢٨ مبوجب القانون رقم     ١٨٢ُصـدِّق عـلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           -٧٦
 .٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

وتوصـي اللجـنة بوليفيا بأن تراعي صراحةً أحكام العهد عند تنفيذ السياسات والربامج               -٣٩
واملشـاريع املسـتمدة من وثيقة استراتيجيتها للحد من الفقر، اليت تشكل جزءاً من مبادرة البلدان        

 إىل البيان املتعلق بالفقر،   وتوجـه نظر الدولة الطرف يف هذا الصدد         . الفقـرية املـثقلة بـالديون     
 .٢٠٠١مايو / أيار٤الذي اعتمدته اللجنة يف 

  احلق يف مستوى معيشة مالئم-ألف 

 معلومات أساسية

، تبلغ التغطية باملياه    (SIAS)وفقـاً لبيانات رمسية صادرة عن نظام املعلومات واملياه والصرف الصحي             -٧٧
 :اليةوالصرف الصحي على الصعيد الوطين املعدالت الت

 :يصل العدد اإلمجايل لشبكات التغطية يف املناطق احلضرية إىل )أ( 

  يف املائة٨٨,٢١ :مياه الشرب - 

  يف املائة٤٨,٠٠ :الصرف الصحي - 

 :تصل التغطية الشاملة باخلدمات األساسية يف املناطق الريفية إىل )ب(

  يف املائة٤٦,٣٨ :مياه الشرب - 

 ائة يف امل٣١,٧١ :الصرف الصحي - 

 .٢٠٠١ تعداد السكان واملساكن لعام :مصدر املعلومات

 مظاهر التقدم املُحرز

مـن املؤسف أنه، نظراً لقلة املوارد االقتصادية، ال تتوفر بيانات مستجدة، ومن ثَم، يتعذَّر إبراز مظاهر                  -٧٨
 .التقدم احملرز يف هذا الصدد
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  احلماية من اجلوع-باء 

 معلومات أساسية

نامج الوطين للغذاء والتغذية إىل إعداد أعماٍل استراتيجية تدخل يف ُصلب السياسة الوطنية             يعمـد الـرب    -٧٩
لقطاع الصحة وهتدف إىل حتسني حالة التغذية للسكان البوليفيني، وال سيما الفئات الضعيفة، مثل النساء احلوامل 

اد الغذائية؛ مثل تعزيز امللح باليود      تعزيز املو : وتتمـثل هذه األعمال يف    . والُنفَسـاء واألطفـال دون اخلامسـة      
. والفلورايـد؛ وتعزيز دقيق القمح باحلديد وفيتامينات املركّب باء ومحض الفوليك؛ وتعزيز الزيت بفيتامني ألف              

وتشـمل كذلـك تكميل الغذاء مبغذياٍت دقيقة من أقراص فيتامني ألف وكربيتات احلديد، وذلك يف إطار نظام                  
إضافةً إىل ذلك، هتدف هذه األعمال إىل الترويج لرضاعٍة طبيعية ناجحة           . (SUMI)طفل  التأمني الشامل لألم وال   

وإدراكاً هلذه الغايات، ُيحَتكَم إىل     . ولغذاٍء ُمكمٍِّل مالئٍم وكاٍف؛ إذ يشكِّالن عاملني ُمنظِّمني ومعياريني غذائيني         
امللح باليود، ومرسوم أعلى بشأن تعزيز الدقيق مرسوٍم أعلى بشأن تعزيز املواد الغذائية، ومرسوم أعلى بشأن تعزيز 

باحلديد وفيتامينات املركّب باء ومحض الفوليك، ومثة أيضاً مشروع قانون يتعلق بتسويق بدائل الرضاعة الطبيعية               
 .جيري البت فيه حالياً يف الربملان، وجمموعة من النظم التقنية

لنشر تتعلق بالرعاية الغذائية للمرأة احلامل واملُرضعة والطفل  ويف الوقت ذاته، مثة جمموعة من املعايري قيد ا         -٨٠
 . الرضيع، وبتكميل الغذاء بفيتامني ألف وباحلديد

وحنن نعتقد أن تقدمي املعلومات لشرائح اجلمهور املختلفة وتعليمهم والتواصل معهم أمٌر بالغ األمهية، ومن  -٨١
تني إعالميتني بالدعم الفين واملايل ملنظمة األمم املتحدة للطفولة         هـنا، فقد أعد برنامج الغذاء والتغذية استراتيجي       

، إحدامها استراتيجية التوعية بشأن امللح املعزَّز باليود وتسويقه االجتماعي، واألخرى استراتيجية            )اليونيسـيف (
لُمكّمالت الغذائية مع   التوعـية بشأن فيتامني ألف املُكَمِّل، وجتري اآلن صياغة االستراتيجية اإلعالمية املبتكرة ل            

 .التركيز على احلديد وفيتامني ألف يف املواد الغذائية املعزَّزة

ومـن جهة أخرى، ميكننا القول إنه لن يتسّنى حتسني حالة التغذية لكٍل من األطفال دون سن اخلامسة                   -٨٢
شمل قطاعاٍت متعددة والنساء احلوامل من خالل قطاع الصحة وحده كما هو مرجّو، بل باالنطالق من منظور ي           

وُيشركها يف هذه العملية، مثل وزارات الزراعة، والتعليم، والنمو االقتصادي، واملشاركة الشعبية، ووكالة الوزارة 
 .لشؤون الصرف الصحي األساسي، ووزارة الصحة، وجيري حالياً حتقيق هذا التنسيق

 مظاهر التقدم احملرز

غذوي القائمة يف البلد، عنيت بتحليل حالته من حيث اتصاله حبق           جـرت دراسة حلالة األمن الغذائي الت       -٨٣
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤اإلنسان يف غذاٍء كاٍف، وذلك يف إطار اإلجراء الذي اُختذ يف عام 

واستهدفت الدراسة حتليل مدى إدراج مسأليت الغذاء والتغذية يف خطط التنمية ومكافحة الفقر، ضماناً               -٨٤
 .لفية وحتديد حق اإلنسان يف غذاٍء كاف لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأل
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املشاريع املتعلقة بالغذاء والتغذية /واعتمد حتليل الربامج  . وارتكـزت الدراسة أساساً إىل معلوماٍت ثانوية       -٨٥

وأجريت الدراسة يف الفترة من     .  هيئة لّبت الدعوة   ١٤واألمـن الغذائـي عـلى معلومـات مقدمة من جانب            
واشتملت على مشاورات مع فعاليات حكومية وغري حكومية يف         . ٢٠٠٥فرباير  /باط إىل ش  ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 ٢٠٠٥فرباير / وشباط٢٠٠٤أكتوبر /جمال الغذاء والتغذية، وعلى ورشيت عمل استشاريتني أُقيمتا يف تشرين األول
 .هبدف تعزيز احلوار يف هذه املسألة بني فعاليات من شىت القطاعات

 ذائي يف بوليفياحالة التغذية واألمن الغ

سوء التغذية، وأمراض فقر الدم الناتج : تتمثل املشاكل الرئيسية يف جمال التغذية العامة يف بوليفيا فيما يلي -٨٦
عن سوء التغذية، ونقص فيتامني ألف، واضطرابات نقص اليود، وأمراض مزمنة مثل الِسمنة والسكري وارتفاع               

ة هذه املشاكل كلها، أكثر اآلثار أو الَتِبعات أو املظاهر مدعاةً للقلق،            ويشكِّل سوء التغذية، من مجل    . ضغط الدم 
 .ملا له من عواقب اجتماعية واقتصادية خطرية على البلد

 يعانون سوء ٢٠٠٣ يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة يف عام ٢٦,٥وعلى الصعيد الوطين، َتبّين أن  -٨٧
ووفقاً للنظام الوطين   . )٤(١٩٩٨ي نسبة مماثلة لتلك اليت ُسجِّلت عام        تغذية مزمنة بدرجة متوسطة أو حادة، وه      

، فإن متوسط تفشي سوء التغذية الشامل على الصعيد الوطين بدرجات طفيفة ومتوسطة  (SNIS)لإلعالم الصحي   
 .٢٠٠٣خالل عام ) متوسط سنوي( يف املائة ٢٩,٤٤وحادة بني األطفال دون سن اخلامسة قد وصل إىل 

 بلدية معدالت   ١٣١، بلغت   ٢٠٠٣ يف عام    ٣١٤ مجلة البلديات القائمة يف البلد والبالغ عددها         ومـن  -٨٨
 بلدية معدالت تفشي    ١٥٦مـرتفعة لتفشـي سوء التغذية الشامل بدرجات طفيفة ومتوسطة وحادة؛ وسجلت             

 . بلدية فحسب معدالت منخفضة٢٤متوسطة؛ بينما سجلت 

 ١٠٥، ُتسِجل ١٣١املرتفعة لتفشي سوء التغذية الشامل البالغ عددها ومن مجلة البلديات ذات املعدالت  -٨٩
 يف املائة من    ٨٠متثل  (بلدية مؤشراً مرتفعاً أو شديد االرتفاع فيما يتعلق بإمكانية َتَعرضها النعدام األمن الغذائي              

، (Potosi)، وبوتوسيه   (Cochabamba)، وتقـع هـذه الـبلديات أساساً يف مقاطعات كوتشابامبا            )اجملمـوع 
 .(La Paz)، وال باث (Chuquisaca)وتشوكيساكا 

ُتعد إمكانية الزراعية ضعيفة جداً )   يف املائة من اجملموع  ٤١أي  (  بلدية من جمموع البلديات      ١٢٨و يف    -٩٠
)  يف املائة من اجملموع    ٣٠أي(  بلدية   ٤٩أو تعـاين قصـوراً حاداً فيما يتعلق بإقامة أنشطة زراعية فيها، وتعاين              

 .قصوراً بالغ احلدة

 يف املائة، ١,٦ يف املائة يف العقد املاضي مبتوسط سنوي مقداره ١٥,٤ارتفع معدل اإلنتاج الزراعي بنسبة  -٩١
وُينذر هذا الفارق خبطٍر على استقرار توفر       . ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٢,٧٤يقل عن معدل ازدياد السكان البالغ       

 .ي هبااملواد الغذائية أو اإلمداد الداخل

                                                      

 .(ENDSA/03) ٢٠٠٣ن والصحة لعام  االستقصاء الوطين للسكا-املعهد الوطين لإلحصاء  )٤(
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وشـهد االجتاه حنو توفري املواد الغذائية تصاعداً يف األربعني عاماً املاضية، ويتمثل يف توفري املواد الغذائية                  -٩٢
الغنـية بالطاقـة وبالـربوتني، غري أن معدل االستهالك يف بوليفيا يعد األكثر اخنفاضاً بالنسبة إىل بلدان األنديز                   

ت على آليات عرض املواد الغذائية وأيضاً على أسلوب احلياة، فقد تغريت وكنتيجة للتغريات اليت طرأ   . األخـرى 
 .األمناط الغذائية

وقد شهد انتشار الفقر املدقع اخنفاضاً يف معدالته يف األعوام املاضية، ولكّن فارقاً يربو على الضعف ما                  -٩٣
الة انعدام األمن الغذائي اليت يعاين منها زال قائماً بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وهو ما يعكس خطورة ح        

 .باستمرار أكثر من نصف سكان املناطق الريفية

 مظاهر التقدم احملرز

 اخلطط والسياسات الوطنية اإلمنائية املتصلة باألمن الغذائي والتغذوي 

دماً يف الربامج وفقـاً لـلخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، فإن اجلهات املسؤولة عن املضي قُ        -٩٤
وزارة الصحة والرياضة، اليت أعدت خطة غذاء وتغذية ُمدرجة يف          : واملشاريع القائمة يف جمال الغذاء والتغذية هي      

خطة الصحة، ووزارة شؤون الفالحني والشؤون الزراعية، اليت هي اآلن بصدد إعداد االستراتيجية الوطنية للتنمية  
إال أنه مل ُتولَ مسألة األمن الغذائي والتغذوي االهتمام الواجب كي           . ددةالزراعـية والريفـية بني قطاعات متع      

 .تتحول إىل استراتيجية أساسية ُتدَرج يف اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ويف داخل القطاعات

كة قد تؤثر على    إن اجلهود املبذولة بصورة أولية حىت اآلن يف جمال هتيئة عمليات وساطة متكاملة ومشتر              -٩٥
 .إعداد اخلطط والسياسات املتعلقة هبذه املسألة

 )٥(اجتاهات دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

. لقـد قُيِّم التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف بوليفيا يف إطار استراتيجية احلد من الفقر                  -٩٦
إال أنه ال .  بات غري ممكن٢٠١٥األغراض واألهداف املنشودة يف عام          أن حتقيق مجيع     )٦(وُيظهر التقرير األخري  

ُيستبعد حتقيق بعٍض منها، وهي تلك املتعلقة بالتنمية البشرية، مثل خفض معدل وفيات األطفال واألمهات وزيادة 
سني األحوال املعيشية حجم التغطية التعليمية، لُيسِهم حتقيقها يف احلد من انتشار نقص التغذية وسوء التغذية ويف حت

 .للفئات األكثر فقراً من الشعب البوليفي

                                                      

التقدم احملرز .  منظومة األمم املتحدة- املعهد الوطين لإلحصاء -وحدة حتليل السياسات واالقتصادات  )٥(
 .٢٠٠٢بوليفيا . يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

التقدم احملرز . " منظومة األمم املتحدة- وحدة حتليل السياسات واالقتصادات -املعهد الوطين لإلحصاء  )٦(
 .٢٠٠٢، التقرير الثاين، بوليفيا "يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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 اجتاهات إدراج هنج حق اإلنسان يف غذاٍء كاٍف يف نظام األمن الغذائي والتغذوي 

ُيظهـر البحـث الذي أجرته الدولة حلالة األمن الغذائي والتغذوي يف البلد، انطالقاً من منظوٍر متعدد                  -٩٧
نسان يف غذاٍء كاٍف مل ُيدرج يف الربامج واملشاريع اليت أُِعدَّت يف جمال األمن الغذائي،               األبعـاد، أن هنج حق اإل     

ولكن من الضروري زيادة إدارجه تدرجيياً يف استراتيجيات وسياسات القطاعات ويف استراتيجية وطنية تقوم على 
مركزية ومتكني السلطة التشريعية    مـبادئ حقوق اإلنسان، كمبادئ املسؤولية والشفافية واملشاركة الشعبية والال         

 .واستقالل السلطة القضائية

وعـالوة عـلى ذلك، تلزم صياغة قانون إطاري يتيح أداةً أكثر متكيناً لتنفيذ استراتيجية األمن الغذائي                  -٩٨
 فعالة  والتغذوي املراعية لنهج حق اإلنسان يف غذاٍء كاٍف ونظام مراقبة وطين ودويل يتيح حتديد املنجزات بآلياتٍ               

 .لتقدمي الرعاية، ميكن لضحايا انتهاكات حق اإلنسان يف غذاٍء كاٍف التمتع هبا

 التقييم العام لربامج الغذاء والتغذية

 توَّفُر املوارد وختصيصها وفعاليتها 

 ٢٠٠٠-١٩٩٩، وهي الدراسة األقرب إىل الواقع، أنه يف الفترة          )٧(ُتقـدِّر الدراسة اليت أجراها البنك الدويل       -٩٩
.  على السواء   مليار دوالر يف ميزانية بوليفيا لصاحل برامج مباشرة تتعلق بالتغذية وبرامج غري مباشرة             ١١٥أُدرج حنـو    

 يف املائة من إنفاق املنظمات غري       ٧ يف املائة من اإلنفاق احلكومي و      ٩ومـن مجلـة هذه املوارد مل ُيسَتَغلّ سوى          
 . إىل اجلماعات ذات األولوية العليااحلكومية يف إعداد برامج تغذية فعالة موجهة

 مستويات التنسيق ومضاعفة اجلهود

االفتقار إىل هنٍج مشترك وإىل جهوٍد منّسقة يف جوانب تتعلق           )٨(ُتظهر دراسة أخرى أجراها البنك الدويل      -١٠٠
ب سوء التغذية   املؤسسات، والترابط الداخلي بني الربامج واملشاريع، وإغفال الصلة الوطيدة بني أسبا          : مبـا يلي  

وآثارها والسياسات املعزولة غري الفاعلة، وذلك نظراً لالفتقار إىل عناصر فاعلة تتسم بروح القيادة والقدرة على                
 .التنسيق واختاذ القرار، ولعجز امليزانية وعدم إعطاء األولوية لربامج األمن الغذائي والتغذوي

، أُحرز بعض التقدم بإنشاء اجمللس الوطين للغذاء والتغذية         ويف إطار التنسيق املؤسسايت من جانب الدولة       -١٠١
ليشـكل بذلك آلية ُتمثل جهود اهليئات احلكومية واجملتمع املدين والتعاون الدويل، إال أنه ما زال يفتقر إىل إطار                   

 . مؤسسي حىت اليوم
                                                      

)٧( Judith McGuire y Cindy López, "Los límites al crecimiento en Bolivia: cómo los programas de 

nutrición pueden contribuir a la reducción de la pobreza". Banco Mundial, Región de América Latina, Unidad del 

Sector de Desarrollo Humano, septiembre de 2001. 
)٨( S. Paulson, N. Velarde, Apreciaciones de intervenciones existentes. Estudio sobre 

desnutrición y pobreza, Cochabamba (Bolivia), 2001.  Banco Mundial, P. 26. 
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 مواطن للقوة والضعف يف اجلهود القائمة فيما يتعلق حبق اإلنسان يف غذاٍء كاٍف

مـن أبرز مواطن القوة يف هذا املضمار وجود أُطُر مؤسساتية يف خمتلف أرجاء اإلقليم الوطين تنطلق من                   -١٠٢
ويف الوقت ذاته، متت لوائح ترمي إىل صياغة هنٍج متكامل من جانب الدولة،             . أمـني املظـامل ومن اجملتمع املدين      

نمية املتكاملة واملطّردة حلق اإلنسان يف غذاٍء       وتعـاون دويل ووعـي ملحوظ فيما يتعلق باإلسهام يف عمليات الت           
. وميتلك الشعب البوليفي آليات ضغٍط اجتماعي متكّنه من إدراج مسائل ملّحة يف مجلة االهتمامات العامة         . كاٍف

 .وهو ما من شأنه أن يسهم يف تعزيز ممارسة حق اإلنسان يف غذاٍء كاٍف

ادٍة مؤسساتية تتوىل تنسيق أعماٍل يف قطاعاٍت متعددة ويف         وتتمثل مواطن الضعف الرئيسية يف غياب قي       -١٠٣
ومن جهة  . نقص موارد الدولة االقتصادية الالزمة لدعم عملية وضع سياسات األمن الغذائي والتغذوي وتنفيذها            

 .أخرى، ال يزال هنج حق اإلنسان يف غذاٍء كاٍف طور اإلعداد؛ ومن مث، فإن املعايري القائمة ال تشمله بعد

 ام برامج الغذاء يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وحق اإلنسان يف غذاٍء كاٍفإسه

مشروعاً يكشف عن اتساع نطاق األعمال املُنجزة يف جمال الغذاء          / برناجماً ١٤إن التحليل الذي أُجري ل         -١٠٤
اريع احلّد من الفقر، وتساهم وتستهدف هذه الربامج واملش. والتغذية يف إطار بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ككل

ضـمناً يف حتقـيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ إذ يتصل العديد منها خبمسة أو ستة من األهداف اإلمنائية للتنمية،                   
 .مربهنةً بذلك على الدور املركزي الذي يضطلع به للغذاء والتغذية يف هذا الصدد

مشاريع كٍل من وزارة الصحة واملنظمات غري /جوفـيما يـتعلق بأسـباب سوء التغذية، تستهدف برام          -١٠٥
وإن وزارة شؤون الفالحني والشؤون الزراعية وبرنامج دعم األمن الغذائي،          . احلكومية التصدي ألسبابه املباشرة   

مشاريع دراسة  /وشـبكة املنظمات غري احلكومية جلمعية املؤسسات الداعمة والتعليمية تشارك مجيعها يف برامج            
 .ذيةأسباب سوء التغ

وانطالقـاً من منظور حقوق اإلنسان، تسعى مجيع الربامج واملشاريع إىل الوفاء بالتزام تسيري تنفيذ حق                 -١٠٦
 .اإلنسان يف غذاٍء كاٍف، الذي يقترن، يف أغلب األحيان، بالتزام توفريه ومحايته

 ٢٠٠٥الربنامج املدرسي يف عام 

. ٢٠٠٥صحة والرياضة أعماله يف إطار برنامج عام        اسـتهل الـربنامج املدرسي الذي أعدت وزارة ال         -١٠٧
ويكمن وجه القصور الرئيسي للربنامج يف مسألة التمويل، ويرمي إىل حتقيق األهداف التالية، بينما ينجح يف إحراز 

 :نتائج أولية

 وكورويكو  (Camiri)احلـد مـن تفشي داء الديدان بني طلبة املـدارس فـي حّيي كامريي               -
(Coroico) . ـ  تلك وزارة الصـحة املصل املضاد لـه، إالّ أنَّه مل يوزَّع بعد بسبب االفتقار              ومت
 إىل التمويل؛
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وتشري النتيجة  . إعـداُد ملّخٍص لألحباث اليت أُجريت عن اإلصابة بعدوى الطفيليات يف بوليفيا            -

  هبا؛احملرزة حىت اليوم إىل توفر املعلومات الالزمة لتحديد املناطق املعرضة خلطر اإلصابة

وتشري النتيجة احملرزة إىل بدء العمل يف هذا        . إعـداد مناهج عن الصحة املتكاملة لطلبة املدارس        -
 الشأن، بالتعاون مع وزارة التعليم؛

وتشري النتيجة احملرز إىل أن تصميمه تنفيذه أصبحا يف طور          . تصـميم كَُتيِّـب الصحة املدرسية      -
 ؛) خدمة صحية أساسية٣٨أنه قد ُنِظر يف من املُهم اإلشارة على (اإلعداد اآلن، 

وتشري النتيجة احملرزة   . املشـاركة يف حلقات للعمل بني القطاعات باالشتراك مع وزارة التعليم           -
 .حىت اليوم إىل أنَّ مثة معايري ولوائح جيري إعدادها اآلن

 برنامج اإلفطار املدرسي

 وحدة تعليمية، ما ١٣ ٩٦٠يد الوطين، تستفيد منه  بلدية على الصع٣٢٠يشمل برنامج اإلطار املدرسي  -١٠٨
 يف املائة من الوحدات التعليمية ال تتلقى ميزة اإلفطار          ٥٥,٩٢ يف املائة من اجملموع، أي أن        ٤٤,٠٨يعادل نسبة   

 ).١املرفق (معلومات صادرة عن وكالة وزارة املشاركة الشعبية . املدرسي

  احلق يف الصحة البدنية والعقلية-جيم 

 رياضة والنشاط البدينال

ُد إىل وكالة وزارة الرياضة ُمهمَّة رسم خطط عامة تدعم اخنراط           -١٠٩ يف إطار األحكام القانونية السارية، ُتسَن
الشعب البوليفي اخنراطاً شامالً يف ممارسة أنشطة بدنية ورياضية ُتعزِّز منوه االجتماعي والبشري، مبا يضمن ممارسة 

البدين والرياضي، األمُر الذي سوف يتيتح على املدى املتوسط إدماج النشاط البدين            حقـه يف مـزاولة النشاط       
والرياضـي إدماجـاً كامالً يف ثقافة كلٍّ من املرأة والرجل البولفيني ويف شخصيتهما، ما يسهم يف إعداد أجيال                   

 .خر هبويتها الوطنيةسليمة ومؤهلة، قادرة على املنافسة واإلنتاج، تعَتدُّ بنفسها اعتداداً كبرياً وتف

ومـن أجل املضي قُدماً يف هذا اإلجراء تقوم السياسة الوطنية للرياضة على ركائز أساسية تضمن مشول                  -١١٠
تعميم ممارسة األنشطة البدنية والرياضية، بإدخال      : وتتمثل هذه الركائز فيما يلي    . عناصـر الشعب الفاعلة كافة    

؛ والنهوض بالرياضة التنافسية ودعم     "َتَحرَّكي يا بوليفيا  "برنامج  الرياضـة يف اختصـاص البلديات، ومن خالل         
املؤسسـات اخلاصـة مبمارسة الرياضة والنشاط البدين، على حنٍو يشمل اجملتمع بقطاعيه العام واخلاص، وهيئاته                

 .احلكومية وغري احلكومية، الوطنية والدولية

 ٧ا الشأن قد اسُتْدِرك باعتماد قانون الرياضة يف         إنَّ الفـراغ القضـائي الذي كان يشهده البلد يف هذ           -١١١
 . عاماً بسبب عوامل شىت٢٠، الذي تأخَّر إصداره أكثر من ٢٠٠٤يوليه /متوز
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 :معايري ولوائح موضوعة يف هذا الشأن -١١٢

 منه على ما ١، الذي ينص يف املادة      ٢٧٧٧٩ ومرسومه التنظيمي    ٢٧٧٠قـانون الرياضة العام      -
القانون إىل تنظيم ممارسة الرياضة؛ وإتاحتها لعامة اجلمهور؛ وحفز التربية          يهدف هذا   : "يـلي 

البدنية؛ وترويج ممارسة األطفال والشباب للرياضة خارج املدرسة على مستوى مجيع الطبقات            
االجتماعـية بالبلد، وضمان احلق يف إعداٍد بدٍين متكامل؛ والنهوض مبمارسة الشعب البوليفي             

 ".؛ وكذلك تنمية الرياضة التنافسية بالتأهيل الدائم جلميع عناصره الفاعلةللرياضة الترفيهية

إعداد ونشر معايري التصميم األساسية إلعداد مشاريع خاصة باهلياكل األساسية الرياضية، ودليل  -
وتّوزع هذه . اإلشراف على األعمال ومراقبتها، ودليل حتديد أبعاد جماالت االختصاص الرياضي      

  بلدية وعلى منظمات النظام الرياضي الوطين      ٣٢٤ى بلديات للبلد البالغ عددها      الوثـائق عـل   
)٢٠٠٤-٢٠٠٠.( 

 مظاهر التقدم احملرز

 برنامج التأهيل 

يعـّزز الـربنامج تنمـية ثقافة بدنية يف البلد، حمفِّزاً الشعب على ممارسة حقه يف مزاولة النشاط البدين                    -١١٣
ة والعقلية، ويلزم من أجل ذلك االعتماد على موارد بشرية مؤهَّلة بغية نشر             والرياضي ملا فيه صاحل صحته البدني     
وفيما يلي ذكر ألنشطة التأهيل املوجَّهة إىل ُمَدرِّسي التربية البدنية واملدرِّبني . هذه الثقافة وبث الوعي هبا وتعليمها

 :واملراقبني والعاملني يف جمال احلركة البدنية البشرية

اجماً للتأهـيل التدرييب فيما يتعلق بالقُضاة واحلُكَّام ويف جماالت علم النفس             بـرن  ١٩٠إعـداد    -
 .والتغذية وما إليها، وذلك يف خمتلف التخصصات الرياضية

بالتنسيق بني وكالة وزارة الرياضة وجامعة      " علوم احلركة البدنية البشرية   "مـنح دبلوَمـني يف       -
 .خص على شهادات ش٣٠٠وقد حصل منها . القديس أندريس الكربى

 .افتتاح ختّصص التربية البدنية يف اجلامعة السبتّية ببوليفيا، كوتشابامبا -

 مدرٍس  ١ ٥٠٠االحتفال بيوم التربية البدنية، وهو ُمَوجَّه للمدرسني يف هذا اجملال، وشارك فيه              -
 .من شىت أحناء البلد

 .سيانا ببوليفيااستحداث درجة الليسانس يف التربية البدنية يف جامعة سالي -

 حلقات دراسية للتأهيل ُمَوجَّهة إىل ُمَروِّجي النشاط البدين الصحي يف مقاطعات الباث             ٧عقد   -
(La Paz)  وتارخيـا ،(Tarija)  وسـوكريه ،(Sucre)  وترينـيداد ،(Trinidad) وكوتشابامبا ،

(Cochbamba) ُمَروٍِّج١ ٥٠٠، شارك فيها حنو . 
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ويلّبي هذا . ، الذي يدمج خمتلف برامج وزارة الصحة والرياضة"كّي يا بوليفياألجل صحتك، حتر"برنامج  -١١٤

 .الربنامج احلاجة إىل إتاحة بدائل ملكافحة ارتفاع مؤشرات األمراض غري املعدية النامجة عن احلياة اخلاملة

 .يستهدف هذا الربنامج دعم النشاط البدين كجزء من صحة الشعب ورفاهه -١١٥

، أجرت املؤسسات العامة واخلاصة أنشطة توعية خمتلفة، واتُِّبَع "حتركّي يا بوليفيا"نمية برنامج ومن أجل ت -١١٦
 ومن األنشطة الرئيسية يف هذا املضمار     . مـنهاج الـتعاون الـدويل، وأُعـيد تنظيم وكالة وزارة الرياضة ذاهتا            

 :َنذكر ما يلي

تشجع على ممارسة النشاط البدين وُتعقَُد      تنسيق يوم التحدي واملشاركة فيه، وهو تظاهرة عاملية          -
وتشارك بوليفيا يف هذا احلدث منذ عام       . مايو من كل عام   /يـوم األربعاء األخري من شهر أيار      

وقد َبَدأ هذا النشاط مبشاركة موظفي . ، وحتقق مشاركة أكرب للبلديات فيه عاماً بعد عام١٩٩٨
 بلدية على الصعيد الوطين،     ٩٨جراء   وشاركت يف هذا اإل    -وكالـة وزارة الرياضـة حصرياً       

 . شخص من سكّاهنا اعتزموا حماربة احلياة اخلاملة١ ٤٥٠ ٠٠٠متكّنت من حتريك 

تنظيم تظاهرات خاصة مبمارسة النشاط البدين واملشاركة فيها يف األيام التذكارية مثل يوم عدم               -
 .التدخني ويوم املسنني ويوم املعوَّقني وغريها

ليت ُتروِّج النشاط البدين والرياضة للجميع، مثل األلعاب األوملبية اخلاصة، وتلك           دعم املنظمات ا   -
 .املخصصة ملرضى السكري واملسنِّني واملعوقني

، وذلك بالتخطيط (RAFA/PANA)مشـاركة بوليفـيا يف شـبكة النشاط البدين باألمريكتني        -
 تدعمها وتروِّج هلا منظمة     وشبكة النشاط البدين منظمة   . ألنشـطة مـن أجل تنفيذها يف البلد       

، ومنظمة األمم املتحدة للتربية (OMS)ومنظمة الصحة العاملية /(OPS)الصحة للبلدان األمريكية 
 .، ومركز أتلَنتا ملكافحة األمراض، والرابطة العاملية للطب الرياضي)اليونسكو(والعلم والثقافية 

عامة اجلمهور، حيث أُعِّدت األعمال التايل ذكرها       بـرنامج نشـر ممارسة النشاط البدين والرياضي بني           -١١٧
 :حتقيقاً ملقصد تنمية عادة مزاولة النشاط البدين ودعم اإلعداد البدين املتكامل منذ الطفولة

وتّولت وكالة وزارة الرياضة منح املواد  .  مدرسـة رياضية يف بلديات فرعية بالبلد       ٥٠إنشـاء    -
 ).٢٠٠٠(الرياضية وإعداد املعلّمني 

وجرى .  مدرسة رياضية صيفية على الصعيد الوطين، بالتنسيق مع وزارة التعليم          ٢٥٠إنشـاء    -
وسلَّمت وكالة وزارة الرياضة جمموعات مواد رياضية       .  مدرٍس للتربية البدنية   ٤٥٠التعاقد مع   

 ).٢٠٠٢( من األطفال حمدودي املوارد ٣٥ ٠٠٠لكلّ مدرس وشارك فيها 

 طالٍب وشاٍب   ٧٠ ٠٠٠ويشمل  . برنامج مماثل للربنامج السابق    وهو   -إنشاء مدارس مفتوحة     -
.  مدرساً للتربية البدنية٥٥٠ مدرسة وجرى التعاقد مع      ٣٠٠كما أُنِشئت   . من مجيع أحناء البلد   
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وقـد أُنِشئت هذه املدارس باستغالل اهلياكل األساسية القائمة للوحدات التعليمية التابعة لكل             
 .بلدية مستفيدة

لعاب الوطنية بني املدارس، وهو َحَدث رياضّي خمصص لطالب املدارس، ُيعقد سنوياً            تنظيم األ  -
ويشارك فيه أطفال من خمتلف البلديات، يبدأ بالتسابق على مستوى الربامج الدراسية، مث على              

ويشارك يف هذا . مستوى الوحدات التعليمية، مث على مستوى البلديات، وصوالً إىل هنائي وطين         
 . طفٍل وشاٍب بوليفيني من اجلنسني٨٠ ٠٠٠احلدث حنو 

إقامـة تظاهـرات يف جمال الرياضة التأهيلية يف شىت التخصصات الرياضية اليت تستهدف فئيت                -
 . احتاداً رياضيا٢٥ًوتعقد هذه التظاهرات سنوياً يف حنو . األطفال والقُصَّر

، وشارك يف هذا ٢٠٠٤ري يف عام يف سوك" األلعاب األمريكية اجلنوبية املدرسية العاشرة"تنظيم  -
 . رياضي٦٠٠ من بلدان أمريكا اجلنوبية بزهاء ٦احلدث 

 : برنامج النهوض باملؤسسات الرياضية وتعزيز تنمية الرياضة التنافسية، وقد جنح يف حتقيق اإلجنازات التالية -١١٨

اً من أجل عقد التظاهرات  احتاداً رياضياً وطني٣٥تقدمي الدعم االقتصادي، والفين، واللوجسيت ل   - 
 التنافسية، وتوفري التأهيل، وإتاحة حضور التظاهرات الدولية وغريها؛

 تقدمي الدعم االقتصادي للرياضيني البارزين واملواهب الرياضية؛ - 

 ؛)٢٠٠٠(إقامة الدورات لأللعاب الرياضية الوطنية األربع  - 

بية، مثل األلعاب البوليفية، والتظاهرات اليت      املشاركة يف تظاهرات رياضية ضمن األلعاب األومل       - 
 تنظمها منظمة أمريكا اجلنوبية للرياضة، واأللعاب األمريكية، انتهاًء باأللعاب األوملبية؛

التعاقد مع مدربني دوليني يف التخصصات الرياضية ذات األولوية على الصعيد الوطين، من خالل  - 
 االتفاقية املربمة مع مجهورية كوبا؛

 . طالباً للدراسة يف كوبا، يف درجة الليسانس يف التربية البدنية والرياضة٧٢تقدمي املنح ل   - 

 الصحة العقلية

 معلومات أساسية 

بدءاً من عقد السبعينات من القرن املاضي، ودولة بوليفيا تضطلع بتنفيذ سياسات يف جمال الصحة العقلية      -١١٩
 ، وذلك حىت    وتشجيع العادات وأساليب احلياة الصحية عرب وزارة الصحة        أعمـاالً وقائية رئيسية وثانوية    تتضـمن   

، حيث أنشئت يف العام املذكور، وبالتالزم مع ذلك، منظمات متخصصة يف جمال مكافحة املخدرات               ١٩٩٢عام  
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ملسألة ، مستقلة عن وزارة اخلارجية، ويف العام ذاته، أُحليت هذه ا(CONAPRE)اجمللس الوطين حلكّام املقاطعات (

 .إىل وزارة الصحة لتدخل يف اختصاصها، وتصبح برنامج الصحة العقلية

 ، اعـتمدت االسـتراتيجية البوليفـية ملكافحـة االجتـار غري املشروع باملخدرات              ٢٠٠٣ويف عـام     -١٢٠
إتالف حماصيل املواد املخدّرة، وحظرها، والتنمية البديلة،       :  عناصر ٥اليت تتألف من    ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(للفـترة   

والوقايـة، وإعـادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمع، والتواصل االجتماعي، لتستهدف بذلك معاجلةً متكاملة ملسألة               
 .مكافحة املخدرات مبشاركة القطاعات املتعددة وباتباع هنج متعدد الثقافات

 مظاهر التقدم احملرز 

 إدماجهم يف اجملتمع، ُتَحدَّد فيها املراكز   أُِعـدَّت أدلّـة إرشادية يف جمال تأهيل مدمين املخدرات وإعادة           -١٢١
 .الوطنية للتأهيل والعالج وإعادة التأهيل

وأيضـاً مثـة اآلن معـايري دنـيا للرعاية موضوعة يف جمال إعادة التأهيل العالجي ملدمين الكحوليات                   -١٢٢
هيل االجتماعي تقّنن   وعـالوة على ذلك، ُوِضعت معايري دنيا العتماد مراكز العالج وإعادة التأ           . واملخـدرات 

 .القواعد الدنيا اليت حتكم عملها

كمـا طُِبَعـت منشورات تتعلق بالوقاية من تعاطي املخدرات املشروعة وغري املشروعة والترويج حلياة                -١٢٣
وهتدف هذه املنشورات إىل اإلعالم     . ٢٠٠٣-٢٠٠١صـحية، وذلك يف إطار اإلجراءات اليت اختذت يف الفترة           

بية تسهم يف خفض الطلب على املخدرات بني فئات السكان األكثر عرضة خلطرها، مثل األطفال ونشر رسائل إجيا
واملـراهقني البوليفيني من اجلنسني باعتبارهم ميثلون مجهوراً أساسياً والوالدين، واملدرسني، والسكان بصفة عامة              

 .باعتبارهم ميثلون مجهوراً ثانوياً

 مل ويف البيئة من مجيع جوانبها حتسني النظافة الصحية يف الع-دال 

، الذي )١٤املرفق رقم  (٢٠٠٤يوليه / متوز١٤، املؤرخ ٣٤٨/٤ُتصدر وزارة العمل القرار الوزاري رقم  -١٢٤
 .ينص على منح بطاقات مهنية للمهنيني مبختلف فئاهتم يف ميدان األمن الصناعي، على الصعيد الوطين

تقدمي خطة النظافة الصحية، واألمن الصناعي، والصحة املهنية من أجل ويف وزارة العمل، يتجلى االلتزام ب -١٢٥
  خطط حىت   ٨وهكذا، ازداد عدد اخلطط املقّدمة املذكورة من        . اعـتماد بـيان البيئة يف وزارة التنمية املستدامة        

 .٢٠٠٥ خطة حىت عام ٢٠٠ إىل ٢٠٠٢عام 

 : ذكرهاويف ميدان الصحة، أجنزت دولة بوليفيا األعمال التايل -١٢٦

 معلومات أساسية 

  مـن الدسـتور السياسـي للدولة بالتزام الدولة بالدفاع عن ثروهتا البشرية حبماية         ١٥٨تقـّر املـادة      
 صحة السكان؛
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 من الفصل خامساً منه، ضمن وظائف املعهد الوطين ٢٠، يف املادة ١٦٩٩٨وينص املرسوم التشريعي رقم  
 فنية يف هذا الصدد بالتنسيق مع هيئات ذات صلة، وتوخياً           ، على وضع معايري   (INSO)للصـحة املهنية    

 :ملباشرة هذه املهمة، أُعدَّت املعايري والنظم التالية

األمـن والـنظافة الصـحية يف العمل، وهو املعيار البوليفي املتعلق بالرموز واأللوان               - 
 ؛٥٥٠٠١ م ب -واإلشارات األمنية 

 ؛٥١٣٠٠٢ وم ب ٥١٣٠٠١ م ب -تشييد املعيار البوليفي لألمن يف قطاع ال -  

 املعيار البوليفي النبعاثات الغازات من مصادر متحركة؛ -  

 .املعيار البوليفي بشأن التلوث الضوضائي للبيئة -  

وقـد ُوِضعت مجيع هذه النظم يف إطار قانون النظافة الصحية واألمن والرفاه والقانون البوليفي       
 . بشأن البيئة١٣٣٣رقم 

ضع كذلك نظام بشأن إدارة النفايات الصلبة الناجتة عن املنشآت الصحية واملعيار البوليفي للنفايات              وو -١٢٧
 .الصلبة الناجتة عن املنشآت الصحية

 التقدم احملرز 

 الربامج  

 ) الضوضاء النامجة عن الصناعـة، واإلضاءة، وشدة احلرارة      (تقيـيم املخاطر املاديـة      - 
ـ        ثل النسـيج، والتعدين، والطحن، واملصانع، واستخراج  يف الصـناعات البوليفـية م

 املعادن وغريها؛

 تقييم التلوث الضوضائي للبيئة الناجم عن الصناعة؛ -  

 عمليات تفتيش على األمن الصناعي يف شىت الصناعات البوليفية؛ -  

مة عملـيات تقييم التلوث الضوضائي للبيئة الناجم عن مصادر ثابتة مثل األماكن العا             - 
 واخلاصة، واملراقص، والكاراوكي، وقاعات االحتفاالت، إخل؛

 .برنامج تأهيل العمال والقيادات الوسطى والتنفيذية يف جمال األمن والنظافة الصحية -  
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 االتفاقات  

 ختصص التمريض يف اجلامعة العامة للقديس أندريس        -اتفـاق مـربم مع كلية الطب         - 
(UMSA)    يف السنة الدراسية الثالثة يف جمال النظافة الصحية         ، بشـأن تأهيل اجلامعيني 

 واألمن الصناعي؛

 ختصص التمريض يف اجلامعة الكاثوليكية، بشأن تأهيل        -اتفـاق مربم مع كلية الطب        - 
 .اجلامعيني يف السنة الدراسية الثالثة يف جمال النظافة الصحية واألمن الصناعي

توطنة واملهنية واألمراض األخرى الوقاية من األمراض الوبائية وامل  -هاء 
 وعالجها ومكافحتها

 املالريا

 معلومات أساسية 

 حتليل موجز إلشكالية املالريا يف بوليفيا 

 يتـيح حتلـيل أوجـه القصور واملشاكل اليت يواجهها الربنامج الوطين لرصد ومكافحة املالريا، خالل                 -١٢٨
وتكشف .  املاثلة أمامه بغية حتقيق مكافحة املالريا      ، الـتعرف على منجزاته والتحديات     ٢٠٠٤-١٩٩٨الفـترة   

جوانب الربنامج اليت خضعت للفحص عن أهنا تشكل عناصر تنفيٍذ، ودعٍم، وتنمية للربنامج وهي متمثلة يف رصد 
األمراض الوبائية ونظم املعلومات، وإدارة الربنامج، وتعزيز الوقاية من املالريا، ورصد اآلفات احلشرية ومكافحة              

 .قالت املرضنا

ويدعم الربنامج الوطين لرصد ومكافحة املالريا تنفيذ السياسات القائمة يف جمال الصحة والسياسات ذات  -١٢٩
األولوية الوطنية ومثال ذلك تعميم ضمان احلماية االجتماعية وإدراجها يف جمال الصحة باعتبارها أولوية قصوى؛           

ومكافحة األمراض املتوطنة واألمراض املتفشية املنقولة باحلشرات،       وإيـالء األولوية لصحة كٍل من األم والطفل؛         
 .وإشراك اجملتمع يف صنع القرار، والعمل من أجل الصحة الفردية واجلماعية

النهوض برصد األمراض الوبائية وبنظم     : وبغـية توطيد عملية احلد من األذى، ُحدِّدت األهداف التالية          -١٣٠
سني إدارة أنشطة الوقاية واملكافحة املنجزة يف إطار الربنامج وحتسني الترويج           املعلومـات يف جمـال الصحة؛ وحت      

للصـحة والوقايـة، ودعـم التشخيص احمللي للمرض وعالجه عن طريق الدوائر العامة للصحة واجملتمع احمللي؛                 
ة أنشطة الوقاية والنهوض بالرصد البيئي ورصد اآلفات احلشرية ومبكافحة ناقالت األمراض؛ وتطوير عمليات مراقب

 .من املرض ومكافحته وعمليات رصدها وتقييمها

وُيَعـدُّ الربنامج أداةَ تنسيٍق من أجل حتقيق التعاون الفين واملايل الدوليني ومنوذجاً لتدخل وزارة الصحة                 -١٣١
ملشاركة والرياضة يستجيب لالحتياجات واألولويات يف جمال الصحة؛ فبنجاح الربنامج يف بلوغ مستوى جيد من ا
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بـني املؤسسية املتحققة خالل عملية حتليلة ومناقشة أصبح يشكل عمالً ومسامهةً مشتركْين من جانب اجلهات                
 .الفنية الوطنية، والدولية، والعامة فيما يتعلق مبشكلة املالريا

 الترويج للصحة والوقاية من املالريا 

لذي ميد عملية مكافحة هذا املرض باالستدامة على        ُيعـد الترويج للصحة والوقاية من املالريا العنصر ا         -١٣٢
ويرتكز على وساطة املعلومات والتعليم واالتصال، عن طريق شن محالت إعالمية،           . املـدى املتوسـط البعـيد     

وتعليمـية، وتأهيلية لنشر تدابري للحماية الذاتية ولتحسني سلوك الفرد والسكان، ترمي إىل جتنب خطر عدوى                
؛ )كاحلواجز الشبكية، والناموسيات، واملواد الطاردة للناموس     (ستخدام مواد للوقاية من انتقاله      املالريا؛ وترويج ا  

وتنظيم املسامهني املتطوعني من اجملتمع احمللي وتأهيلهم يف جماالت حتديد أماكن حلاالت املشتبه بإصابتها باملرض،               
دية على البيئة داخل املرتل ويف حميطه من أجل       وتشخيصه، وعالجه، ونشر تدابري الوقاية منه، وإجراء حتسينات ما        

ويهدف ترويج املواد املَشرَّبة مببيدات احلشرات بني سكان املناطق املتوطنة ومنحها إياهم، وتقييم . احلد من انتقاله
أحوال التصحاح البيئي، وتعديلها، وحتسني املساكن إىل إحداث تعديالٍت حامسة يف األحوال الصحية البيئية ويف               

 .أحوال املساكن يف سبيل املكافحة الدائمة النتقال املرض، وتوخياً هلذه األهداف ُيَعدُّ دليل الوقاية من املالريا

ويرجع الفضل يف املنجزات اليت ُحقِّقت يف هذا العنصر إىل تنظيم شبكة من املسامهني املتطوعني والقادة                 -١٣٣
يد أماكن احلاالت املشتبه بإصابتها باملرض، وعالجها، مـن السـكان األصـليني يضطلعون بأعماٍل تتعلق بتحد     

ومتابعتها؛ ونشر معلومات عن الوقاية من املالريا ومكافحتها؛ إذ أُنِتجت مواد تعليمية تستهدف الدوائر الصحية               
 ).احملليأدلة مكافحة املالريا للقادة واملسامهني املتطوعني، ودليل التأهيل إلعداد املُؤهِّل يف اجملتمع (والسكان 

أمـا عـن الـتحديات اليت تواجه الربنامج فهي تتعلق بتطوير واستراتيجية اإلعالم، والتعليم، والتأهيل                 -١٣٤
وتوطيدها بغية الترويج للصحة والوقاية من املالريا فيما بني السكان بصفة عامة وتأهيل موظفي املؤسسات يف هذا 

عها، وزيادة عددهم، ورصد وتقييم أعماهلم؛ والتحقق من فعالية         اجملال؛ وتوطيد شبكة املسامهني املتطوعني وتوسي     
طريقة الناموسيات املّشربة مبواد طاردة للناموس وتقييمها باعتبارها استراتيجية صاحلة ملكافحة املالريا يف املناطق              

 .حة ناقالت املرضاملتوطنة؛ وإدخال حتسينات صحية بيئية وسكنية يف املناطق املقاِومة للتدابري التقليدية ملكاف

 .وقد بدأ العمل بالوثائق التعليمية، واإلعالمية والتأهيلية ابتداًء من نشرها على الصعيد الوطين -١٣٥

 غايات الربنامج 

خفـض حاالت اإلصابة باملالريا واحلد من تفشيها وفقاً ملعدالت معيارية ملكافحتها، حبيث تصل إىل ما                 -١٣٦
من السكان معرَّض لإلصابة هبا، واإلسهام يف النمو االجتماعي          شخص   ١ ٠٠٠ أشـخاص مـن كـل        ٥دون  

 .االقتصادي للبلد

 .احلفاظ على ختفيض معدل وفيات املالريا واإلصابة هبا واإلسهام يف حتسني نوعية حياة الشعب البوليفي -١٣٧
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الريا املتوطنة بغية متابعة    حتسني القدرة على رصد املالريا ومكافحتها وخباصة يف املقار الثمانية مبنطقة امل            -١٣٨

تنفيذ أهداف مكافحة املالريا، وتقييمها وذلك بتحسني إدارة عناصر املشروع الوطين لرصد ومكافحة املالريا وفقاً 
 .ملعدالت تنفيذها يف الدوائر الصحية

 مظاهر التقدم احملرز 

، إىل  ٢٠٠٤-١٩٩٨ بوليفيا للفترة    تشري وثيقة املنجزات يف جمال األمراض الوبائية ومكافحة املالريا يف          ١٣٩
 ).نظراً حلجم الوثيقة، ترفق املعلومات طي هذا التقرير(األعمال اليت اضطلعت هبا الوزارة 

 :وأعدَّت وزارة الصحة والرياضة املواد التالية بغرض التوعية -١٤٠

 دليل الوقاية من املالريا 

 دليل عملي من قواعد عالج املالريا 

 هري للمالريادليل التشخيص اجمل 

 دليل مكافحة املالريا للقادة واملسامهني املتطوعني يف جمال الصحة 

 دليل التأهيل إلعداد املَُؤهِّل املتطوع 

 تعليمات لعالج مرض املالريا 

 .مواد إعالمية 

 )داء املثقبيات األمريكية(مرض تشاغاس 

 معلومات أساسية 

 إحلاحاً وأعظم أثراً، يف منطقة املخروط اجلنويب األمريكي،         ميـثل مرض تشاغاس املشكلة الصحية األكثر       -١٤١
 .وقد أعلنت خمتلف بلدان املنطقة عن وجوب إيالئها األولوية يف الرعاية

وبناًء على ما سبق، التزم وزراء الصحة لكٍل من األرجنتني، وأوروغواي، وباراغواي والربازيل، وبوليفيا،  -١٤٢
، بتنفيذ األعمال الضرورية للقضاء على اإلصابة بالترياتوما        ١٩٩١يوليه  / متوز وشـيلي اجملـتمعون يف برازيليا يف      

وإدراكاً هلذا اهلدف، أُنشئت جلنة حكومية دولية غايتها الترويج     . ومكافحة انتقال مرض تشاغاس عن طريق الدم      
 مة أداء وظائف   لـربنامج وخطـة عمـل دون إقليمية، بعد أن اُسِندت إىل منظمة الصحة للبلدان األمريكية مه                

 .األمانة العامة
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ومـنذ ذلك احلني، شرعت اللجنة احلكومية الدولية تطلب إىل الدول األعضاء تقاريراً دورية عن حالة                 -١٤٣
أغسطس / اجتماعاً فنياً، بالتناوب بني بوينس آيرس يف آب        ١٤األعمـال الوقائـية وأعمال املكافحة، وعقدت        

 .٢٠٠٥مارس / وبوليفيا يف آذار١٩٩٢

 لبلدان املخروط اجلنويب ملكافحة مرض تشاغاس والقضاء ١٩٩١وكنتيجة لألحوال اليت هيأهتا مبادرة عام  -١٤٤
 عاماً تارخيياً لبوليفيا، حيث تقرر تنفيذ استراتيجية        ١٩٩٨علـيه؛ ومع تزايد املعرفة باملرض يف البلد، أصبح عام           

الستراتيجيات األساسية املنبثقة عن السياسات الصحية،      ، باعتبارها إحدى ا   "الدرع الواقي من األمراض الوبائية    "
، "مكافحة مرض تشاغاس"وتستهدف، يف مجلة جوانب أخرى، مكافحة األمراض بالغة التفشي، بإيالء األولوية ل  

 .واليت يضمن هلا مصرف التنمية للبلدان األمريكية ائتماناً كبرياً

ويف . افحة ناقالت املرض وتفشي احلشرات يف املنازل       بـدأ إنشاء اخلط األساسي ملك      ١٩٩٩ويف عـام     -١٤٥
، وبتوفري املوارد املتمثلة يف االئتمان املقدم من مصرف التنمية للبلدان األمريكية،         )٢٠٠٤-٢٠٠٠(األعوام التالية   

تقييمات انتشار  متتد تدرجيياً تغطية املنطقة املتوطنة لُتكمِّل يف جزٍء منها دوريت العالج الكيميائي املرتيل وُتكَثَّف               
، ُيجرى مسٌح كامل للمساكن يف ٢٠٠٣ويف إطار اإلجراء املُتَّخذ عام . اآلفـات احلشـرية بعد رشها باملبيدات   

وقد مثَّل ذلك املسح العملية األوسع نطاقاً اليت شهدها البلد يف جمال مكافحة ناقالت األمراض      . املـنطقة كـلها   
ويف إطار اإلجراء املتخذ يف .  مسكن٦٧٠ ٠٠٠ات احلشرية يف حنو وذلك بتقصي ناقالت األمراض والرش باملبيد   

 .، حوفظ على هذه التغطية باعتبارها أولوية بغرض تقييم انتشار اآلفات احلشرية أساسا٢٠٠٤ًعام 

، فيشتمل على اقتراح منهجي يتعلق مبرحلة التوطيد، وذلك بناًء          ٢٠٠٥أمـا عن اإلجراء املتخذ يف عام         -١٤٦
 .ملكافحة املَُتحقِّقعلى مستوى ا

وأِعدَّت األنشطة اخلاصة بعنصر اإلعالم، والتعليم، واالتصال مبوازاة أنشطة مكافحة ناقالت املرض، ويف              -١٤٧
، اُتخذت إجراءات عاجلة تستهدف حتديد املرحلة اليت بلغها الربنامج، مث أِعدَّت استراتيجية             ٢٠٠٠أوائـل عام    

 .أساسي أجري لـهالعقد يف أعقاب ذلك وفقاً لتحليل 

وفيما يتعلق بتشخيص املرض وعالجه لدى األطفال دون سن اخلامسة، تأخر الشروع يف تنفيذ األنشطة                -١٤٨
ذات الصـلة تأخراً واضحاً، إذا ُوضع يف االعتبار الوقت املنقضي منذ دخول املشروع حيِّز التنفيذ، ولعله تأخري                  

ن يف مناطق االنتقال املتقطِّع للمرض أو يف املناطق املعرضة خلطر           ميكن تربيره بأنه ال جدوى إال من عالج السكا        
 .اإلصابة مرة أخرى باملرض ولو كان خطراً ضئيالً

 أوجه التقدم احملرز 

 املنجزات يف جمال مكافحة ناقالت املرض 

ات والبلديات،  ُحدِّثـت املعلومات املتعلقة باآلفات احلشرية بالنسبة إىل معدالت اإلصابة هبا يف املقاطع             -١٤٩
 ).١انظر الرسم البياين (واليت تتيح حتديد مسار أنشطة مكافحة ناقالت املرض 
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وميتاز وضع مكافحة ناقالت املرض يف بوليفيا باخنفاٍض هائل يف معدالت مرض تشاغاس يف املناطق اليت                 -١٥٠

ند إنشاء خط املكافحة     يف املائة ع   ٧٥فبعد أن كانت معدالت تفشي احلشرات قد وصلت إىل          . جـرى تطهريها  
، يشري تقييم الوضع من خالل تقييمات انتشار اآلفات         ٢٠٠٣ وحىت إمتامه يف عام      ١٩٩٩األساسـي يف عـام      

 يف  ٤,١ إىل   ٢٠٠٣احلشرية بعد رشها باملبيدات إىل أن ما تبقى من معدالت تفّشي احلشرات قد اخنفض يف عام                 
 ).٢لرسم البياين انظر ا( يف املائة ٢,٨ إىل ٢٠٠٤املائة ويف عام 

 املنجزات يف جمال تشخيص املرض وعالجه 

أنشـئت فـرق املكافحة اإلقليمية باستثناء مقاطعيت تارخيا وبوتوسي، وأُِعدَّت أدلة التشخيص واملعاملة               -١٥١
 السريرية املصدَّق عليها من جانب استشاريني خرباء دوليني معتمدين من منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة

الصـحة العاملية بالربازيل واألرجنتني ومن منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية ببوليفيا ومن               
 طفٍل وطفلة   ٣٣٠ ٠٠٠مجعية طب األطفال البوليفية؛ وصيغت استراتيجية التدخل للمكافحة بغية تشخيص حنو            

 .غاس طفٍل وطفلة مصابني مبرض تشا١٢٤ ١٢٠دون سن اخلامسة وعالج 

وجيـري اآلن تنفيذ املشروع النموذجي لتشخيص املرض وعالجه يف بلدييت مايرانا وسانتا كروس؛ ومن                -١٥٢
 .٢٠٠٥يوليه /املقدَّر انتهاء العمل يف متوز

ويعد مشروع مكافحة مرض تشاغاس اخللقي الذي حيظى بتعاون بلجيكي جزءاً مكمِّالً هلذا العنصر؛ إذ                -١٥٣
سـهام يف مكافحة مرض تشاغاس اخللقي بإخضاع حديثي الوالدة املصابني باملرض            يهـدف املشـروع إىل اإل     

 .للتشخيص والعالج يف املستشفيات من الدرجتني الثانية والثالثة يف املقاطعات املتوطنة ببوليفيا

 :وأُِعدَّت الوثائق التالية من أجل توعية السكان، وزارة الصحة والرياضة -١٥٤

 ألمراض تقدمها مراكز إعالميةمعلومات عن ناقالت ا 

 استراتيجيات تشخيص ومكافحة مرض تشاغاس اخللقي 

 دليل العمليات امليدانية 

 دليل مكافحة املالريا للقادة واملسامهني املتطوعني يف جمال الصحة 

 دليل العمليات امليدانية 

 التعليم، والتأهيلقرص حاسويب عن الربنامج الوطين ملكافحة مرض تشاغاس وتوفري املعلومات، و 

 موجز تنفيذي عن استراتيجية اإلعالم، والتعليم، واالتصال للربنامج الوطين ملكافحة مرض تشاغاس 

 استراتيجية اإلعالم، والتعليم واالتصال للربنامج الوطين ملكافحة مرض تشاغاس 

 دراسة عن املعرفة مبرض تشاغاس واملواقف جتاهه واملمارسات املتعلقة به 

  الوطنية ملكافحة مرض تشاغاساخلطة 

 وظائف وعمليات فنية إدارية يف إطار الربنامج الوطين ملكافحة مرض تشاغاس 
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 ١الرسم البياين 
 ٢٠٠٣-١٩٩٩تفشي احلشرات للمرة األوىل 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣تفشي احلشرات بعد الرش باملبيدات 
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 املنجزات احملقّقة يف عنصر استراتيجية اإلعالم، والتعليم، واالتصال والتأهيل 

عتبار أن هذا العنصر ميثل خطاً حمورياً يف كل عمليات الربنامج، فسوف ُتَعدُّ يف إطاره أعمالٌ قبل أن                  با -١٥٥
ومن املنجزات امللموسة يف    . يتوفر االئتمان املقدم من مصرف التنمية للبلدان األمريكية وعند توفره وبعد انتهائه           

 :هذا الصدد ميكننا ذكر ما يلي

ر الفائق األمهية الذي يلعبه االتصال يف تنمية اجملتمع وتقدمه، من خالل رسم سياسة تعترف بالدو - 
 إرساء الدميقراطية يف اإلعالم وإتاحة إمكانية االطالع على املسائل املتعلقة بالصحة؛

نـتائج البحوث اليت أجريت على املعارف واملواقف واملمارسات واملفاهيم والتصورات املتصلة             - 
 املتوطنة فيما يتعلق باملسائل اخلاصة بانتقال املرض ومبرض تشاغاس نفسه؛بالسكان يف املناطق 

رسـم اسـتراتيجية عـلى املدى القريب واملتوسط والبعيد تنطوي على أعماٍل تستهدُف تغيَري      - 
املواقف واملمارسات بزيادة متكني القدرات احمللية، والتشجيع على املشاركة، وإتاحة جمال للحوار 

 . والتعددية يف سياٍق وطّينوالدميقراطية

 برنامج مكافحة األمراض الناشئة واألمراض العائدة

 معلومات أساسية 

يرمي برنامج مكافحة األمراض الناشئة واألمراض العائدة إىل دعم السياسات، واالستراتيجيات، واملعايري            -١٥٦
 وُحمَّى الضنك، واجلذام، والكولريا، واحلمَّى املُتَّـبعة يف جماالت التصدي لكلِّ من داء الكلب، وداء الليثمانيات،     

الرتفـية، هبـدف توفري الوقاية واملعلومات والتعليم يف جمال الصحة للسكان بصفة عامة وحتقيق الرفاه للسكان                 
 .البوليفيني، فضالً عن ضمان إجياد األوضاع املناسبة لسالمة املواطنني ووقايتهم من املخاطر

 مظاهر التقدم احملرز 

، هتدف إىل الوقاية من ظهور هذه األمراض يف األراضي          ٢٠٠٧-٢٠٠٣ُوِضـَعت خطة مخسية، للفترة       -١٥٧
 .الوطنية ومكافحتها

 النتائج احملقّقة 

أََعـدَّت وكالـة وزارة االستثمار العام اخلطة الوطنية للوقاية من محى الضنك واحلمى الرتفية                - 
 نفيذها؛ومكافحتهما ونقحتها واعتمدهتا، وجيري اآلن ت

 أُعَِّدت وُنقِّحت اخلطة الوطنية لرصد األمراض الوبائية وحبث الكولريا، وجيري اآلن تنفيذها؛ - 

 أعُتِمدت اخلطة الوطنية للوقاية من اجلذام؛ - 

 جيري اآلن تنقيح اخلطة الوطنية ملكافحة احلُمَّى الرتفية؛ - 
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زِّع بغية رصد انتشار األمراض الوبائية،      أُِعـدَّ دلـيل قواعـد الوقاية من داء الكلب وُنِشر ووُ            - 
 .وكذلك برنامج املكافحة الوطنية لداء الكلب املوجَّه إىل البلدان يف املناطق احلضرية

 من  ٢٠٠٥وقـد أتاح اعتماد وكالة وزارة االستثمار العام هلذا الربنامج توفر ميزانية لـه بدءاً من عام                  -١٥٨
 .أجل تنفيذ اخلطة

، سيمكن من خالهلا إظهار نتائج تنفيذها من ٢٠٠٦ خضوع اخلطة ملرحلة تقييم أويل يف عام ومن املتوقع -١٥٩
 .حيث مدى فعاليته وكفايته

 : وتضطلع وزارة الصحة والرياضة بإعداد مواد النشر التالية -١٦٠

 سيسيسريكوسيس؛/دليل الوقاية من داء الشريطيات - 

 اخلطة اخلمسية للفترة (ة واألمـراض العائدة   الـربنامج الوطـين ملكافحـة األمـراض الناشـئ          - 
 ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٣

 ؛٢٠٠٤الربنامج الوطين ملكافحة األمراض الناشئة واألمراض العائدة، اخلطة السنوية لعام  - 

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٦خطة مخسية ملكافحة داء الليثمانيات للفترة  - 

 ليفيا للفترة  خطـة اسـتراتيجية تسـتهدف خفـض حـاالت ظهـور اجلذام وانتشاره يف بو                - 
 ؛٢٠٠٦-٢٠٠٦

 ؛٢٠٠٥دليل قواعد وإجراءات عالج اجلُذام، بوليفيا عام  - 

 ؛٢٠٠٥خطة للطوارئ للوقاية من ُحّمى الضنك ومكافحتها يف بلديات هلا األولوية، بوليفيا عام  - 

 ؛٢٠٠٥خطة رصد ُحمَّى الضنك ومكافحتها، بوليفيا عام  - 

 ؛٢٠٠١ب ورصده والقضاء عليه، يف عام دليل قواعد الوقاية من داء الكل - 

لبلديات خالية من   "، برنامج املكافحة الوطنية لداء الكلب       ٢٠٠٨-٢٠٠٤خطة مخسية للفترة     - 
 ".داء الكلب

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري/برنامج مكافحة األمراض املنقولة جنسياً

 معلومات أساسية 

اإليدز /فريوس نقص املناعة املكتسب   /ولة عن طريق االتصال اجلنسي    يرمي الربنامج الوطين لألمراض املنق     -١٦١
وتتضمن هذه  . إىل الوقايـة من األمراض الوبائية ومكافحتها ورصدها يف مجاعات تعرضها سلوكياهتا للمخاطر            
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امج إال أن للربن  . اجلماعات األشخاص املزاولني للنشاط اجلنسي التجاري مثل املشتغالت باجلنس واملثليني جنسياً          

أعمـال رعايـة تشمل السكان بصورة عامة، ومثال ذلك الرعاية املُقدَّمة يف مراكز الصحة من الدرجتني األوىل                  
والثانـية بتقدمي املشورة والرعاية يف خمتربات التحاليل وعيادات االستشارة، وُيَعدُّ هذا النشاط مبثابة استراتيجية               

 .لتوسيع نطاق الرعاية

 مظاهر التقدم احملرز 

، جيري تنفيذ أنشطته مبوارد من الصندوق العاملي ووكاالت ٢٠٠٨-٢٠٠٤أعِّد برنامج استراتيجي للفترة  -١٦٢
 .أخرى للتعاون اخلارجي

 النتائج احملقَّقة 

 أُِعدَّت صكوك ومعايري يف جمال الرعاية مبراكز الصحة هتدف إىل تأهيل العاملني بالصحة؛ - 

 ملرضى، وهدفها تعليمي؛أِعدَّت أدلة إرشادية لرعاية ا - 

 ؛]أُِعدَّت أدلة إرشادية إعالمية للسكان بصفٍة عامة، وهدفها إعالمي -

 اإليدز؛/أُجريت حبوث عن املعرفة بفريوس نقص املناعة البشري -

أُجريت دراسات عن املعارف واملواقف واملفاهيم ذات الصلة تستهدف فئيت املراهقني والشباب             -
 .من السكان

 رئيسيةاملنجزات ال

اإليدز عالج ثالثي مضاد لفريوسات     / من املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      ٤٠٠قُـدِّم ل       -
 ؛٢٠٠٣وتربعت مجهورية الربازيل بأدوية عام . النسخ العكسي

اإليدز مبنحه إياه /وافـق الصندوق العاملي على املقترح املقّدم بشأن فريوس نقص املناعة البشري        -
 ترة مخسة أعوام؛ مليون دوالر لف١٦

مت تشغيل سبعة مواقع لترصد املرض يف مجاعات خمتلفة من السكان بصفة عامة سوف تتيح معرفة  -
 .اإليدز يف بوليفيا/طبيعة مسار فريوس نقص املناعة البشري

 :وجتدر اإلشارة إىل أن وزارة الصحة والرياضة قد أعدت املواد التايل ذكرها -١٦٣

 ؛٢٠٠١تالزمة األمراض املنقولة جنسياً، عام دليل إرشادي للتدصي مل -

 ؛٢٠٠٢معايري السالمة البيولوجية للعاملني يف الصحة، عام  -

 اإليدز ورصده يف بوليفيا،    / للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري      ٧١١القـرار الوزاري رقم      -
 ؛٢٠٠٢عام 
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 ي؛دليل توجيهي إلجراء الفحص الطَْوعي لفريوس نقص املناعة البشر -

الـتعريف باالجتاهات اجلنسية للرجال والنساء يف اجلمعيات الشبابية يف منطقة األلتو ومبستوى              -
املعلومات واملواقف املتصلة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، وفريوس نقص املناعة            

 البشري، واإليدز؛

 ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٥، يف لإليدز النشرة النصف سنوية -

 .٢٠٠٠-١٩٨٥اإليدز يف بوليفيا، للفترة /للمراجع املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشريجتميع  -

 ؛٢٠٠٣دليل إرشادي إلدارة املشاريع، بوليفيا عام  -

 دلـيل إرشـادي متعلق بإعداد بروتوكوالت بشأن َترصُّد فريوس نقص املناعة البشري، بوليفيا        -
 ؛٢٠٠٣عام 

وكوالت بشأن رصد السلوك فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة         دليل إرشادي متعلق بإعداد بروت     -
 ؛٢٠٠٣اإليدز وباألمراض املنقولة جنسياً عام /البشري

اإليدز واألمراض املنقولة   /دلـيل إرشـادي لرصد اجليل الثاين من فريوس نقص املناعة البشري            -
 ؛٢٠٠٣جنسياً، عام 

 ؛٢٠٠٣املناعة البشري، بوليفيا عام حلقة تدريبية وتأهيلية يف جمال َترصُّد فريوس نقص  -

 اإليدز؛/ منوذج طلب للرعاية فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري٣١ -

دليل إرشادي بشأن العـالج السريري لألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري، بوليفيا             -
 ؛٢٠٠٥عام 

فريوس نقص املناعة   /صال اجلنسي خطـة استراتيجية للوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االت          -
 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٤اإليدز ومكافحتها للفترة /البشري

 توصيات للوقاية من االنتقال الرأسي لفريوس نقص املناعة البشري وعالجه؛ -

 معلومـات عن مضـادات فريوسـات النسـخ العكسي فـي حاالت النساء احلوامل، بوليفيا  -
 .٢٠٠٥عام 

 برنامج التحصني املوسَّع

، حيث أعدَّت استراتيجيات متنوعة ترمي إىل       ١٩٧٩ُنظِّـم برنامج التحصني املوسَّع يف بوليفيا يف عام           -١٦٤
 .حتقيق التحصني الشامل لألطفال من السكان
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 ، كـان هذا املشروع الوطين يشتمل على أربعة لقاحات للوقاية من ستة أمراض              ١٩٩٩وحـىت عـام      -١٦٥

إضافةً إىل اللقاح املضاد للمالريا، للسكان بصفة       (للنساء يف سن اإلجناب،     تصـيب األطفال، وعلى لقاٍح واحد       
، وبينما يبقى عدد اللقاحات على حاله يزداد عدد األمراض اليت ينبغي            ٢٠٠٠يوليه  /واعتباراً من متوز  ). عامـة 

 . مرض١٢الوقاية منها ليصل إىل 

استئصال احلَْصبة األملانية وتواصل جهودها     وقـد التزمـت بوليفيا يف حمافل دولية شىت بأن تشارك يف              -١٦٦
الستئصال االنتقال احمللي لشلل األطفال، والقضاء الفعلي على التيتانوس يف حاالت املواليد، ومكافحة األمراض              

 .األخرى اليت ميكن الوقاية منها باللقاحات

 معلومات أساسية 

انعدام حاالت  : ديد منجزات بالغة األمهية مثل    يتـيح حتلـيل الوضع احلايل لربنامج التحصني املوسَّع حت          -١٦٧
 عاماً، واخنفاض   ١٩، وانعدام حاالت شلل األطفال منذ       ٢٠٠٠أكتوبر  /احلَْصـبة األملانية منذ شهر تشرين األول      

وحاالت التيتانوس يف املواليد، وهي     ) الدفتريا(حاالت اإلصابة باحلمَّى الصفراء، فضالً عن انعدام حاالت اخلناق          
اعُتِمدت عن طريق إجراء عمليات رصد سريعة لشبكات التغطية باللقاحات اليت أنشئت على الصعيد احمللي نتائج 

 .والبحث الَنِشط عن حاالت يشتبه يف إصابتها هبذه األمراض

وعـالوةً عـلى ذلك، كان أداء شبكات التغطية املتحققة فيما يتعلق بإدارة خمتلف اللقاحات املشمولة                 -١٦٨
 السنوات اخلمسة األخرية أداًء متصاعداً وإجيابباً، كما أُحرز يف الوقت ذاته تقدم ملموس يف جمال                بالـربنامج يف  

 .رصد األمراض الوبائية املختلفة اليت ميكن الوقاية منها باللقاحات

نية ومن ناحية أخرى، فإن إعداد صكوك فنية شىت للرصد والتقييم وتنفيذها، إضافةً إىل تعزيز القدرات الف -١٦٩
 .للعاملني بالصحة قد أفضيا إىل حتسٍن تدرّجيي يف فعالية أعمال الربنامج املختلفة

إال أن الوعي ال يغيب عن بعض نواحي القصور احملددة يف الربنامج، كعدم ضمان توفر موارد من أجل                   -١٧٠
 ومشاكل أخرى متعلقة    احلصول على اللقاحات واحملاقن، ومشاكل نقص املعلومات املتاحة عن اجلرعات املُعطاة،          

بالـتوزيع املنصـف لشـبكات التغطية باللقاحات، وهو قصور حيمل الربنامج على مواجهة حتدياٍت جديدة يف                 
ويوجز هذا التقرير بعض الربامج     . السنوات اخلمس املقبلة سوف يتصدى هلا من خالل إجراءاته التنفيذية املختلفة          

دِرجت يف اخلطة السنوية التنفيذية للربنامج املنبثق عن اإلجراء املُتخَّذ يف عام اليت ُتعد استراتيجية يف طبيعتها واليت أُ
 .، فضالً عن امليزانية املعتمدة مبختلف مصادر التمويل، والنتائج املرجو إحرازها٢٠٠٥

 اهلدف املنشود 

ح الشامل ورصد   احلـد مـن خماطر اإلصابة بأمراض مميتة ميكن الوقاية منها باللقاحات عن طريق التلقي               -١٧١
 .األمراض الوبائية
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 العمليات 
 مظاهر التقدم احملرز النتائج

أمكن تعزيز الطاقة اإلمدادية لعمليات التخزين       
يع والرصد ومراقبة األمصال واملدخالت املختلفة      والتوز

اخلاصـة بالـربنامج، فضـالً عن تعزيز خمتلف أصول          
 .سالسل التربيد على الصعيدين الوطين واحمللي

لربنامح ) اإلمدادي(سيت  يتنفـيذ النظام اللوج    -١
 التحصني املوسع يف ست مقاطعات

الربنامج على الصعيد   سـوف يتـيح تنفيذ هذا        
الوطـين توفر املعلومات الضرورية واملَُحدَّثة دورياً عن        
حالـة اإلمداد لألمصال واملدخالت، فضالً عن احلالة        

 .احلقيقية لسالسل التربيد
سل التربيد اليت جرى تركيبها حتسنت طاقة سال 

على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات، إضافةً إىل        
ضمان الفاعلية التحصينية للقاحات يف ظل نظم سالسل 

 .تربيد مناسبة

تعزيز نظام سالسل التربيد عن طريق إنشاء خمازن         -٢
 على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات

ن بسالسل التربيد توخياً هلدف تعزيز نظام التخزي 
وضمان احلفظ املناسب لألمصال اليت يوفرها الربنامج،       
مـن املقرر إنشاء سالسل التربيد على املستوى الوطين         

الباس وكوتشاببا  (ويف املخـازن السـبعة للمقاطعات       
وسـانتا كروس وتشوكيساكا وأورورو وتارخيا، وال       

 ).يزال خمزن مقاطعة بيين طور اإلنشاء
ة التمويل الكامل للقاحات    أصـبحت استدام   

واحملاقن مضمونة بغية حتصني السكان الذين يستهدفهم       
 .الربنامج

 اعتماد قانون اللقاحات -٣
سمح قانون اللقاحات بضمان آليات     ي سـوف  

الدولة الالزمة لتمويل األمصال اليت يوفرها الربنامج مبا        
وجيري حالياً تنقيح القانون    . يفضي إىل استدامة أعمله   

 .لربملان الوطينيف ا
جرى حتديد البلديات املعرَّضة ملخاطر اإلصابة       

املزمنة باألمراض بغية ترتيب أولية للتدخل على الصعيد        
 .احمللي

إعادة تصنيف البلديات املعرَّضة ملخاطر اإلصابة  -٤
 املزمنة باألمراض

" بلديات معرَّضة للمخاطر  "باعتـبار أن مؤشر      
التغطية باللقاحات  يتـيح قياس مدى إنصاف شبكات       

وعدالتها االجتماعية جتانسها، فمن املهم رصد البلديات 
املعرَّضة للمخاطر لفترة تزيد عن مخس سنوات وذلك        

 .بإفراد مؤشٍر خاص هلا
اللقاح واإلقرار  خدمات  مت الـنهوض جبـودة       

 .هبذه اجلودة
لمنظمة لالتأهيل فيما يتعلق بنظم إدارة اجلودة        -٥

: ٩٠٠٠ (ISO)املقاييس  لتوحـيد   الدولـية   
  املتعلقة بوحدات التطعيم٢٠٠٠

كجـزء مـن عملـية التحسني املستمر جلودة          
خدمات التلقيح يف البلد ومتاشياً مع حتديد احتياجات        

 شخص  ٣٨السكان والسعي إىل االستجابة هلا، ُيؤهل       
علماء األمراض الوبائية ومسؤولون    (يف هـذا املـيدان      

 ). املَُوسَّعإقليميون عن برنامج التحصني
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إجيـاد أوضـاع تضـمن للجمـيع رعاية صحية           -واو 

 وخدمات صحية يف حالة اإلصابة باملرض

 معلومات أساسية

 ٢٠٠٤اخلطة الوطنية للصحة لعام  

هـذه اخلطة تويل األولوية لألم والطفل، غري أن هدفها االستراتيجي يشمل عموم السكان وكامل دورة                 -١٧٢
 .حياة األشخاص

ضمان احلق يف خدمات النظام الوطين األوحد للصحة على حنو منصف           "ثل اهلدف العام للخطة يف      ويتم -١٧٣
 .وفعال وشامل، ودون استثناًء

 :مبادئ سياسة الصحة يف بوليفيا -١٧٤

 الشمولية، بغية محاية السكان كافة، دومنا متييز؛ -

يفييات من مجيع الفئات العمرية     اإلنصاف بني اجلنسني وبني األجيال، حيث إن للبوليفيني والبول         -
 احلق يف رعاية جيدة؛

املعاملة اإلنسانية، بغية أن حتترم الرعاية املُقَدَّمة يف مجيع مراكز الصحة طبائع السكان البوليفيني               -
 وعاداهتم غري الضارة؛

التضـامن، بغـية أن يسـهم املقتدرون مادياً يف إمكانية حصول الشرائح األوىل بالرعاية على                 -
 اخلدمات الصحية؛

الشـفافية، بغـية أن يـتمكن اجلمـيع من االطَّالع على املعلومات الفنية واإلدارية املالئمة،                 -
 .والصحيحة، واملوثوق هبا عن إشكالية الصحة وكيفية مواجهة السلطات احلكومية هلا

 :يداً فيما يليتعترف سياسة الصحة يف بوليفيا هبام النظام الوطين األوحد للصحة، وتتمثل حتد -١٧٥

الترويج للصحة، عن طريق مشاركة اجملتمع احمللي واحلشد االجتماعي للطاقات، وتقدمي خدمات   -١
اإلعـالم والتعلـيم يف جمال الصحة، وإعادة توجيه اخلدمات الصحية بغية تعزيز املمارسات الصحية والوقاية من               

 األمراض غري السارية؛

 يما يتعلق بثقافة الصحة البيئية وبرنامج التحصني املوسع؛اتقاء املخاطر، وبصورة أساسية ف -٢

مكافحـة األمراض اليت تدخل يف إطار الدرع الواقي من األمراض الوبائية مثل املالريا، وّمحى                -٣
الضنك، وداء الليشمانيات، وداء الكلب، ومرض تشاغاس، والسل، واإليدز، واألمراض اليت هتدد الصحة اجلنسية 
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صحة كلٍّ من األم والطفل، باعتبارها أمراض تكشف عن مدى تقدم أو تأخر الوضع يف البلد وتتفق                 واإلجنابية، و 
 اتفاقاً جلياً مع األهداف املنشودة لأللفية؛

 إعادة تأهيل القدرات؛ -٤

 :تعزيز عملية اإلدارة -٥

ها، على مستوى اإلجراءات اخلاصة بالنظام الوطين األوحد للصحة، بغية كفالة مشوليت           )أ( 
 وانفصال األدوار يف ظل ال مركزية اإلدارة، وضمان استدامتها، وفعاليتها، وكفايتها؛

على مستوى اإلجراءات بني القطاعات، إذ إن تضافر اجلهود من أجل حتقيق أهداف األلفية ألمُر  
جتارب ال غىن عنه، فهي أهداف التزمت بتوخيها دولة بوليفيا ككل، ال قطاع الصحة وحده، كما أن مثة 

 إجيابية للعمل بني القطاعات ينبغي تعميقها؛

على مستوى اإلجراءات الدولية، إذ إن بوليفيا تشكل جزءاً من عملية العوملة وعمليات التكامل              
األمريكـية، وحباجـة إىل معايري تنظم اجلوانب املتعلقـة بالصحـة يف املعاهدات التجارية ومعاهدات              

 .التكامل اإلقليمي

 م احملرزمظاهر التقد

 .السياسة الوطنية للصحة، وتقوم على مبدأ أن الصحة حق للجميع ومسؤولية اجلميع -١٧٦

 احلوار الوطين بشأن الصحة

جـرى احلـوار الوطـين بشأن الصحة مبشاركة العناصر املؤسساتية الفاعلية يف القطاعني العام واخلاص        -١٧٧
ات جديد وإعادة تعريف املمارسات الصحية وصوغ منوذج        واجملتمع املدين، كشرٍط أساسي للترويج لتقدمي توجهّ      

 .جديد لنظام الصحة يليب االحتياجات الصحية للسكان البوليفيني

التأكيد من جديد أن تَتجه األهداف االستراتيجية للنظام الوطين للصحة حنو           ) ١: (واسـتهدف احلـوار    -١٧٨
ر مساحة دائمة لتواصل اجملتمع املدين ومشاركته يف وضع توطيد توف) ٢(إرضاء املُستخِدم وحتقيق أهداف األلفية؛ 

التحقق من اإلدارة الالزمة لضمان نظام وطين للصحة جيد ومرٍض جلماعة السكان والدولة ) ٣(سياسات الصحة؛ 
لوطين؛ النجاح يف جعل الرعاية الصحية األولية احملور املُحدِّد للنموذج ا) ٤(البوليفية، يف السياقني الوطين والدويل؛ 

االتفاق على مبادئ توجيهية    ) ٦(الـتقدم حنو توفري احلماية االجتماعية يف جمال الصحة وحتقيق الشمولية؛            ) ٥(
االتفاق على مبادئ توجيهية بشأن إصالح الضمان االجتماعي        ) ٧(تـتعلق بالسياسة املتكاملة للموارد البشرية؛       

 . املدين يف إدارة نظام الصحةالتشجيع على مشاركة اجملتمع) ٨(على املدى القريب؛ 
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 بوليفيا املُنتجة 

، بعد أن أنشئت مديرية وطنية تربط بني منظمات اجملتمع          ٢٠٠٠سبتمرب  /وأُجِرَي احلوار الثالث يف أيلول     -١٧٩
 .املدين والسلطة التنفيذية، هبدف جعله عمليةً شاملة وقائمة على املشاركة

االتفاق على وترويج عملية : "ويتمثل هدفه يف" طين عن بوليفيا املنتجة  احلوار الو "وانطلق هذا احلدث باسم      -١٨٠
إصـالح مؤسسي منتجة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي تنتهج هنجاً متكامالً يوجِّه سياسة احلد من الفقر على                 

 .واإلدماج االجتماعيمستويي البلديات واملقاطعات وعلى الصعيد الوطين مراعياً لتعدد الثقافات، وملبدأي اإلنصاف 

 :وأُِعدَّ احلوار على أربع مراحل -١٨١

مرحلة ما قبل احلوار، وهي املرحلة األوىل للحوار الوطين اليت تدعو فيها املنظمات إىل االجتماع  )أ( 
 من أجل بناء استراتيجياهتا املنتجة املتكاملة على حنو مستقل وفقاً ألهدافها وأعرافها؛

وهي املرحلة الثانية للحوار الوطين الذي أُجري يف بلديات : ى مستوى البلدياتمرحلة احلوار عل )ب( 
 ، حيث اُتِفق فيها على استراتيجياٍت منتجة ومتكاملة للبلديات؛٣١٤البلد البالغ عددها 

وهي املرحلة الثالثة اليت ُتنفَّذ يف املقاطعات التسع، واليت         : مرحلة احلوار على مستوى املقاطعات     )ج( 
 فق فيها، ما أن اخُتِتمت احلوارات، على استراتيجيات منتجة ومتكاملة للمقاطعات؛اُت

مـرحلة احلوار الوطين، وهي املرحلة األخرية، حيث اشترك فيها ممثلون للمقاطعات واُتِفق فيها               )د( 
 .على االستراتيجية املنتجة الوطنية

ألعمال والقرارات القائمة على املشاركة من أجل       وتتألف استراتيجية اإلنتاج املتكامل من جمموعة من ا        -١٨٢
 .)٩(تعزيز العمليات اإلنتاجية والنتائج اإلجيابية

 :وفيما يلي مسرد للمصطلحات اليت ورد ذكرها يف جمال الصحة -١٨٣

 INASES املؤسسة الوطنية للتأمني الصحي
 OIT منظمة العمل الدولية

 SUMI التأمني الشامل لألم والطفل
 SIAS علومات عن املياه واملرافق الصحيةنظام امل

 SNIS النظام الوطين لإلعالم الصحي
 ENDSA االستقصاء الوطين للسكان والصحة

                                                      

 ُحزمة من الوثائق تتضمن برامج،      ١٤ت الصحة، فاالستراتيجية مزودة ب        وفـيما يتعلق بصوغ سياسا     )٩(
 .وبروتوكوالت، وقرارات وغريها من الوثائق، اليت تعكس ما تضطلع به الدولة من أعمال يف هذا الصدد
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 PGDES اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 ENDAR االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية

 AIPE رابطة مؤسسات التوعية والتربية
 MACA رة شؤون الفالحني والزراعةوزا

 PASA برنامج دعم األمن الغذائي
 AIEPI الرعاية املتكاملة لألطفال املصابني باألمراض السارية

 UMSA جامعة القديس أندِرّس الكربى
 RAFA شبكة النشاط البدين لألمريكتني
 OPS منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 OMS منظمة الصحة العاملية
 ODESUR مة الرياضة للجنوبمنظ

 CONAPE اجمللس الوطين للسياسات االقتصادية
 SNMN التأمني الصحي الوطين لألم والطفل

 SBS التأمني الصحي األساسي
 DILOS املديرية احمللية للصحة

 SEDES مديريات الصحة يف املقاطعات
 SNUS النظام الوطين األوحد للصحة
 PNVCM ريا ومكافحتهاالربنامج الوطين لرصد املال

 BID مصرف التنمية للبلدان األمريكية
 DNBP احلوار الوطين عن بوليفيا املنتجة

 EPI استراتيجية اإلنتاج املتكامل

  احلق يف التعليم واحلقوق الثقافية-زاي 

ب تلبية ، على وجو١٩٩٤، الذي جرى تنفيذه يف بوليفيا منذ عام ١٥٦٥ينص قانون إصالح التعليم رقم  -١٨٤
نظـام التعلـيم لالحتـياجات االجتماعية تلبيةً شاملة، وجمانية، ودميقراطية تقوم على املشاركة، وتراعي تعدد                

وكذلك، تتمثل الغايات احملددة يف     . الـثقافات، وتكـون بلغتني، لريوِّج بدوره قيم الدميقراطية والوحدة الوطنية          
نية وقواعد السلوك املقبولة عاملياً، مع األخذ يف احلسبان طبيعة          التأهيل املتكامل لألشخاص، وترويج القيم اإلنسا     

ممارسـات كـل ثقافة، وتعزيز اهلوية الوطنية، وتقدير العمل بوصفه عامل للتأهيل والتحقيق البشريني، ومراعاة                
 .اإلنصاف بني اجلنسني، وإرساء مبادئ السيادة السياسية واالقتصادية

 الواردة يف هذا التقرير بيانات ومقارنات قائمة على اإلحصاءات اليت           تتضـمن املعلومـات اإلحصائية     -١٨٥
وبالتايل، فاملعلومات  . وعلى نظام اإلعالم التعليمي   ) ٢٠٠١-١٩٩٢(أُجريـت يف بوليفـيا يف السنوات األخرية         

 . فحسب٢٠٠٢الرمسية اليت تتداوهلا وزارة التعليم سارية حىت عام 
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 ، والثانوي، والعايل احلق يف التعليم االبتدائي-حاء 

 .يف سياق احلق يف كل من التعليم االبتدائي والثانوي والعايل على السواء، حتيط دولة بوليفيا باآليت ذكره -١٨٦

أُنتجت يف إطار عملية إصالح التعليم مواد تعليمية ُوِضعت بينها مناهج دراسية ملختلف مراحل اخلدمة                -١٨٧
 :التعليمية العامة

 علق بـإعداد املـناهج الدراسية للمستويني األوَّيل واالبتدائي تتضمن موجزاً           مثـة وثـيقة تـت      -
 متهيدياً للمسائل احملورية واألدوات املفاهيمية واملقاصد التعليمية واإلشكاليات احملددة يف سياق           

 تعليم الدميقراطية؛

 ائي، اليت  انـتهى اإلعـداد خلطـط وبـرامج املرحلـتني األوىل والثانـية من املستوى االبتد                -
 حتـدد اختصاصـات، ومؤشـرات، وسياقات متصلة باجلانب االجتماعي من املسألة احملورية             

 لتعليم الدميقراطية؛

 مثة وثيقة عمل للمرحلة الثالثة من املستوى االبتدائي؛ -

أُنتجت مواد تعليمية مثل أدلٍة إرشادية تعليمية للمدرسني، تنطلق من منظور دميقراطي يف جماالت  -
 وغري ذلك؛. اهج الرياضيات، واللغات، وعلوم احلياة، والتكنولوجيا، والتعبري واإلبداعمن

، (quechua)، والكيتشوا (aimará)األميار : مثـة مناذج للتعلم موّجه للفتيان والفتيات بأربع لغات    -
 وى االبتدائي؛، للمرحلتني األوىل والثانية من املست(castellano)، والقشتالية (guaraní)والغواراينّ 

تتوفر يف مكتبات قاعات الدرس مواد تستهدف تناول املوضوعات احملورية، وخباصة قيم التعايش  -
 .واحترام التنوع

 إعداد املدرسني وتدريبهم

ُعزِّز العمل اجلاري يف املعاهد العادية العليا، من خالل تنفيذ النموذج اجلديد للمناهج األساسية إلعداد                -١٨٨
 ومن املهم إلقاء الضوء على هذا النموذج ألنه سيزّود بلدنا مبعلمني ُجدد             .)١٩٩٩(توى االبتدائي   معـلمي املس  

حاصلني على تدريب خمتلف متاماً، ال من حيث اجلودة األكادميية فحسب، طبقاً للمناهج اجلديدة، بل أيضاً من                 
 .حيث إدراج املسائل احملورية مثل مسألة الدميقراطية يف عملية إعدادهم

 البحوث

، (quechua)لقـد أُجريت حىت اليوم حبوثاً عن الرؤى الثقافية وعنصر الدميقراطية يف ثقافات الكيتشوا                -١٨٩
، (guaraní)، والغواراين (moxeña)، واملوكسينيا (tsimán)، والتسيمان (movima)، واملوفيما (aimará)واألميارا 

 .(chiquitana)، والتشيكيتانا (ayorea)واأليوريا 
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ويف إطـار منظور تعزيز إدراج الدميقراطية انطالقاً من تعدد الثقافات، أُجريت حبوث يف مناطق أورينت                -١٩٠
 .وتشاكو، واألنديز، واألمازون، سوف تساعد نتائجها يف إعداد املواد التعليمية ووثائق أخرى تستهدف املدرسني

ة التعليم وجعل إمكانية احلصول عليه واستدامته آخذةً    لقد متكنت سياسة التعليم البوليفية من زيادة تغطي        -١٩١
يف احلسبان اللوائح النافذة وساعيةً إىل حتقيق إتاحة أكرب للتعليم االبتدائي، اإللزامي واجملاين حالياً، وبالرغم من أن 

بني البيانات بعض املشاكل ال تزال قائمة، فقد ُسجِّلت مظاهر تقدم هامة ميكن مالحظتها بفضل مؤشرات املقارنة 
 .٢٠٠١ و١٩٩٢يف عامي 

 لوزارة التعليم حتسناً يف جودة      ٢٠٠٨-٢٠٠٤ويف الوقـت احلايل، أحرزت خطة العمليات املتعددة السنوات           -١٩٢
 .نظام التعليم الوطين ويف سبل إمكانية الوصول إليه واستدامته بالنسبة إىل السكان املستثنني منه إىل حٍد كبري

 ة وااللتحاق باملدرسةالسكان يف سن الدراس

 يف البلد   ٢٠٠٠ و ١٩٩٢ مالحظة عدد السكان الذين هم يف سن الدراسة يف عامي            ١يتـيح اجلـدول      -١٩٣
 وُيظهر بيان الفئات العمرية السكان الذين يتعّين عليهم االلتحاق          .مصنفني حسب نوع اجلنس واملنطقة اجلغرافية     

 أعوام االلتحاق   ٥ و ٤ي للسكان ممن تتراوح أعمارهم بني        وعلى هذا، ينبغ   .بكـل مستوى من مستويات التعليم     
 عاماً ١٧ و١٤ عاماً االلتحاق باملستوى االبتدائي، والذين هم بني    ١٣ و ٦باملسـتوى األويل، والسـكان بـني        

 أعوام، إذ ٣ وكذلك، أُِخذ يف احلسبان السكان الذين تتراوح أعمارهم بني صفر و   .االلـتحاق باملستوى الثانوي   
 . هؤالء نسبة الطالب املستقبلي على التعليمُيمثِّل

 ١اجلدول 
 ٢٠٠١ و١٩٩٢منو السكان حسب الفئة العمرية واملنطقة اجلغرافية ونوع اجلنس، للعامني 

١٩٩٢ ٢٠٠١ 
 الفئات العمرية اإلمجايل الذكور اإلناث اإلمجايل الذكور اإلناث

  أعوام٣فر إىل من ص ٧٣٦ ٧٤٧ ٣٨٥ ٣٧٨ ٣٥١ ٣٦٩ ٣٣٣ ٨٦٤ ٣٤٨ ٤٤٧ ٩٨٥ ٤١٦
 املناطق الريفية ٤٣٦ ٣٤٧ ٤٨٥ ١٧٥ ٩٥١ ١٧١ ٩٦٣ ٣٦٤ ٨٤٣ ١٨٧ ١٢٠ ١٧٧
 املناطق احلضرية ٣٠٠ ٤٠٠ ٩٠٠ ٢٠٢ ٤٠٠ ١٩٧ ٣٧٠ ٤٩٩ ٥٠٥ ٢٥٩ ٨٦٥ ٢٣٩
  أعوام٥ إىل ٤من  ٢٦٤ ٣٨٧ ٤٣١ ١٩٦ ٨٣٣ ١٩٠ ٤٦٦ ٤٤٩ ٠٦٩ ٢٣٣ ٣٩٧ ٢١٦
 املناطق الريفية ٨٥٩ ١٨١ ٠٩٧ ٩٢ ٧٦٢ ٨٩ ٣٥٣ ١٩١ ٠٤٢ ٩٩ ٣١١ ٩٢
 املناطق احلضرية ٤٠٥ ٢٠٥ ٣٣٤ ١٠٤ ٠٧١ ١٠١ ١١٣ ٢٥٨ ٠٢٧ ١٣٤ ٠٨٦ ١٢٤
  عاما١٣ً إىل ٦من  ١٧٩ ٣٦٢ ١ ٧٤٥ ٦٩٢ ٤٣٤ ٦٦٩ ١٢٣ ٦٨٧ ١ ١٣٦ ٨٦١ ٩٨٧ ٨٢٥
 املناطق الريفية ٥٠٠ ٦٠٨ ٤٤٣ ٣١٢ ٠٥٧ ٢٩٦ ٧٤٣ ٦٨٢ ٨٤٢ ٣٥٣ ٩٠١ ٣٢٨
 املناطق احلضرية ٦٧٩ ٧٥٣ ٣٠٢ ٣٨٠ ٣٧٧ ٣٧٣ ٣٨٠ ٠٠٤ ١ ٢٩٤ ٥٠٧ ٠٨٦ ٤٩٧
  عاما١٧ً إىل ١٤من  ٨٧٦ ٥٦٢ ٧٢٣ ٢٧٩ ١٥٣ ٢٨٣ ٣٥٠ ٧٢٩ ٨٤٧ ٣٦٦ ٥٠٣ ٣٦٢
 املناطق الريفية ٥٤٢ ٢١١ ٥١٨ ١١٠ ٠٢٤ ١٠١ ٧٤٥ ٢٤٩ ٣٧٤ ١٣٣ ٣٧١ ١١٦
 املناطق احلضرية ٣٣٤ ٣٥١ ٢٠٥ ١٦٩ ١٢٩ ١٨٢ ٦٠٥ ٤٧٩ ٤٧٣ ٢٣٣ ١٣٢ ٢٤٦

 .)د٢٠٠٢ ( املعهد الوطين لإلحصاء:املصدر
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 عاماً ١٥ و١٤وقد ارتفع حجم الزيادة يف عدد املقبلني على املدرسة يف السكان الذين تتراوح أعمارهم بني  -١٩٤

، الذين ميثلون هدف املستوى الثانوي، بينما يضيق نطاق الزيادة بالنسبة إىل السكان الذين              ) يف املائة  ٢٩,٦بنسبة  (
 وتقدر الزيادة يف عدد     .الذين ميثلون املستوى األّويل   )  يف املائة  ١٥,٦نسبة  ( أعوام   ٥ و ٤تـتراوح أعمـارهم بني      

 وُيربز هذا االجتاه للسكان يف سن       . يف املائة  ٢٣,٩السـكان الذين يتعني عليهم االلتحاق باملستوى االبتدائي بنسبة          
 وقد ازداد عدد .تزايد عليهالدراسة، بصفة عامة، احلاجة إىل زيادة املعروض من فرص التعليم من أجل تلبية الطلب امل

 يف املائة، وهو ما يقضي ضمناً بزيادة الطلب         ١٥,٦ أعوام بنسبة    ٣السـكان الذيـن تتراوح أعمارهم بني صفر و        
 .، وسوف يصبح ذلك حقيقةً فعلية يف السنوات املقبلة١٩٩٢ باملقارنة مع عام ٢٠٠١الكامن على التعليم يف عام 

 يف املائة يف املستوى األّويل      ٥٩,٩ ب ٢٠٠١-١٩٩٢اللتحاق باملدرسة يف الفترة     وُتقدَّر الزيادة يف نسبة ا     -١٩٥
 وتفوق معدالت الزيادة .)٢اجلدول ( يف املائة يف املستوى الثانوي       ٩٤,٨ يف املائة يف املستوى االبتدائي و      ٣٤,٥و

على استمرار الزيادة يف نسبة     هذه إىل حد بعيد معدالت الزيادة السكانية مبختلف فئاهتم العمرية، وهو ما ُيدلِّل              
األطفـال الذين يذهبون إىل املدرسة، وذلك بفضل األعمال املنجزة يف نظام التعليم وعوامل أخرى مثل اهلجرة                  

 .والقرارات األسرية وغري ذلك

 ٢اجلدول 
 تطور االلتحاق باملدرسة حسب مستوى التعليم ونوع اجلنس: الوحدات التعليمية العامة واخلاصة

 ٢٠٠٢، و٢٠٠١، و٢٠٠٠، و١٩٩٥، و١٩٩٢عوام يف األ

 مستوى التعليم ١٩٩٢ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 أّويل  ٥٢٠ ١٣٦ ٩١٢ ١٥٦ ٦٠٢ ٢١٥ ٢٣٧ ٢١٨ ٣١٣ ٢٢٢
 اإلناث  ٩٢٢ ٦٦ ٤١٦ ٧٧ ٣٤٨ ١٠٦ ٥٧٦ ١٠٧ ٩٨١ ١٠٩
 الذكور ٥٩٨ ٦٩ ٤٩٥ ٧٩ ٢٥٤ ١٠٩ ٦٦١ ١١٠ ٣٣٢ ١١٢

 ابتدائي ٨٩١ ٣٥٩ ١ ٤٥٤ ٥٣٨ ١ ٧٣٨ ٨٠٠ ١ ٠١٨ ٨٢٩ ١ ٥٣٦ ٨٧٧ ١
 اإلناث ٥٤٢ ٦٤٦ ٥١٠ ٧٤٠ ٨٨٥ ٨٧١ ٦٦٥ ٨٨٦ ٩٢٤ ٩١٠
 الذكور ٣٥٠ ٧١٣ ٩٤٤ ٧٩٧ ٨٥٣ ٩٢٨ ٣٥٣ ٩٤٢ ٦١٢ ٩٦٦
 ثانوي ١٧٠ ٢٥٠ ١٥٧ ٢٩٣ ١٨٥ ٤٦١ ٣٤٤ ٤٨٧ ٥٨٧ ٥٣٤
 اإلناث ٨٠٨ ١١٦ ٦٢٠ ١٣٩ ٥٦٩ ٢١٨ ٠٢٤ ٢٣١ ٨٥٧ ٢٥٣
 كورالذ ٣٦٣ ١٣٣ ٥٣٦ ١٥٣ ٦١٦ ٢٤٢ ٣٢٠ ٢٥٦ ٧٣٠ ٢٨٠

 التعليم األويل، واالبتدائي، والثانوي    ٥٨٢ ٧٤٦ ١ ٥٢٢ ٩٨٨ ١ ٥٢٥ ٤٧٧ ٢ ٥٩٩ ٥٣٤ ٢ ٤٣٦ ٦٣٤ ٢
 اإلناث      ٢٧١ ٨٣٠ ٥٤٧ ٩٥٧ ٨٠٢ ١٩٦ ١ ٢٦٥ ٢٢٥ ١ ٧٦٢ ٢٧٤ ١
 الذكور  ٣١١ ٩١٦ ٩٧٦ ٠٣٠ ١ ٧٢٣ ٢٨٠ ١ ٣٣٤ ٣٠٩ ١ ٦٧٤ ٣٥٩ ١

 .نظام اإلعالم التعليمي: ٢٠٠٢-٢٠٠٠، )١٩٩٧(األمانة الوطنية للتعليم : ١٩٩٥-١٩٩٢ :املصدر
 .)وزارة التعليم(إدارة التحليل : إعداد
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الفئة العمرية  (وارتفعـت نسبة النساء املقّيدات باملدارس عن نسبة اإلناث من السكان يف سن املدرسة                -١٩٦
عت نسبة الرجال املقيدين    ، وارتف ٢٠٠١-١٩٩٢ يف املائة يف الفترة      ٢٤,٧مبقدار  )  عاماً ١٧ إىل   ٤املتراوحة بني   

 يف املائة فحسب، وهو ما يشري إىل تقلُّص         ١٧,٩باملدارس عن نسبة الذكور من السكان يف سن املدرسة مبقدار           
 .حجم الفجوة اجلنسانية فيما يتعلق بإمكانية االلتحاق باملدرسة

ميني األّويل واالبتدائي، فإن    وفـيما يتعلق بتصنيف السكان حسب املناطق اجلغرافية، يف املستويني التعلي           -١٩٧
، غري أن مستوى التعليم الثانوي      )٣اجلدول  (عدد التالميذ املقيدين يف املدارس العامة ال يعكس أي فروق كبرية            

 .َيشهد فروقاً كبرية فيما يتعلق باملناطق الريفية

 سن الدراسة

 وخاصة الاليت يعشن يف املناطق      ويتـبني مـن حتليل سن الدراسة الذي يبلغه السكان أن اإلناث منهم،             -١٩٨
 أعوام، وهو ما    ٣ففي املناطق الريفية، يبلغ متوسط سن الدراسة        . الريفية، ُيَمثِّلن الفئة األكثر مواجهةً للمشاكل     

يقابل يف أحسن تقدير الترتيب الثالث لسن الدراسة يف املستوى االبتدائي، بينما يبلغ متوسط سن الدراسة بالنسبة 
 أعوام بالنسبة إىل النساء و٨ويبلغ متوسط سن الدراسة يف املناطق الريفية .  أعوام٥ املناطق الريفية إىل الرجال يف

 . أعوام بالنسبة إىل الرجال١٠

 ٣اجلدول 
 تطور االلتحاق باملدرسة حسب مستوى التعليم: الوحدات التعليمية العامة

 ٢٠٠٢-١٩٩٧واملنطقة اجلغرافية، للفترة 

 مستوى التعليم ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 أّويل ٣٠٢ ١٨٢ ٤٩٥ ١٨٨ ٧٥٩ ١٨٧ ٠٥٢ ١٩٦ ٦٤١ ١٩٨ ٦٩٦ ٢٠١

 املناطق الريفية ٩٤١ ٧٣ ٤٤٣ ٧٣ ٤٢٦ ٧٣ ٦٦٩ ٧٦ ١٧٠ ٧٧ ٠٧٠ ٧٧

 املناطق احلضرية ٣٦١ ١٠٨ ٠٥٢ ١١٥ ٣٣٣ ١١٤ ٣٨٣ ١١٩ ٤٧١ ١٢١ ٦٢٦ ١٢٤

 ابتدائي ١٩٥ ٥٧٨ ١ ٣٣٧ ٥٤٩ ١ ٠٨٦ ٥٧٨ ١ ٣٠٨ ٦٣١ ١ ١٥٣ ٦٦٦ ١ ٩٩٧ ٧١٧ ١

 املناطق الريفية ٧٦٨ ٦٩٤ ٣٦١ ٦٧٣ ٧٤٤ ٦٧٦ ٠٢٦ ٦٩٧ ٦٣٣ ٧٠٥ ٧٨٧ ٧٣١

 املناطق احلضرية ٤٢٧ ٨٨٣ ٩٧٦ ٨٧٥ ٣٤٢ ٩٠١ ٢٨٢ ٩٣٤ ٥٢٠ ٩٦٠ ٢١٠ ٩٨٦

 ثانوي ٤٣٦ ٣١٥ ٣٨١ ٣٢١ ٢٣٥ ٣٤١ ٧٢٩ ٣٦٩ ٣٦٤ ٣٩٨ ٤٦٩ ٤٤٣

 ريفيةاملناطق ال ٤٥٧ ٦١ ٧٨٨ ٦٥ ٨٩٢ ٦٨ ٨٩٣ ٧٦ ٩٦٩ ٨٥ ٩١٩ ٩٩

 املناطق احلضرية ٩٧٩ ٢٥٣ ٥٩٣ ٢٥٥ ٣٤٣ ٢٧٢ ٨٣٦ ٢٩٢ ٣٩٥ ٣١٢ ٥٥٠ ٣٤٣

     تعليم أويل، وابتدائي، وثانوي ٩٣٣ ٠٧٥ ٢ ٢١٣ ٠٥٩ ٢ ٠٨٠ ١٠٧ ٢ ٠٨٩ ١٩٧ ٢ ١٥٨ ٢٦٣ ٢ ١٦٢ ٣٦٣ ٢

         املناطق الريفية ١٦٦ ٨٣٠ ٥٩٢ ٨١٢ ٠٦٢ ٨١٩ ٥٨٨ ٨٥٠ ٧٧٢ ٨٦٨ ٧٧٦ ٩٠٨

         املناطق احلضرية ٧٦٧ ٢٤٥ ١ ٦٢١ ٢٤٦ ١ ٠١٨ ٢٨٨ ١ ٥٠١ ٣٤٦ ١ ٣٨٦ ٣٩٤ ١ ٣٨٦ ٤٥٤ ١

 .نظام اإلعالم التعليمي: املصدر
 ).وزارة التعليم( إدارة التحليل :إعداد
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 ٤اجلدول 
 ٢٠٠٢ و١٩٩٢متوسط سن الدراسة بالنسبة إىل السكان بصفٍة عامة، للعامني 

 إحصاء ٢٠٠١إحصاء عام  )النسبة املئوية(فروق سنوية 

 اإلمجايل الذكور اإلناث اإلمجايل الذكور اإلناث اإلمجايل الذكور اإلناث
 املنطقة

 املناطق الريفية ٣,٤ ٤,٣ ٢,٤ ٤,٢ ٥,٢ ٣,١ ٢,٤ ٢,١ ٢,٩

 املناطق احلضرية ٨,٩ ٨,٩ ٧,١ ٩,٢ ١٠,١ ٨,٥ ١,٧ ١,٤ ٢,٠

 اإلمجايل   ٦,١ ٧,٠ ٥,٢ ٧,٤ ٨,٢ ٦,٧ ٢,٢ ١,٨ ٢,٩

 . الوطين لإلحصاءاملعهد: املصدر

 يف املائة من النساء إىل أي       ٣٩,٣وفيما يتعلق بالبالغني من السكان يف املناطق الريفية، مل يصل ما نسبته              -١٩٩
ويف املناطق احلضرية، يفتقر ما   .  يف املائة من الرجال    ١٥,٧مسـتوى تعليمي، ويسري هذا الوضع على ما نسبته          

 . يف املائة من الرجال إىل أي مستوى تعليمي٣,٢ يف املائة من النساء و١٠,٥نسبته 

 إمكانية االلتحاق باملدرسة

لقـد جنحـت األعمال املُنجزة يف قطاع التعليم، إىل جانب النمو االقتصادي الذي شهده البلد، يف زيادة                   -٢٠٠
ملستوى الثانوي ورغم ذلك، ال تزال نسبة إمكانية االلتحاق با. ٢٠٠١-١٩٩٢إمكانية االلتحاق باملدرسة يف الفترة 

 عاماً، ويرجع   ١٧ و ١٤منخفضـة، إذ يذهب إىل املدرسة الثانوية النصف فقط من السكان املتراوحة أعمارهم بني               
السبب يف هذا الوضع إىل املشاكل اليت ال يزال يعاين منها املستوى االبتدائي وإىل عدم كفاية املعروض من املدارس                   

األّويل، فما زالت نسبة إمكانية االلتحاق به منخفضة، حيث حيضر هذا           أما عن املستوى    . يف املسـتوى الـثانوي    
 أعوام، ورمبا ُيعزى ذلك إىل نقص املعروض من         ٥ و ٤املسـتوى الـربع فقط من األطفال املتراوحة أعمارهم بني           

وفيما . يني التالينياملدارس ومن املدرسني وقصور إدراك اجملتمع ألمهية املستوى األّويل مبا له من أثر على نتائج املستو 
يتعلق باملستوى االبتدائي، تعد نسبة إمكانية االلتحاق به أعلى عنها يف املستويني اآلخرين، إذ يتمكن من االلتحاق                 

إال أن بعض املشاكل ال تزال      .  عاماً ١٣ و ٦ يف املائة من السكان املتراوحة أعمارهم بني         ٨٦,٥هبذا املستوى نسبة    
 .ملتعلقة باستدامة الذهاب إىل املدرسة يف هذا املستوى والوصول به إىل أعلى معدالتهحباجة إىل حل، مثل تلك ا

وتعد نسبة إمكانية االلتحاق باملدرسة يف املناطق الريفية أكثر اخنفاضاً يف كل مستويات التعليم، وخباصة                -٢٠١
  الشباب املتراوحة أعمارهم    يف املائة فحسب من    ٣٠,٩يف املسـتوى الثانوي الذي يتمكن من االلتحاق به نسبة           

 . يف املائة يف املناطق احلضرية٦١,٦ عاماً، بينما تبلغ هذه النسبة ١٧ و١٤بني 

ويف املـرحلة األوىل مـن التعليم الثانوي، يشهد معدل النجاح أقل املعدالت باملقارنة بسنوات الدراسة                 -٢٠٢
انب املثرية لالهتمام، جناح النساء مبعدالت أعلى من        ومن اجلو . االثـنيت عشـرة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية       

معدالت الرجال، وال يعكس ذلك بالضرورة درجة استفادة أفضل، بل قد يشري إىل أن النساء األقل حظاً يهجرن         
وعلى النقيض من ذلك، يف     . املدرسة يف وقت أبكر، وأن املؤشر يعكس جناح احملظوظات الاليت يواصلن الدراسة           

 .ل يبقى األقل حظاً منهم يف املدرسة وبالتايل خيفضون من متوسط جناح الرجالحالة الرجا
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 ٣الرسم البياين 
 مداومة األطفال على املدرسة

 .نظام اإلعالم التعليمي: املصدر

ويـبدأ تسـرب التالميذ من املدرسة اعتباراً من العاشرة أو احلادية عشرة من العمر، وهي ظاهرة أكثر                   -٢٠٣
وتتسرب اإلناث من املدرسة أسرع من الذكور اعتباراً من الثالثة عشرة أو الرابعة             . ناطق الريفية وضـوحاً يف امل   

 يف املائة من الشباب يف املناطق       ٤٣ويف سن السابعة عشرة، ال يذهب إىل املدرسة سوى          . عشـرة مـن عمرهن    
 . يف املائة من الشباب يف املناطق احلضرية٦٧الريفية و

 ٤الرسم البياين 
 ات تعليمية عامة وخاصةوحد

 إمكانية االلتحاق باملدرسة قبل عملية إصالح التعليم ويف ظله

 السنة السادسة من املستوى االبتدائي    حىت إمتام 
 )املرحلة الثانية(

 حىت إمتام املستوى االبتدائية كله

130.264 

182.922 

92.804 

142.263 

    

91,1% 

71,5% 

100,0%

 نسبة األطفال املداومني على املدرسة
1992عام 

75,3% 

75,0%

50.0%

0,0%

25,0%
55,4% 

2001عام 

 

إصالح التعليم  ية  بل عمل (1992)ق

إصالح التعليم  (2001)يف ظل عملية 

تالميذ مقيدون يف املستويات
 األولية، واالبتدائية، والثانوية

تالميذ مقيدون يف املستوى 
 االبتدائي

ون
قيد
ذ م

المي
ت
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 ٥اجلدول 

 املشاركة يف التغطية اإلمجالية والصافية للتعليم االبتدائي العام للجنسني،
 ٢٠٠٢-١٩٩٨يف الفترة 

 )بالنسبة املئوية(
 التغطية التغطية

 اإلناث ورالذك اإلمجايل اإلناث الذكور اإلمجايل

 

١٩٩٨ ٩٥,١ ٩٩,٠ ٩٧,٠ ٨٥,٦ ٨٧,٧ ٨٦,٧ 
١٩٩٩ ٩٥,٠ ٩٨,٢ ٩٦,٦ ٨٦,١ ٨٧,٩ ٨٧,٠ 
٢٠٠٠ ٩٦,١ ٩٩,٠ ٩٧,٦ ٨٦,٣ ٨٧,٦ ٨٧,٠ 
٢٠٠١ ٩٧,٧ ٩٩,٨ ٩٨,٧ ٨٧,٧ ٨٨,١ ٨٧,٩ 
٢٠٠٢ ٩٨,٠ ٩٩,٨ ٩٨,٩ ٨٨,٠ ٨٨,١ ٨٨,٠ 
 )بالنسبة املئوية(فروق سنوية  ٠,٨ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٧ ٠,١ ٠,٤

 .ام اإلعالم التعليمينظ: املصدر

وال تـزال هـناك مشاكل مرتبطة بالتسرب أثناء الدراسة، وبالتخلف الدراسي، والتعزيز الالزم إلجناح                -٢٠٤
وهكذا، فإن معدل التسرب وقت الدراسة،      . التالمـيذ حىت يتسىن هلم مواصلة التقدم يف خمتلف املراحل الدراسية          

 .٢٠٠٢، ظلّ منذ ذلك احلني ثابتاً نسبياً حىت عام ١٩٩٩-١٩٩٧رغم ما طرأ عليه من اخنفاض يف الفترة 

 التسرب من املدرسة

يشـري حتلـيل التسرب حسب السنة الدراسية إىل أن معدالت التسرب العالية تتمثل يف السنة السابعة                  -٢٠٥
لسنة األوىل  االبتدائـية والسـنة األوىل الـثانوية، وإن كان ال يزال يسترعي االنتباه ارتفاع معدل التسرب يف ا                 

 .االبتدائية، بل إنه ميثل املعدل األعلى يف السنوات الدراسة اخلمس األوىل من التعليم االبتدائي

ومـا مـن فروٍق كبرية، حىت السنة اخلامسة االبتدائية، يف معدل التسرب بني الذكور واإلناث، غري أنه         -٢٠٦
 أكرب، وهي ظاهرة واضحة للغاية يف كل مراحل         يصـبح اعتـباراً من السنة السادسة عامالً ميس الرجال بدرجة          

أما عن معدالت التسرب حسب املناطق اجلغرافية، فمن املالحظ أهنا أعلى بكثري يف املناطق            . املسـتوى الـثانوي   
 .الريفية يف مجيع السنوات الدراسية

اق باملدرسة، دون أي    وينجم ارتفاع  معدل التخلف الدراسي يف السنة األوىل االبتدائية عن تأخر االلتح             -٢٠٧
واعتباراً من السنة الثالثة االبتدائية يبدأ هذا املعدل يف االرتفاع بني الذكور، ويدوم             . فروق بني الذكور واإلناث   

وال يعين هذا أهنا مشكلة تقل أمهية بالنسبة إىل اإلناث، فهي قائمة ولكن    . هـذا الوضع حىت إمتام املرحلة الثانوية      
).  يف املائة بالنسبة إىل اإلناث يف السنة الرابعة الثانوية      ٢٥,٩ائـة بالنسبة إىل الذكور و      يف امل  ٣٣(بنسـبة أقـل     

وعمومـاً، تطـال مشـكلة التخلف الدراسي بصورة رئيسية التالميذ يف املناطق الريفية، يف املرحلتني االبتدائية                 
 .والثانوية على السواء
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 ٥الرسم البياين 
 نطقةمعدل التسرب من املدرسة حسب امل

 .نظام اإلعالم التعليمي: املصدر  

 أسباب التغيب عن املدرسة

وتتيح استقصاءات مرتلية أجراها املعهد الوطين لإلحصاء حتديد أسباب شىت للتغيب عن املدرسة، ووفقاً               -٢٠٨
 طفل ٥٠٠ ٠٠٠، ال يذهب إىل املدرسة أكثر من ٢٠٠٢للبيانات األولية الناجتة عن االستقصاءات اجملراة يف عام        

 )١٠(، تربز من بني األسباب األكثر شيوعاً      ٦وكما يالحظ يف اجلدول     .  عاماً ١٩ و ٥وشاب تتراوح أعمارهم بني     
 ()١١(، واملشاكل املتصلة باحلياتني الشخصية واألسرية     ) يف املائة  ٤٥,٩(للتغيب عن املدرسة املشاكل االقتصادية      

، وبسبب  ) يف املائة  ٤,٢(، ومشاكل أخرى    ) يف املائة  ٥ ()١٢(، وتلك املتصلة باملعروض التعليمي    ) يف املائة  ٤١,٧
 ). يف املائة٣,١(املرض أو اإلعاقة 

                                                      

تشـتمل هذه األسباب على األشخاص الذين صّرحوا بتغيبهم عن املدرسة لعجز إمكانياهتم املادية أو                )١٠(
 .تهم العملبسبب مزاول
يف هذه النقطة، ُوضعت يف االعتبار األسباب الشخصية واألَسرية للتغيب عن املدرسة، أي أولئك الذين  )١١(

صرحوا بتغيبهم عن املدرسة لتقدمهم يف السن، أو لقلة اهتمامهم هبا، أو بسبب احلمل، أو لضرورة رعايتهم ألوالدهم، أو 
 .ةالعتبار أنفسهم يف سن مبكرة، أو ملشاكل أسري

يف بطاقة االقتراع اخلاصة بربنامج حتسني االستقصاءات ومعايرة أحوال السكن، مثة اختيار واحد فيما               )١٢(
 .يتعلق بالنواحي التعليمية أال وهو ُبعد املنشآت

 املناطق الريفية املناطق احلضرية 
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 ٦اجلدول 

  سنة الذين١٩ سنوات و٥النسبة املئوية لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
 )٢٠٠٢(ال يداومون على املدارس، حسب أسباب التغيب 

 سبب التغيب النسبة املئوية
 صاديةمشاكل اقت ٤٥,٩
 الوضع الشخصي ٤١,٧
 مشاكل تعليمية ٥,٠
 أسباب أخرى ٤,٢
 مرض أو إعاقة ٣,١

 اجملموع  ١٠٠,٠

 .أرقام أولية). ٢٠٠٣(املؤسسة الوطنية لإلحصاء  :املصدر 

 ).وزارة التربية(مديرية التحليل  :إعداد 

دارس ُيعزى إىل مشاكل اقتصادية أو      ومـن اجلدير بالذكر أن غالبية َمن ُسئلوا أفادوا أن تغيبهم عن امل             -٢٠٩
مشاكل متصلة بأوضاعهم الشخصية أو العائليـة، ما يوحي بأن اجلهـود املكرسـة لتحسني األوضاع التعليمية          

بيد أن بعض أسباب التغيب، مبا فيها تلك املندرجة يف إطار املشاكل            . ال ُتحـِدث أثـراً يف التغيب عن املدارس        
ية والعائلية، رمبا تكون نتيجة حملدودية املوارد التعليمية املتاحة لتلبية احتياجات       االقتصـادية واألوضـاع الشخص    

فهذه هي احلال لدى َمن أفادوا أن عدم حضورهم إىل املدارس ُيعزى إىل كرب سنهم أو إىل احلمل لدى                   . السكان
 .اناإلناث منهم، ما قد ينمُّ عن عجز املدرسة على تلبية احتياجات هذه الفئة من السك

كما أن إرجاع سبب عدم االلتحاق باملدرسة إىل مزاولة عمل ما أو إىل فقدان االهتمام بالدراسة قد ينمُّ    -٢١٠
 .عن العجز عن تلبية توقعات الطلبة وأسرهم إزاء التعليم

ل ويف أي حال، فبغية التقليل من التغيب، جيب النظر يف اختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت ُتفضي إىل ح                  -٢١١
َعلُّم  .مشكلة التعليم كّماً ونوعاً وحتفز الرغبة يف الَت

ومع مراعاة وجوب إتاحة فرص تلقي التعليم العايل أمام اجلميع على قدم املساواة، وفقاً لقدرة كل فرد                  -١١٢
 النظام  وبالوسـائل املناسبة، مع األخذ تدرجيياً مبجانية التعليم بوجه خاص، جتدر اإلشارة إىل أنه توجد حالياً يف                

 .اجلامعي البوليفي جامعات حكومية تقدم تدريباً مهنياً جمانياً

ووفقاً ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعهد الدولة بتوفري تعليم  -٢١٣
 . النهوض بالتعليم البديلوقد عملت الدولة البوليفية يف هذا اجملال على. أساسي ملن لـم يتموا تعليمهم االبتدائي
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ويهدف التعليم البديل إىل تكميل عملية التدريب وإتاحة الفرص التعليمية أمام َمن لـم تتح هلم، ألسباب  -٢١٤
وينقسم التعليم  . )١٣(تتعلق بكرب سنهم أو بأوضاعهم البدنية أو العقلية، فرص لتحصيل تعليمهم الرمسي أو إلمتامه             

 .اسعة، هي تعليم الكبار، والتعليم اخلاص، والتعليم الدائمالبديل إىل ثالثة جماالت و

وتعلـيم الكبار موجه إىل َمن لـم يتسن هلم بدء أو إمتام تعليمهم الرمسي مبرحلتيه االبتدائية والثانوية أو بأي                    -٢١٥
ضالً عن التعليم الشبييب    وقوامـه التعليم االبتدائي للكبار، والتعليم الثانوي للكبار، والتعليم التقين للكبار، ف           . مـنهما 
كما يشمل تعليم الكبار برامج ومشاريع حملو األمية لدى الكبار وبرامج ومشاريع الحقة هلا، وهي موجهة إىل                 . البديل

 .)١٤(األميني من السكان الذين يتجاوزن اخلامسة عشرة من العمر، حيث يتم تعليمهم القراءة والكتابة بلغتهم األم

اخلاص تلبية االحتياجات التعليمية لألطفال واملراهقني والراشدين الذين هم حباجة إىل           ويستهدف التعليم    -٢١٦
 .)١٥(رعاية تعليمية خاصة، حيث ُيعىن هبم مدرسون متخصصون

أما التعليم الدائم فهو ميتد طيلة احلياة، ويشمل كل ما ُيكتسب ويستجد يومياً من معارف وخربات على  -٢١٧
من صحافة مكتوبة وإذاعة    (ففي هذا التعليم، تشكل وسائط االتصال اجلماهريي        . عياملسـتويني الفردي واجلما   

عوامل تعليمية، حيث إهنا تؤدي وظيفة اجتماعية قوامها اإلعالم والتعليم، وتقدم الدعم يف             ) مسـموعة ومرئـية   
 خلصائص هذا األسلوب، ونظراً. )١٦(محالت نشر وترويج األعمال اجملتمعية املتصلة بالرفاه واالستقرار االجتماعيني

 .يتعذر احلصول على معلومات إحصائية عنه

 تعليم الكبار )أ( 

إن تعليم الكبار يف بوليفيا، املوجه إىل َمن لـم يتسن هلم إكمال دراستهم يف إطار نظام التعليم الرمسي،                   -٢١٨
 يف سانتا   ١٠٦: نحو التايل  مراكز تعليمية موزعة يف مجيع أحناء البلد على ال         ٤٠٣ زهاء   ٢٠٠٢قـد مشل يف عام      

 يف  ٢٧ يف تارخيا، و   ٢٧ يف تشوكيساكا، و   ٢٩ يف أورورو، و   ٢٩ كوتشابامبا، و  ٦٤ يف ال باس، و    ٩٥كروس، و 
 . يف باندو٥ يف بين، و٢١بوتوسيه، و

 يف املائة من اجملموع هي      ٨٠ويالحظ أن قرابة    .  توزيع املراكز حسب جماالت التعليم     ٧ويـبني اجلدول     -٢١٩
لـيم متكامل، ومراكز تعليم متوسط للكبار، ومعاهد تدريب ِحَريف، ومراكز تعليم أساسي ُمَعجَّل،              مراكـز تع  

 يف املائة املتبقية هي مراكز تعليم تقين وإنساين ٢٠ومجيعها تركز اهتمامها يف املناطق احلضرية، يف حني أن نسبة ال  
 متواجدة يف املناطق الريفية وتستهدف تلبية       وزراعـي ورعوي ومراكز تنمية متكاملة للمجتمعات الريفية، وهي        

 .احتياجات التدريب املهين يف تقنيات الزراعة وتربية املاشية

                                                      

 .٢٤، املادة ١٥٦٥القانون رقم  )١٣(
 .٧٤، املادة ٢٣٩٥٠املرسوم األعلى رقم  )١٤(
 .٢٨، املادة ١٥٦٥القانون رقم  )١٥(
 .٨٣ و٧٨، املادتان ٢٣٩٥٠ املرسوم األعلى رقم )١٦(
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 ٧اجلدول 

 )٢٠٠٢ و١٩٩٩(عدد مراكز تعليم الكبار حسب نوعها 

 النوع ١٩٩٩ ٢٠٠٢
 معاهد تدريب ِحَريف ٧٦  ٨٤ 
 مراكز تعليم أساسي ُمَعجل ١٩  ٢١ 
 توسط للكبارمراكز تعليم م ٨٧  ١٠٥ 
 مراكز تعليم متكامل ٩٦  ١١١ 
 مراكز تعليم تقين وإنساين وزراعي ورعوي ٣٠  ٤٢ 
 مراكز تنمية متكاملة للمجتمعات الريفية ١٠  ١٣ 
 *أنواع أخرى ٢٢  ٢٧ 
 اجملموع  ٣٤٠  ٤٠٣ 

 ). والبديلنيابة وزارة التعليم املدرسي(مديرية حمو األمية والتعليم للشبيبة والكبار  :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد

 .تشمل األفرقة املتنقلة اليت تقدم تعليماً ابتدائياً وتقنياً * 

، تندرج هذه املراكز يف إطار كل من نظام التعليم االبتدائي للكبار ونظام             ١٥٦٥ومبوجب القانون رقم     -٢٢٠
وفيما يتعلق بالتسجيل يف هذه الُنظم، حدثت زيادة ُمطَِّردة يف . كبارالتعليم الثانوي للكبار ونظام التعليم التقين لل    

  ٢٠٠١-٢٠٠٠، عدا الفترة    ) يف املائة  ١٨,٥ (٢٠٠٢-٢٠٠١و)  يف املائـة   ٢١,٦ (٢٠٠٠-١٩٩٩الفـترتني   
 وحققت معدالت التسجيل يف التعليم االبتدائي للكبار أعلى زيادة يف. ، حيث كانت الزيادة ضئيلة) يف املائة٢,٨(

 ). يف املائة٢٢٠,٧ (٢٠٠٠٢ - ١٩٩٩الفترة 

 ٨اجلدول 

 )٢٠٠٢-١٩٩٩(التسجيل يف نظم تعليم الكبار حسب نوعها 

 نوع التعليم ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 التعليم االبتدائي للكبار ١٣ ٥٤٦ ٢٥ ٧٩٧ ٢٧ ٩١٣ ٤٣ ٤٤١
 التعليم الثانوي للكبار ٣٧ ٨٦٣ ٣٦ ٦٥٠ ٣٥ ٨٥٢ ٤٠ ٩٣٨
 التعليم التقين للكبار ٣٠ ٠٧١ ٣٦ ٦٥٢ ٣٨ ١٤٧ ٣٦ ٤٠١
 اجملموع  ٨١ ٤٨٠ ٩٩ ٠٩٩ ١٠١ ٩١٢ ١٢٠ ٧٨٠

 ).نيابة وزارة التعليم املدرسي والبديل(مديرية حمو األمية والتعليم للشبيبة والكبار  :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد
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 املائة  يف٦٧,٦، وما نسبته    )٩اجلدول  (يع أحناء البلد     ُمَعلِّماً يف مج   ٢ ٩٢٩ زهاء   ٢٠٠٢وكان يوجد يف عام      -٢٢١
 ٢٠٠٢-٢٠٠٠وازداد عدد املعلمني يف الفترة      ). ال باس وكوتشابامبا وسانتا كروس    (مـنهم يف احملور األساسي      

 زهاء  ٢٠٠٢وبلغ عدد اإلداريني يف عام      . ٢٠٠١ يف املائة، بالرغم من حدوث اخنفاض ضئيل يف عام           ٧,٦بنسبة  
 . يف املائة من جمموع عدد املوظفني٢٣,٦ أي ما نسبته  أشخاص،٩٠٨

 ٩اجلدول 

 )٢٠٠٢-٢٠٠٠(عدد املعلِّمني واإلداريني يف نظام تعليم الكبار 

 املوظفون ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 املَُعلِّمون ٢ ٧٢٢ ٢ ٦٧١ ٢ ٩٢٩
 اإلداريون غري متاح غري متاح ٩٨٩

 ).نيابة وزارة التعليم املدرسي والبديل(بار مديرية حمو األمية والتعليم للشبيبة والك :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد

وهذه النسبة هي أعلى من النسب املستحَسنة       .  طالباً لكل ُمَعلِّم   ٤١ُيستدل من اجلدول أن هناك تقريباً        -٢٢٢
 .ام تعليم الكبارتعليمياً، حىت يف التعليم الرمسي، ما يوحي بضرورة زيادة عدد املدرسني يف نظ

وعـلى الـرغم من إحراز بعض التقدم، فما زالت توجد صعوبات تتعلق بتدريب املَدرِّسني املَخصَّصني                 -٢٢٣
لتعلـيم الكـبار، كما يوجد قصور يف املناهج التعليمية ونقص يف خمصصات امليزانية، ونقص يف مدارس إعداد                  

 .ىاملَدرِّسني وعدم كفاية يف أعدادهم وحاالت نقص أخر

، حسبما يبينه   ٢٠٠١-١٩٩٢وفـيما يتعلق مبحو األمية، اخنفض معدل حمو األمية يف بوليفيا يف الفترة               -٢٢٤
 .١٠اجلدول 

 ١٠اجلدول 

  عاماً،١٥معدل حمو األمية بني السكان الذين تتجاوز أعمارهم 
 )٢٠٠١ و١٩٩٢(حسب الفئات العمرية 

 )بالنسب املئوية(
 حسب الفئة العمريةالسكان  اجملموع الذكور اإلناث
 ١٩٩٢تعداد عام  ٢٠,٠١ ١١,٨٤ ٢٧,٨٧
 ) عاما١٨ً إىل ١٥(املراهقون   ٥,٣٩ ٣,٤٦ ٧,٣٠
 ) عاما٢٥ً إىل ١٩(الشبيبة   ٧,٢٠ ٤,١٢ ١٠,٠٩
 ) عاما٤٤ً إىل ٢٦(الكبار   ١٥,٩٠ ٧,٨٨ ٢٣,٤٨
 ) عاما٦٤ً إىل ٤٥(الكبار   ٣٨,٣٧ ٢٢,٧٠ ٥٣,٠٧
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 حسب الفئة العمريةالسكان  اجملموع الذكور اإلناث
 ) عاماً فما فوق٦٥(لسن اكبار   ٥٩,٥٩ ٤٥,٦٣ ٧١,٤١
 ٢٠٠١تعداد عام عام  ١٣,٢٨ ٦,٩٤ ١٩,٣٥
 ) عاما١٨ً إىل ١٥( املراهقون  ٢,٠٠ ١,٢٣ ٢,٧٩
 ) عاما٢٥ً إىل ١٩(الشبيبة   ٣,٤٢ ١,٧٥ ٥,٠٣
 ) عاما٤٤ً إىل ٢٦(الكبار   ٨,٢٩ ٣,٥٧ ١٢,٧٩
 ) عاما٦٤ً إىل ٤٥(الكبار   ٢٥,٥٦ ١٢,٦١ ٣٨,٢٧
 ) عاماً فما فوق٦٥(السن كبار   ٥١,٩٢ ٣٤,٤٩ ٦٦,٢٦

 .املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

ويبني ) ١٠اجلدول (إن عـدم املسـاواة بني اجلنسني يف التعليم يتجلى بشكل أوضح يف معدالت األمية          -٢٢٥
األمية بني  يف املائة من النساء يف بوليفيا ال يعرفن القراءة وال الكتابة، يف حني أن نسبة              ١٩,٣٥التعداد األخري أن    

 ٢٥وعلى الرغم مما شهدته السنوات ال         . هذا التفاوت قائم يف مجيع الفئات العمرية      .  يف املائة  ٦,٩٤الرجال هي   
وظاهرة األمية يف هذه    . املاضـية من تقدم ملحوظ، فما زال وجود أُميني بني شبيبة السكان أمراً يدعو إىل القلق               

م التعليمي من اختالالت يف نسب التحاق األطفال باملدارس ومداومتهم          الفـئة العمرية أمر ينمُّ عما يعتري النظا       
فلذلك، وعلى حنو ما ذُكر سابقاً، متت منذ بضع سنوات إتاحة الفرص  للبنات الريفيات بدخول املدارس                 . عليها

 ).انظر امللخص املرفق(واملداومة عليها 

 التعليم اخلاص )ب( 

من التعليم البديل، موجه حنو إمتام التدريب وإتاحة إمكانية احلصول على إن التعليم اخلاص، بوصفه جزءاً  -٢٢٦
. )١٧(التعليم أمام َمن لـم تتح هلم فرص تلقي التعليم الرمسي ألسباب تتعلق بأوضاعهم البدنية والعقلية االستثنائية            

. وية أو كال األمرين   وينـبغي أن تتاح لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة خدمات حمددة أو مساندة ترب             
 .وتوجد من أجل ذلك جمموعة من املوارد التعليمية غرضها تيسري بلوغ هؤالء األطفال هذه الغاية

 طفالً يف خمتلف مراكز التعليم اخلاص يف مجيع أحناء البلد،           ٦ ٨٩١ تعليم زهاء    ٢٠٠٢وجـرى يف عام      -٢٢٧
ومن املالحظ أن ما يزيد عن ثلثي األطفال        ). ١١ اجلدول( يف املائة ذكور     ٥١,٧ يف املائـة منهم إناث و      ٤٨,٣

 واإلعاقة العقلية  )  يف املائة  ٣٨,٣(الذيـن يتلقون الرعاية التعليمية كانوا يتركزون يف جماالت صعوبـات التعلُّم            
 وكوتشابامبا )  يف املائة٤٤,٣(كما أن قرابة ثلثي اجملموع كانوا متواجدين يف سانتا كروس          ).  يف املائـة   ٣٠,٦(
 ). يف املائة٢١,٣(

                                                      

 .٢٤، املادة ١٥٦٥القانون رقم  )١٧(
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 ١١اجلدول 

َتلَقَّون تعليماً خاصاً، حسب فئاهتم  )٢٠٠٢* (السكان الذين َي

 الفئة اإلناث الذكور اجملموع النسب املئوية
 ذوو صعوبات يف التعلُّم ١,٢٣٧ ١,٣٩٩ ٢,٦٣٦ ٣٨,٣
 ذوو إعاقة مسعية ٥٥٢ ٥٦٢ ١,١١٤ ١٦,٢
 ذوو إعاقة بصرية ٢١٨ ٢٥٧ ٤٧٥ ٦,٩
 ذوو إعاقة عقلية ١,٠٤٤ ١,٠٦٧ ٢,١١١ ٣٠,٦
 ذوو إعاقة جسدية ٢٠١ ١٩٧ ٣٩٨ ٥,٨
 ذوو إعاقات متعددة ٧٣ ٨١ ١٥٤ ٢,٢
 ذوو مواهب فائقة ١ ٢ ٣ ٠,٠

 اجملموع  ٣,٣٢٦ ٣,٥٦٥ ٦,٨٩١ ١٠٠,٠

 .دوائر التعليم باملقاطعات :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد

وعالوةً على ذلك، فنظراً ألن التسجيل يف  ". ات النفسية أو السلوكية   ذوو االضـطراب  "عـدا الفـئة      * 
كوتشابامبا ليس مصنَّفاً حسب كل من اجلنسني، فقد مت تقديره استناداً إىل املشاركة النسبية يف اجملموع يف كٍل من الفئات 

 .٢٠٠١لعام 

 وتنص .  يف نظام التعليم الرمسي    يـتم يف إطـار عملية اإلصالح التعليمي إدماج ذوي اإلعاقات الطفيفة            -٢٢٨
التعليم اخلاص للطلبة الذين ليس لديهم مشاكل " مـن النظام املتعلق بتنظيم املناهج الدراسية على أن       ٨٥املـادة   

كـبرية جيب أن جيري يف إطار الوحدات التعليمية العادية للنظام التعليمي، بإشراف متواصل من موظفني لديهم                 
فال جيوز  .  مجيع الطلبة الذين يلزمهم تعليم خاص ينبغي إدخاهلم يف نظام التعليم الرمسي            وليس". املؤهالت الواجبة 

غري . إدخال سوى َمن لديهم منهم إعاقات عقلية طفيفة، وبعضهم اآلخرين ممن لديهم إعاقات حسية أو حركية               
اصة يف اجملاالت التعليمية لــم يتم، عملياً ترسيخ أو تعميم عملية إدماج ذوي االحتياجات التعليمية اخل    "أنـه،   

 .)١٨("واملهنية واإلنتاجية

 يف املائة من جمموع السكان الذين كانوا        ٣٤,١ شخصاً، أي ما نسبته      ١ ٢١٢ أن   ١٢ويـبني اجلدول     -٢٢٩
ومن اجلدير باملالحظة أنه قد مت إدخال نسبة . ، قد أُدخلوا يف نظام التعليم الرمسي٢٠٠٢يتلقون تعليماً خاصاً عام 

 ). يف املائة٥٢,٩(وإعاقة بصرية )  يف املائة٧١,٠( مرتفعة من األطفال الذين يعانون مصاعب يف التعلُّم مئوية

                                                      

)١٨( Guevara, Miriam.  Ofertas educativas para personas con necesidades especiales en Bolivia. 

UNESCO, UNICEF, Asociación Alemana para la Educación de Adultos, 1997 .  الفـرص التعليمية املتاحة لذوي
 .١٩٩٧اليونسكو، اليونيسيف، الرابطة األملانية لتعليم الكبار، . خلاصة يف بوليفيااالحتياجات ا
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 ١٢اجلدول 

 )٢٠٠٢(السكان امللتحقون بالتعليم الرمسي، حسب فئاهتم 

 الفئة عدد امللتحقني بالتعليم الرمسي نسبتهم املئوية
 ذوو صعوبات يف التعلُّم ٧٨٠ ٧١,٠
 و إعاقة مسعيةذو ٥٩ ١٠,٦
 ذوو إعاقة بصرية ١٦٣ ٥٢,٩
 ذوو إعاقة عقلية ١٦٩ ١٢,٩
 ذوو إعاقة جسدية ٣٨ ١٤,٦
 ذوو إعاقات متعددة صفر ٠,٠

 ذوو موهبة فائقة ٣ ١٠٠,٠
 اجملموع  ١,٢١٢ ٣٤,١

 .دوائر التعليم باملقاطعات :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد

 يف املائة منهم يتولون تعليم املعاقني عقلياً،        ٤٢,٥ معلِّماً،   ٦٧٨ ما جمموعه    ٢٠٠٢عام  وكان يوجد يف     -٢٣٠
 ).١٣اجلدول ( يف املائة منهم بذوي املصاعب التعلُّيمية ١٨بينما ُيعىن 

 ١٣اجلدول 

 )٢٠٠٢* (عدد املَدرِّسني يف نظام التعليم اخلاص، حسب فئات متلقي هذا التعليم

 اجملال اإلناث الذكور عاجملمو النسبة املئوية
 ذوو صعوبات يف التعلُّم ١٠٥ ١٧ ١٢٢ ١٨,٠
 ذوو إعاقة مسعية ١٣١ ٢٨ ١٥٩ ٢٣,٥
 ذوو إعاقة بصرية ٤٣ ٢٠ ٦٣ ٩,٣
 ذوو إعاقة عقلية ٢٢١ ٦٧ ٢٨٨ ٤٢,٥
 ذوو إعاقة جسدية ١٤ ١٦ ٣٠ ٤,٤
 ذوو إعاقات متعددة ١٥ ١ ١٦ ٢,٤
 ذوو موهبة فائقة صفر صفر صفر ٠,٠

 اجملموع  ٥٢٩ ١٤٩ ٦٧٨ ١٠٠,٠
 .دوائر التعليم باملقاطعات :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد

جمموع املراكز ال يساوي بالضرورة جمموع عددها، نظراً إلمكانية َتَخصُّص مركز ما يف أكثر  * 
 .من جمال واحد
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ز التعليم اخلاص، يف املناطق احلضرية واملناطق  من مراك١٠٢ ما جمموعه ٢٠٠٢وكان يوجد لدى البلد عام  -٢٣١
 ).١٤اجلدول (وكان اجلزء األكرب منها ُيعىن مبجاالت املصاعب التعلُّمية واإلعاقة العقلية . الريفية على السواء

 ١٤اجلدول 

 )٢٠٠٢* (عدد مراكز التعليم اخلاص حسب جماالت االهتمام

 اجملال الثاين عدد املراكز نسبتها املئوية
 ذوو صعوبات يف التعلُّم ٤٥ ٤٤,١
 ذوو إعاقة مسعية ٣١ ٣٠,٤
 ذوو إعاقة بصرية ٢٥ ٢٤,٥
 ذوو إعاقة عقلية ٣٦ ٣٥,٥
 ذوو إعاقة َجَسدية ٢١ ٢٠,٦
 ذوو إعاقات متعددة ٧ ٦,٩
 ذوو موهبة فائقة صفر ٠,٠

 اجملموع  ١٠٢ ١٠٠,٠

 .دوائر التعليم باملقاطعات: املصدر
 ).وزارة التعليم(يل مديرية التحل :إعداد

جمموع املراكز ال يساوي بالضرورة جمموع عددها، نظراً إلمكانية َتَخصُّص مركز ما يف أكثر  * 
 .من جمال

ومـا زالت توجد مشاكل يف التعليم اخلاص تتعلق باملنهج التدريسي، وبإعداد املدرسني، والبىن التحتية،         -٢٣٢
ومثة أنواع أخرى من املشاكل، خترج عن إرادة الدولة         . يتها بعد واهلـيكل اإلداري، ومشاكل أخرى مل تتم تسو       

 .)١٩(وتتعلق بقلة التزام اجملتمعات احمللية إزاء التعليم اخلاص

 نظام التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين

وتيسرياً وعليه،  . ، فإن التعليم االبتدائي يف بوليفيا إلزامي وجماين       ١٣على حنو ما ورد ذكره بشأن املادة         -٢٣٣
إلتاحة التعليم، والعمل يف الوقت ذاته على حتسني أوضاع التعليم الثانوي، انتهجت بوليفيا سياسة تعليمية ترمي                

وعلى الرغم من أنه ال تزال توجد بعض املشاكل، فقد . إىل توسيع نطاق التعليم وزيادة فرص َتلقيِّه واملواظبة عليه
 .٢٠٠١ و١٩٩٢ تقارن بني أوضاع عامي أحرز تقدم هام يتجلى يف املؤشرات اليت

                                                      

 ).أ٢٠٠٣(وزارة التعليم والثقافة والرياضة  )١٩(
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 تسعى إىل حتسني نوعية التعليم وزيادة فرص َتلَقّيه         ٢٠٠٨-٢٠٠٤وإن خطة عمل وزارة التعليم للفترة        -٢٣٤

 .واملواظبة عليه لدى السكان الذين يعانون درجات عالية من اإلقصاء

االجتماعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة،     ويف املالحظـات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و         -٢٣٥
تشري الدولة البوليفية إىل بطء خطى عملية حمو األمية يف بوليفيا وإىل ارتفاع مستويات األمية ومستويات التغيب                 

 . ٢٠٠١وعليه، نقدم فيما يلي عرضاً لبعض من أحرز من تقدم يف معاجلة هذه اهلواجس حىت عام . عن املدارس

و ما ذُكر سابقاً، يتم حتليل احلالة التعليمية بإيراد مؤشرات عما أحرز من نتائج، ومن بني هذه                 عـلى حن   -٢٣٦
املؤشرات معدل حمو األمية، ومعدل مداومة األطفال يف مدارسهم، وفرص حصول األطفال على التعليم، من بني                

ين ال تنم فقط عما يبذل يف هذا القطاع بيد أنه ال بد من اإلشارة إىل أن نتائج نظام التعليم الوط. مؤشرات أخرى
وإن كون بوليفيا أحد أفقر بلدان . مـن جهـود، بل تتصل أيضاً بالبيئة العائلية للطالب واحلالة االقتصادية للبلد       

أمريكا الالتينية، حيث يعاين أكثر من نصف سكانه من الفقر، وخباصة من يقطنون منهم املناطق الريفية، يؤثر سلباً 
 .ج التعليميةيف النتائ

 سنة قد بلغ    ١٥، فإن معدل حمو األمية بني سكان بوليفيا الذين تتجاوز أعمارهم            ٢٠٠١ووفقاً لتعداد عام     -٢٣٧
فما زال مثرياً للقلق ) ١٥اجلدول (وعلى الرغم من أن هذا املعدل قد اخنفض مقارنةً بالتعداد السابق .  يف املائة١٣,٣

ويف مناطق البلد الريفية، توجد نسبة عالية من األمية . جلنسني واملناطق اجلغرافيةالرتفاع مستواه ووجود تفاوت بني ا
 .  يف املائة١٤,٤ يف املائة إىل ٣٧,٩وهي ظاهرة متس املرأة أكثر من الرجل، بنسبة )  يف املائة٢٥,٨(

 ١٥اجلدول 
 التطور يف بعض املؤشرات

 )بالنسب املئوية(

 املؤشر ١٩٩٢ ٢٠٠١
 )١(دد سنوات الدراسةمتوسط ع ٦,١ ٧,٤

 )٢(األمية ٢٠ ١٣,٣
 )التعليم االبتدائي(نطاق التغطية اإلمجالية  ٩٩,٨ ١٠٨,٤
 )مجيع املراحل التعليمية(نطاق التغطية اإلمجالية  ٧٥,٥ ٨٨,٤
 )مجيع املراحل التعليمية(معدل التخلي عن الدراسة  ١٠,١ ٦,٤
 )بتدائيالصف الثامن اال(معدل إمتام الدراسة  ٥٥,٤ ٧٥,٥
 )الصف الرابع الثانوي(معدل إمتام الدراسة  ٣١,١ ٤٨,٤
)٣(اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ٢,٨ ٤,٢

 . عاماً فأكثر١٩البالغون من العمر  )١( 
 . عاماً فأكثر١٥البالغون من العمر  )٢( 
 .ال يشمل اجلامعات )٣( 
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للسكان البالغني املشروحة يف اجلداول السابقة، وهي حالة غري مؤاتية على األخص            واحلالـة التعليمـية      -٢٣٨
 من مشاكل   ١٩٩٤بالنسـبة لسكان الريف واإلناث، تنم عما يعتري النظام التعليمي الذي كان سائداً قبل عام                

 .وقيود، ال سيما التعليم الرمسي

الجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالفرص املتاحة للسكان       ووفقاً لتوصية اللجنة املعنية حبقوق االقتصادية وا       -٢٣٩
األصليني للحصول على تعليم بلغاهتم األم، اقترحت الدولة يف بوليفيا األخذ بنظام تعليمي يتيح التواصل بني خمتلف 

تنمية بعيداً عن   ثقافات البلد تيسرياً للتعايش بني الناس يف إطار من االحترام املتبادل وتوطيد الدميقراطية وتعزيز ال              
وبرنامج اإلصالح التعليمي يليب هذه احلاجة بإرساء نظام تعليمي قوامه التواصل فيما بني             . اإلقصـاء االجتماعي  

 ويف خمتلف املناهج التربوية واملواد      ١٥٦٥وهو نظام َتَرسَّخ يف القانون رقم       . الـثقافات وتلقـي التعليم باللغتني     
  .التعليمية ودورات إعداد املدرسني

 ١٦اجلدول 

  عاماً، لدى١٥معدل األمية بني السكان الذين ال تقل أعمارهم عن 
 )٢٠٠١ و١٩٩٢(كل من اجلنسني وحسب املنطقة اجلغرافية، 

 )بالنسب املئوية(

 *١٩٩٢تعداد عام  *٢٠٠١تعداد عام 
 اجملموع الذكور اإلناث اجملموع الذكور اإلناث

 
 املنطقة

 الريفية ٣٦,٥ ٢١,١ ٤٩,٩ ٢٥,٨ ١٤,٤ ٣٧,٩
 احلضرية ٨,٩ ٣,٨ ١٣,٥ ٦,٤ ٢,٥ ١٠,٠
    اجملموع ٢٠,٠ ١١,٨ ٢٧,٧ ١٣,٣ ٦,٩ ١٩,٤

 ).ب٢٠٠٢(املؤسسة الوطنية لإلحصاء  :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد

 .القراءة والكتابةال يشمل املقيمني عادةً يف اخلارج وال األشخاص الذين ال ُيَبيِّنون ما إذا كانوا يعرفون  * 

َعلُّم لغاهتم األم وثقافاهتم واستخدامها                 -٢٤٠ إن التواصـل بـني الثقافات ُيكِسب األطفال مهارات تتيح هلم َت
وتقيـيمها بـروح نافذة؛ وهو يتيح هلم يف الوقت ذاته التعرف على اللغات والثقافات واألخرى واالعتراف هبا                  

 هذه املثاقفة أحد أسس وأهداف التعليم يف بوليفيا، حيث إهنا توجد            وتشكل )٢٠(وقبوهلا وتقدير وجودها وقيمتها   
 .يف مجيع أشكال التعليم ومراحله

                                                      

 ).ج٢٠٠١(وزارة التعليم والثقافة والرياضة  )٢٠(
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األميارا أو الكيتشوا أو الغوارنيه     (والعنصر الثنائي اللغات يتيح للتالميذ تعلم القراءة والكتابة بلغتهم األم            -٢٤١
دث والقراءة والكتابة باإلسبانية؛ وهو يتيح هلم كذلك        ، كما يتيح هلم التح    )أو غريها من لغات الشعوب األصلية     

 .)٢١(تنمية كفاءاهتم يف جماالت شىت كالرياضيات وعلوم احلياة وغريها، سواًء بلغتهم األمم أو باإلسبانية

وبذلك، فإن نظام التعليم املتعدد الثقافات واملزدوج اللغة ال يسعى فقط إىل تعليم الطفل بلغته األم، بل                  -٢٤٢
 . خى أيضاً تنشئته على تقدير ثقافته واحلفاظ عليهايتو

 ٦٣,١  يف املائة، بينما أفاد٢٩,٩ويف مناطق بوليفيا الريفية، تبلغ نسبة السكان الذين ال يتكلمون اإلسبانية  -٢٤٣
 يف املائـة مـن سكان تلك املناطق أهنم تعلموا التكلم بلغة من لغات الشعوب األصلية، ما يبني ضرورة أن يبدأ                    

األطفال تعلمهم القراءة والكتابة بلغتهم األم، فبذلك ال يكونون خجولني يف التحدث وطرح األسئلة واملشاركة يف 
، حيث إهنم، من جهة، يفهمون الدرس وال يكررون ما          )ما يعزز ثقتهم بأنفسهم   (ُمجـَريات فصوهلم الدراسية     

لَقَّنون دون فهمه، ومن جهة أخرى، ألنه، بتلقيهم التعليم  . )٢٢( بلغتهم األم، يسهل عليهم تعلُّم لغة أخرى وفهمهاُي

 تطور الوحدات التعليمية ٦ويبني املخطط البياين . وتطبيق هنج التعليم بلغتني هو السائد يف املناطق الريفية -٢٤٤
. طرادتزايد با احملددة اليت يطبق فيها هنج التعليم بلغتني يف بوليفيا، ويالحظ أن هذه الوحدات التعليمية آخذة يف ال                

 يف ٢ ٨٩٩، حيث بلغ عددها ٢٠٠٢َوَيَتـبَّني مـن املخطط حدوث زيادة ال يستهان هبا يف هذه املدارس حبلول عام     
 .١٩٩٧مجيع مناطق البلد الريفية، أي أهنا تضاعفت بأكثر من مرتني ونصف ما كانت عليه عام 

 ٦املخطط البياين 
 كومية اليت تطبق نظام التعليم  املؤسسات التعليمية احل-املناطق الريفية 

 )٢٠٠٢-١٩٩٧(بلغتني 

 .دائرة املعلومات املتعلقة بالتعليم :املصدر
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد

                                                      

 ).ال توجد بيانات عن ذلك(وزارة التعليم والثقافة والرياضة  )٢١(
 ).د بيانات عن ذلكال توج(وزارة التعليم والثقافة والرياضة  )٢٢(
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وقـد اسـُتحدثت حـىت اآلن أساليب تعليمية للجزأين األول والثاين من املرحلة االبتدائية باللغات اإلسبانية          -٢٤٥
 . وبذلك أصبح التعلم بلغة أوىل ولغة ثانية أمراً واقعاً. والغوارنيه يف مواد العلوم واللغة والرياضياتواألميارا والكيتشوا 

  )٢٣(معدل إمتام الدراسة

يعرَّف معدل إمتام الدراسة االبتدائية بأنه احلاصل الرياضي بني عدد التالميذ الناجحني إىل الصف الثامن                -٢٤٦
 عاماً، وهي السن الرمسية لتالميذ هذا الصف،        ١٣طفال الذين تبلغ أعمارهم     االبتدائي من جهة وجمموع عدد األ     

أما معدل إمتام الدراسة الثانوية فيعرَّف بأنه احلاصل الرياضي بني عدد التالميذ الناجحني إىل              . مـن اجلهة الثانية   
بة الصف الرابع الثانوي،     عاماً، وهو العمر الرمسي لطل     ١٧الصف الرابع الثانوي من جهة وعدد السكان البالغني         

وتقدم هذه املؤشرات فكرة تقريبية ملداومة التالميذ على املدارس، حيث إهنا تتيح حساب النسبة . من اجلهة الثانية
املـئوية للطلبة الذين يكملون املرحلتني االبتدائية والثانوية من بني جمموع عدد السكان ذوي الفئة العمرية الذين                 

 .  املرحلتنييفترض إمتامهم هاتني

، حيث إن ١٩٩٢وإن النسبة املئوية للفتيات اللوايت أمتمن مرحلة تعليمهن االبتدائية قد ازدادت منذ عام              -٢٤٧
وبالنسبة للصبيان، ارتفعت   . ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٦٩,٦ يف املائـة منهن أمتمنها يف ذلك العام، وقرابة           ٥٢,١

ويستنتج مـن هذه األرقام أن     ). ٧املخطط البياين   ( يف املائة    ٧٣,٣   يف املائة إىل   ٥٨,٧هـذه النسبة املئوية من      
 من البنات ٣٩ ٥٠٠ من البنني سيكلمون تعليمهم االبتدائي مقارنةً بقرابة ٧٥ ٧٠٠ من البنات و٧٠ ٦٠٠قرابة 

 ممن أكملوا دراستهم االبتدائية يبلغون      ٥٤ ٠٠٠، كان   ٢٠٠١ويف عام   . ١٩٩٢ مـن البنني يف عام       ٤٥ ٣٠٠و
  من األطفال الذين بلغوا سن إكمال تلك الدراسة         ١٥٠ ٦٠٠، يف حني أن ما يزيد عن        )٢٤(السـن الرمسية لذلك   

 .مل يكونوا قد أكملوها بعد أو لن يكملوها أبداً

 يف  ٣٢,٨، ارتفعت نسبة اليافعني الذين يكملون مرحلة التعليم الثانوي من           ٢٠٠١-١٩٩٢ويف الفترة    -٢٤٨
، ٢٠٠١ويف عام .  يف املائة لدى اإلناث٤٧,٩ يف املائة إىل ٢٩,٤ملائة لدى الذكور، ومن    يف ا  ٤٨,٩املائـة إىل    

 عاماً من العمر مل يكونوا قد أَتمّوا دراستهم الثانوية بعد أو            ١٧ من اليافعني البالغني     ١٤٠ ٤٠٠كان مثة حوايل    
ِتّموها أبداً   ).٨املخطط البياين (لن ُي

 يف املائة من    ٤٣,٩ يف املائة من الذكور وحوايل       ٥٣,٩يكمل الدراسة االبتدائية سوى     ويف املناطق الريفية، ال      -٢٤٩
 يف املائة لدى اإلناث، ولو أنه ٨٤,٢ يف املائة لدى الذكور و٨٥,٧وهذا املعدل أعلى يف املناطق احلضرية، فهو . اإلناث

 ). ٩املخطط البياين ( االبتدائية ما زال يتعني بذل مزيد من اجلهود يف سبيل إمتام األطفال مرحلة الدراسة

 يف املائة من تالميذ املناطق ٦٠,١واحلالـة أكـثر مدعاة إىل القلق من املرحلة الثانوية، نظراً ألن حوايل      -٢٥٠
). ١٠ املخطط البياين ( يف املائة من تالميذ املناطق الريفية        ٢٢,٩احلضرية يكملون هذه املرحلة، بينما ال يكملها سوى         

                                                      

 . تشمل النتائج املعروضة يف هذا الفرع مرحليت التعليم العام والتعليم اخلاص معاً )٢٣(
يعترب أن الطفل يكمل دراسته االبتدائية يف السن الرمسية عندما يكون قد بدأ السنة الثامنة من التعليم                  )٢٤(

 ،االبتدائي يف الثالثة عشرة من العمر وأهناها يف الرابعة عشرة منه



E/C.12/BOL/2 
Page 126 

 
ة مقلقة، نظراً ألنه، بغية حتسني معدالت الدخول إىل سوق اليد العاملة، يلزم إمتام مرحلة التعليم الثانوي، هذه احلال

 . وهو ما ال حيدث بدرجة مرضية يف املناطق احلضرية، ناهيك عن املناطق الريفية

املخطط (ي يف املناطق الريفية     وإذا مـا ُنظر إىل النسبة املئوية للتالميذ الذين أهنوا مرحلة تعليمهم االبتدائ             -٢٥١
، يتبني أن أوضاع البنات أسوأ من أوضاع البنني، حيث إن معدل التخلي عن الدراسة هو أعلى لدى     )٩البـياين   

ويضر هذا الوضع ضرراً كبرياً بإمكانية مواصلة الدراسة .  عاما١٤ً و ١١البـنات اللـوايت تتراوح أعمارهن بني        
 . أعلى مستقبالًالثانوية وبلوغ مراحل تعليمية 

وتوخـياً لـتقومي االختالل يف التوازن يف غري صاحل اإلناث يف املناطق الريفية، وضعت وزارة التعليم يف عام                    -٢٥٢
وما برح هذا الربنامج يطبق يف      .  بـرنامج إتاحة الفرص أمام فتيات األرياف لدخول املدارس واملداومة عليها           ١٩٩٩

.  بلديـة كان معدل تسجيل البنات يف املدارس ضعيفاً فيها٥٠اس، وحتديداً، يف أورورو وتشوكيساكا وبوتوسيه وال ب
ويهـدف هـذا الربنامج إىل زيادة فرص حصول فتيات املناطق الريفية على التعليم االبتدائي ومداومتهن عليه بإتباع                  

جراءات اهلادفة إىل حتقيق    اسـتراتيجيات إدامتها وميكن احتذاؤها، وهو يركز على جانَبي البحوث والتوعية وعلى اإل            
 ).انظر امللخص املرفق(نتائج حمددة، مع العمل يف الوقت ذاته على حتديد العوامل اليت تيسر هذه العملية أو تعرقلها 

 ٧املخطط البياين 

 )٢٠٠١ و١٩٩٢(معدل اجتياز الصف الثامن االبتدائي لدى كل من اجلنسني 

 

  

1992 2001  
 الذكوراجملموع اإلناث

52,1%  

69,6%  

58,7%  

73,3%  

55,4%  

71,5%  
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 ٨املخطط البياين 
 )٢٠٠١ و١٩٩٢(معدل اجتياز الصف الرابع الثانوي لدى كل من اجلنسني 

 

  

ث إلنا اجملموع الذكور ا
1992  2001  

29,4%  

47,9%  48,9%  48,4%  
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 .رة املعلومات املتعلقة بالتعليماملؤسسة الوطنية لإلحصاء، دائ :املصدر 
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد 

 ٩املخطط البياين 
 )٢٠٠١(معدل اجتياز الصف الثامن االبتدائي لدى كل من اجلنسني وحسب املنطقة اجلغرافية 
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 ١٠املخطط البياين 

 معدل اجتياز الصف الرابع الثانوي لدى كل من اجلنسني 
 )٢٠٠١(وحسب املناطق اجلغرافية 

 

  

املناطق احلضرية          املناطق الريفية
 اجملموع الذكور اإلناث

% 

% 

% 

% 

19,2% 

59,5% 

26,0% 

60,8% 

22,9% 

60,1% 

% 

% 

 

 .ليماملؤسسة الوطنية لإلحصاء، دائرة املعلومات املتعلقة بالتع :املصدر 
 ).وزارة التعليم(مديرية التحليل  :إعداد 

 تتصف ٢٣٩٥٠ واملرسوم األعلى رقم    ١٥٦٥إن بنـية التعلـيم الـثانوي املقررة مبوجب القانون رقم             -٢٥٣
ووفقاً لتلك  . بالتعقـيد، بيد أهنا مل توضع موضع التنفيذ عملياً نظراً للتأخر يف تطبيق برنامج اإلصالح التعليمي               

األول، ويتعلق بالتعليم التكنولوجي، ومدته سنتان ويشمل مجيع الطلبة،         : ملرحلة الثانوية إىل جزأين   البنية، تقسم ا  
؛ واجلزء الثاين، وهو خمصص لتعلم      )٢٥(الذين حيصلون يف هنايته على دبلوم تقين أساسي يف اختصاص حمدد إقليمياً           
بكالوريا تقنية وبكالوريا يف العلوم     : تنيحرف خمتلفة، ومدته سنتان حيصل الطالب يف هنايتهما على إحدى شهاد          

وبعد حيازته هذه   . فالبكالوريا التقنية ُتِعدُّ الطالب لولوج سوق العمل، بتخصص مهين حمدد إقليمياً          . اإلنسـانية 
أما بكالوريا العلوم اإلنسانية فتتيح     . الشـهادة، يتلقى اجملاز تدريبه يف أحد معاهد التدريب التقين والتكنولوجي          

ـ  ية التخصـص يف جمـاالت شـىت، وُتِعدُّ حائزها ملتابعة حتصيله العلمي يف اجلامعات أو يف معاهد إعداد                   إمكان
التواصل واللغات،  :  خمتلف املواد املقرَّرة للتعليم الثانوي، وهي      ٢٣٩٥٠وحيدد املرسوم األعلى رقم     . )٢٦(املعلمني

                                                      

 .٤٢، املادة ٢٣٩٥٠املرسوم األعلى رقم  )٢٥(
 .، الفصل السادس٢٣٩٥٠املرسوم األعلى رقم  )٢٦(
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 والعلوم االجتماعية، وعلم النفس، والفلسفة، واملنطق       والرياضيات، والتعبري واإلبداع، والعلوم الطبيعية والبيئية،     
 .)٢٧(واألخالق، والتكنولوجيا واملعلوماتية، والتخصص املهين

ويف إطار املؤمتر الوطين للتعليم، عقدت حىت هذا التاريخ حلقات عمل مواضيعية، نوقشت خالهلا جوانب  -٢٥٤
ويف حلقة  . ى املواضيع اليت حبثت يف حلقات العمل      حمـددة، وعقدت يف خمتلف املقاطعات مؤمترات تناولت فراد        

نوفمرب، اتفق املشاركون إمجاالً على اعتبار /العمل املكرسة للتعليم الثانوي، اليت عقدت يف كوبيخا يف تشرين الثاين
أن هـذا التعلـيم مل يوضع يف االعتبار على حنو كاٍف يف عملية اإلصالح التعليمي، وعلى وجوب إعادة حتديد                    

صه ومعامله، مع التركيز على ضرورة استحداث بكالوريا جتمع بني العلوم اإلنسانية والتقنية، بدالً من اختيار خصائ
وطرحت فكرة أخرى حظيت باالستحسان، سواًء يف       . ١٥٦٥أحـد هذين اجملالني مبقتضى أحكام القانون رقم         

ين عن بوليفيا املنتجة، واالستراتيجية البوليفية  كاحلوار الوط-املؤمتر الوطين للتعليم أو يف لقاءات ومشاريع أخرى 
 وهي الفكرة الداعية إىل إقامة نظام تعليمي منتج، قوامه التدريب املهين -٢٠٠٧-٢٠٠٤للتقليل من الفقر للفترة  
 .)٢٨(والتقين والتكنولوجي

، فـي إطار متديد    وتوخـياً إلجياد تعليم ثانوي تقين ومهين يكـون ُمَعمَّماً ومتاحـاً للجميـع، ُشرع            -٢٥٥
العمل بربنامج اإلصالح التعليمي، يف مشروع تطوير نظام التعليم الثانوي، الذي يقوم على النظام اجلديد للتدريب 

وتوجد أصالً صيغة أولية هلذا املشروع، قوامها عناصر وعناصر فرعية اهلدف منها حتسني             . الـتقين والتكنولوجي  
ملداومة عليه وجعله أكثر اتصاالً بشؤون العصر وأكثر قدرة على تلبية           نوعـية التعلـيم وزيادة فرص احلصول وا       

 .احتياجات البلد

 احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

 بغـية إعمـال هذا احلق إعماالً فعاالً، توجد لدى دولة بوليفيا جمموعة من التشريعات اخلاصة يف هذا                   -٢٥٦
 :الشأن، وهي

، والفقرة  ١٧١ من املادة    ١، والفقرة   ٧من املادة    ) ه(لفقرة الفرعية   الدستور السياسي للدولة، ا    -١ 
 ؛١٩٢ و١٩١، واملادتان ١٧٧ من املادة ١

  آثار تياّواناكو وحبرية تيتيكاكا؛-القانون املتعلق بتراث األمة  -٢ 

 القانون املتعلق بالُنُصب التذكارية الوطنية؛ -٣ 

 الوثائقي؛قوانني محاية التراث الببيليوغرايف و -٤ 

                                                      

 .٤٣، املادة ٢٣٩٥٠املرسوم األعلى رقم  )٢٧(
، املرحلة األوىل، )وثيقة عمل(مشروع دعم تطوير التعليم الثانوي "معلومات واردة يف الوثيقة املعنونة  )٢٨(

 .الثانوي، اليت أعدها الفريق املعين بالتعليم "٢٨٨-٢٠٠٥
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 ؛٣٤ و٣٣ و٣٠ و٢ و١قانون السينما، املواد  -٥ 

 قانون حقوق التأليف؛ -٦ 

 قانون الالمركزية اإلدارية والتراث الثقايف للمقاطعات؛ -٧ 

 قانون املشاركة الشعبية وتراث األمة واجملتمع؛ -٨ 

 املرسوم األعلى بشأن الُنُصب التذكارية الوطنية؛ -٩ 

 شأن التراث الببيليوغرايف والوثائقي؛املرسوم األعلى ب -١٠ 

 املرسوم األعلى بشأن تصنيف وصون الكنوز الفنية لألمة؛ -١١ 

 املرسوم األعلى بشأن البحوث املتعلقة بعلم املستحاثات؛ -١٢ 

 املرسوم األعلى بشأن حظر مبيع األوابد األثرية؛ -١٣ 

  البشرية؛املرسوم األعلى بشأن محاية التراث املتعلق باألعراق -١٤ 

 القرار الوزاري بشأن احلفريات األثرية يف مجهورية بوليفيا؛ -١٥ 

 الالئحة الناظمة للبحوث املتعلقة بعلم اإلنسان؛ -١٦ 

 .الالئحة الناظمة لتطبيق أحكام قانون حقوق التأليف -١٧ 

 .كما وقعت بوليفيا على عدد من االتفاقيات املتصلة هبذا احلق -٢٥٧

  االتفاقيات-طاء 

 االتفاقية املتعلقة بصندوق تنمية الثقافات واحلوار -١ 

اهلدف من هذه االتفاقية هو إنشاء صندوق ثقايف لتنمية اإلنتاج الثقايف وتعزيزه، دعماً لألعمال واملشاريع  -٢٥٨
دامنرك امللكية وطرفا االتفاقية مها حكومة مجهورية بوليفيا وسفارة ال. الثقافية يف إطار من التنوع والتعددية واحلوار

 . يف بوليفيا

وتتوخى االتفاقية استدامة مجيع املشاريع والدراسات بوصفها أعماالً الغرض منها إهلام السياسات العامة              -٢٥٩
وتعزيـزها؛ وينـبغي للمشاريع والدراسات أن حتظى مبوافقة جملس إدارة الصندوق الثقايف، الذي ميكنه اقتراح                

وعالوة على ذلك، تنفذ املشاريع بواسطة مناقصات حكومية، إما عن .  بني الثقافاتتوجهاهتا يف إطار احلوار فيما
 . طريق مسابقات أو بدعوة مباشرة
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 االتفاقية املتعلقة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي -٢ 

لذكرى وكان الغرض من هذه التظاهرة إحياء ا.  اللقاء الوطين األول بني أفريقيا وبوليفيا٢٠٠٢ُنظم عام  -٢٦٠
السنوية اخلمسني بعد املائة إللغاء العبودية يف بوليفيا، فضالً عن إتاحة جمال للتباحث والتفكري وإعمال الفكر يف                 

 . إطار الربامج السياسية للتنمية اليت تشجع على االندماج يف املنظومة األساسية للدولة

 احلق يف التمتع مبظاهر التقدم العلمي وبأوجه تطبيقها

مراعاة وجوب إتاحة التعليم العايل للجميع على قدم املساواة، وفقاً لقدرات كل فرد، بالسبل املناسبة مع  -٢٦١
لذلك، ال سيما األخذ تدرجيياً مبجانية التعليم، جتدر اإلشارة إىل أنه توجد حالياً يف بوليفيا جامعات حكومية تقدم 

 . تدريباً مهنياً جمانياً

مي إسهاماً مستدمياً يف التنمية االقتصادية والثقافية واالجتماعية للبلد، وتوخياً          وكـيما يسهم التقدم العل     -٢٦٢
 . لتحسني األوضاع فيه، ال بد من وضع جمموعة حمددة من السياسات العامة موضع التطبيق

م والتكنولوجيا، وإن املديرية العامة للعلم والتكنولوجيا، التابعة ألمانة الدولة واملكلفة بالتعليم العايل والعل -٢٦٣
ومن شأن هذه اخلطة أن تقدم دعماً . ٢٠٠٩-٢٠٠٤قد وضعت خطة وطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار للفترة 

 .حقيقياً للعلم والتكنولوجيا

إن الـتدابري الرامـية إىل نشر العلم والثقافة هي تدابري هامة من أجل بذل جهد تكاملي يف سبيل األخذ         -٢٦٤
. ليمية فعالة للنهوض بالتدريب وتبادل املعارف واستحداث شبكات من التحالفات االستراتيجيةبآليات وطنية وإق

 .)٢٩(وقد وضعت هذه التدابري موضع التنفيذ، وخباصة يف إطار اتفاقية أندريس َبليو

دفها ووضعت يف العقود األخرية برامج تعليمية غري مدرسية وغري رمسية يف جمايل العلم والتكنولوجيا، ه               -٢٦٥
 . صياغة استراتيجيات خمتلفة بغرض زيادة املعارف العلمية لدى األطفال واألحداث

وُيذكَر من بني هذه الربامج، على سبيل املثال، مشروع ُنفذ يف إطار اتفاقية أندريس َبليو، هو املشروع اإلقليمي                   -٢٦٦
  .؛ كما ُتذكَر شبكة االبتكار التعليمي)برنامج مشترك مع اليونسكو(املتوسط األجل بشأن االبتكارات التعليمية 

وعـالوة عـلى ذلك، ُيذكَر أن اتفاقية أندريس َبليو حتبذ العمل، باالشتراك مع املنظمات الوطنية للعلم         -٢٦٧
 . والتكنولوجيا، على تنفيذ برنامج مشترك بشأن نشر تعليم العلوم

رنامج نشر وتعميم العلم والتكنولوجيا، وهدفه      ويشـمل الربنامج البوليفي الوطين للعلم والتكنولوجيا ب        -٢٦٨
 .تشجيع نشر وتعميم املعارف العلمية بني أفراد اجملتمع البوليفي

                                                      

ليو إىل حتقيق التكامل التعليمي والعلمي والتكنولوجي والثقايف بني إسبانيا               )٢٩( هتـدف اتفاقية أندريس َب
 .وإكوادور وباراغواي وبنما وبوليفيا وبريو وشيلي وفرتويال وكوبا وكولومبيا واملكسيك
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ومن مث، فقد مت التشجيع على تدريب املوارد البشرية يف   . وإجـراءات تعزيز وتنمية التعاون مفيدة للغاية       -٢٦٩

 .  مراكز متميزة يف اخلارجبوليفيا عن طريق تقدمي ِمَنٍح وتنظيم دورات تدريبية يف

وُتذكر، مثاالً على ذلك، اإلجراءات املتخذة يف إطار الربنامج املشترك بني إسبانيا وبلدان أمريكا الالتينية  -٢٧٠
الـناطقة باإلسـبانية لتخسري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، وقوامه تنفيذ مشاريع مشتركة بني اإلقليمني،               

َنقُّل الباحثني  . بينهما، وعقد ندوات ومنتديات، وما إىل ذلكوَت

ومـا برحت اليونسكو إحدى املنظمات اليت تشجع على اختاذ إجراءات من هذا القبيل، بواسطة برامج                 -٢٧١
 .تدريبية رفيعة املستوى، وتقدمي ِمَنٍح، فضالً عن َعرض فرص توظيف

راعي على سبيل األولوية، وعلى حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إجراء إصالح ز -٤٠ 
ختصـص ما يلزم من موارد اقتصادية وبشرية من أجل وضع هذا اإلصالح موضع التنفيذ، وعلى أن                 

 .تبادر إىل إصدار سندات ُملكية األراضي الزراعية

 .يرجى الرجوع إىل التقرير املتعلق بالسكان واإلسكان -٢٧٢

يلزم من إجراءات ملعاجلة مشاكل النقص الكبري يف توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما  -٤١ 
املسـاكن، وارتفـاع عدد عمليات اإلخالء القسري، وقلة املساكن االجتماعية املخصصة للفئات              

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، عمالً بتعليق . املنخفضة الدخل والفئات الضعيفة واملهمشة
الدوري الثاين معلومات مفصلة عن عدد وطبيعة ما جرى يف          ، بتضمني تقريرها    ٧اللجـنة العام رقم     

 .بوليفيا من عمليات إخالء قسري

 .يرجى الرجوع إىل التقرير املتعلق بتعداد السكان واملساكن -٢٧٣

حتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من إجراءات يف سبيل معاجلة ما يعانيه        -٤٢
رفاههم، بدءاً مبختلف أشكال استغالل األطفال، من قبيل االجتار         األطفال من حاالت نقص تؤثر يف       

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص ما       . هبم واستغالهلم جنسياً وإساءة معاملتهم داخل األسرة      
 . يلزم من موارد مالية لتعليم األطفال والقضاء على ما يعانونه من سوء تغذية

 طفال واملراهقني منعاً الستغالهلم اقتصادياً واجتماعياً احلماية واملساعدة املقدمة جلميع األ

، قانون األطفال واملراهقني، الذي تنص املادة السادسة منه         ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧اعـُتمد يف     -٢٧٤
على احلق يف احلماية التامة يف العمل وحتظر تشغيل األطفال يف أعمال خطرية وغري صحية وأعمال حتط من كرامة    

وإن عمليات التفتيش اليت جتري داخل املؤسسات، فضالً عن تسجيل األطفال لدى وزارة العمل، تتيح               . طفـل ال
 . التحقق من أوضاع تشغيل األطفال واملراهقني

 يقر اخلطة الوطنية لإللغاء التدرجيي      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٧ املؤرخ   ٢٢٠٨٤٩والقـرار األعـلى رقم       -٢٧٥
 . ٢٠١٠ها موضع التنفيذ حبلول عام لتشغيل األطفال، املقرر وضع
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 من دستور منظمة ٢٢وفـيما يلي نص التقرير الذي قدمته حكومة مجهورية بوليفيا عمالً بأحكام املادة      -٢٧٦
 ويتعلق بالتدابري   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١ إىل   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١وهو يتناول الفترة من     . العمـل الدولـية   

 .املتخذة لتنفيذ أحكام

 ، ١٩٤٦، )الصناعة( الفحص الطيب لألحداث اتفاقية
 ١٩٧٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥ اليت صدقت عليها بوليفيا يف ٧٧االتفاقية رقم 

 :فيما يلي األحكام القانونية املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية، واملرفقة نصوصها هبذا التقرير -أوالً  

 ؛١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٧ املؤرخ ٢٠٢٦قانون األطفال واملراهقني؛ القانون رقم  )أ(  

 ٨ املؤرخ   ٢٧٤٤٣الالئحـة املتصلة بقانون األطفال واملراهقني، املرسوم األعلى رقم           )ب(  
 ؛٢٠٠٤أبريل /نيسان

؛ املعتمد عمالً بأحكام االتفاقية املذكورة، والذي       ٢٠٠٤مايو  / أيار ١١القرار املؤرخ    )ج(  
 جيياً على تشغيل األطفال، املوضوعة تنفيذاً ألحكام االتفاقية        يشـكل كذلك جزءاً من خطة القضاء تدر       

 .١٨٢رقم 

، ١٩٦٦يوليه  / متوز ٢٨ املؤرخ   ٧٧٣٧ُصـدِّقت هذه االتفاقية مبوجب املرسوم التشريعي رقم          -ثانياً 
ونظراً لعدم وجود أحكام صرحية يف هذا الشأن، ووفقاً للممارسة والفقه           . الـذي لــه قـوة القانون      

 . فإن أي صك قانوين بوليفي مت التصديق عليه تكون لـه أفضلية التطبيق باعتباره قانوناً خاصاًالدوليني،

، يتضمن قانون األطفال واملراهقني فصلَني متصلَني بتشغيل املراهقني ٧٧وفيما يتعلق بتطبيق االتفاقية رقم  -٢٧٧
يطبق يف  (ن العاملني بصفة غري مستقلة       سنة، أحدمها يتعلق بالقاصري    ١٨ سنة و  ١٤الذيـن تتراوح أعمارهم بني      

 . ، واآلخر يتعلق بالعاملني بصفة مستقلة أو حلساهبم)قطاعات الصناعة واملناجم والتجارة وغريها

، وهو يشمل فصالً )انظر املرفق(وتنظر السلطة التنفيذية حالياً يف مرسوم أعلى ينظم العمل الزراعي بأجر  -٢٧٨
 قني، ينص على وجه اخلصوص على وجوب إخضاعهم، جماناً ودورياً، لفحص           حمـدداً خمصصـاً لتشـغيل املراه      

 . طيب لألهلية

خمصص ) انظر املرفق (وعـالوة على ذلك، تعكف وزارة العمل حالياً على وضع منوذج استمارة جديد               -٢٧٩
كما .  العملالستخدام مفتشي العمل، يتضمن تعليمات حمددة فيما يتعلق بصحة املراهقني ونظافتهم وسالمتهم يف

اتصـلت الوزارة باملؤسسة البوليفية لتوحيد املعايري ومراقبة اجلودة، وهي هيئة متخصصة يف هذا اجملال، لالطالع                
على رأيها بشأن وضع معيار لكيفية تطبيق أحكام القانون العام املتعلق بالصحة والسالمة يف جمال تشغيل املراهقني 

 .  يوما٤٥ًقرر وضع هذه الالئحة يف صيغتها النهائية يف غضون ومن امل. يف قطاعي الصناعة واملناجم
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 اجلزء األول

 أحكام عامة

 ١املادة 

: يتضـمن قـانون األطفـال واملراهقني أحكاماً صرحية متيز بني ثالثة من أنواع تشغيلهم، هي                 
صريح هو  والغرض من هذا التمييز ال    . تشغيلهم بصفة غري مستقلة، وحلساهبم اخلاص، ويف كنف أسرهم        

وعالوة على ذلك، وعلى النحو املبني أعاله، فإن        .  من املادة األوىل من االتفاقية     ٣تطبـيق نص الفقرة     
الذي صيغ وأحيل إىل السلطة التنفيذية بغرض إبرامه،        (مشـروع الالئحة الناظمة للعمل الزراعي بأجر        

شمل فصالً مكرساً خصيصاً    ، سي )والـذي تعكف حالياً وحدة حتليل السياسات واالقتصاد على دراسته         
 . للمراهقني، ما سيتيح الفصل بوضوح بني خمتلف جماالت تشغيل املراهقني

 ٢املادة 

شرعت وزارة الصحة والرياضة يف وضع برنامج إلخضاع املراهقني لفحوصات طبية، يندرج يف               
لربنامج، وبالتعاون مع   ويف إطار هذا ا   ". اخلطة الوطنية للقضاء تدرجيياً على أسوأ أشكال عمل األطفال        "

، والعمل يف املناجم، )احلصاد(العمل الزراعي : وزارة العمل، ُحدِّدت ثالثة جماالت عمل ذات أولوية، هي
، بالتنسيق مع منظمات غري حكومية معينة،       ٢٠٠٤ويف هذا الشأن، مت يف عام       . واالسـتغالل اجلنسـي   

وبدعم مايل من   ) فرع كندا (ة إنقاذ الطفولة    ومنظم) كَري(كتعاونـية اإلغاثـة األمريكية يف كل مكان         
اليونيسـيف، إجراء فحوص طبية على سبيل األولوية على مراهقني يعملون يف حصاد قصب السكر ويف         

 ).خضعوا، يف احلالة الثانية، لفحص حمدد فيما يتعلق باستخدام مواد كيميائية وسامة(املناجم 

ألهلية للعمل، قامت وزارة العمل ووزارة الصحة       وتيسرياً إلجراء فحوصات طبية ملعرفة مدى ا        
، الذي يقضي مبنح شهادة طبية جمانية، ١/٤والرياضـة، يف إطـار عام وبشكل تدرجيي، باعتماد القرار          

 .تصدر يف أربع نسخ، لكل من املراهق، وصاحب العمل، ووزارة الصحة والرياضة، ووزارة العمل

 ٣املادة 

وستصدر . رات الدورية اليت ينبغي أن جتري فيها الفحوصات الطبيةليس مثة نص قانوين حيدد الفت  
الئحـة لتطبيق القانون العام املتصل بالصحة والسالمة والرفاه يف العمل، حتدد هذه املسألة وغريها من                 

ومن اجلدير باإلشارة كذلك أن بوليفيا قد طلبت مساعدة         . ٧٧املسائل املنصوص عليها يف االتفاقية رقم       
ويف إطار هذه املساعدة الدولية، من املقرر . ن أجل وضع االتفاقيات والتوصيات موضع التطبيق   تقنـية م  

تعزيز سبل تنفيذ هذه االتفاقية، وخباصة يف اجملاالت املذكورة ذات األولوية، وذلك يف إطار تنفيذ أحكام         
 .اخلطة الوطنية للقضاء تدرجيياً على أسوأ أشكال تشغيل األطفال
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 ٤املادة 

 . انظر املعلومات املتصلة باملادة السابقة  

 ٥املادة 

كما أن كل ما سيوضع من      .  من هذا التقرير   ٢انظر الفقرة الثانية من التعليقات املتصلة باملادة          
 .لوائح ينبغي أن ينص على جمانية مجيع الفحوصات الطبية

 ٦املادة 

 . ٣انظر املعلومات املتصلة باملادة   

 ٧املادة 

املديرية العامة لألمن الصناعي، واملديرية العامة للعمل، واملديرية العامة للشؤون النقابية،           ُعهد ب   
. الـتابعة مجـيعها ألمانة الدولة لشؤون العمل، باالضطالع بعمليات الرقابة اليت تقتضيها وزارة العمل              

 بالرقابة على تشغيل    ، تتضمن بنوداً متصلة   )انظر املرفق (وتسـتخدم هذه املديريات استمارة تفتيش فين        
 . املراهقني، مع مراعاة القواعد الداخلية املتصلة بتطبيق أحكام االتفاقية

 اجلزء الثاين

 أحكام خاصة من أجل بلدان معينة

تود حكومة مجهورية بوليفيا أن تبني أن القيود االقتصادية اليت سببتها األزمة اليت تعانيها القارة                 
لة السياسية كذلك، قد حالت دون تطبيق أحكام االتفاقية تطبيقاً تاماً عرب   األمريكـية حالـياً، وأن احلا     

بيد أنه جيري العمل    . كـامل األراضي الوطنية، وخباصة يف عواصم املقاطعات النائية ويف املناطق الريفية           
 . ع أحناء البلدحالياً على اعتماد التدابري اليت من املقرر، قدر اإلمكان، وضعها موضع التنفيذ تدرجيياً يف مجي

 ٨املادة 

 :واجلهات التالية مكلفة بتطبيق األحكام التشريعية واللوائح املتصلة باالتفاقية  

وزارة الصحة والرياضة، يف كل ما يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من مدى              )أ(  
ة للمقاطعات وضع أحكام  ويف املقاطعات، تتوىل الدوائر الصحي    . األهلية للعمل، وبإصدار الشهادة الطبية    

 . االتفاقية موضع التنفيذ

ويف اجلوانـب اإلدارية، تتوىل وزارة العمل، على الصعيد الوطين، اإلشراف على التقيد              )ب(  
بالقواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالعمل وسالمته، من خالل دوائر التفتيش التابعة للمديرية العامة للعمل 
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أما خمالفات العمل واألمن الصناعي فقد تترتب عليها غرامات مالية تتراوح . من الصناعيواملديرية العامة لأل

وستعدَّل مبالغ هذه الغرامات، وفقاً لنص حمضر املفاوضة الثالثية،         .  بوليفيانو ١٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠مـا بني    
 ). قانظر املرف (٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١الذي ُوضع مبساعدة فنية من منظمة العمل الدولية يف 

وعـلى الصعيد احمللي، يتوىل حمامو األطفال واملراهقني تقدمي الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق               
 . عمل املراهقني

 . مل يصدر حىت هذا التاريخ أي قرار قضائي بشأن املسائل املبدئية املتصلة بتطبيق أحكام االتفاقية  -رابعاً  

وجيري العمل حالياً على اختاذ . التفاقية يف اجملال اإلداري ال توجد معلومات عن تطبيق أحكام ا-خامساً  
 .التدابري الالزمة للقيام مستقبالً جبمع إحصاءات عن مدى وضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ

 أحيلت نسخة من هذا التقرير إىل نقابة العمال البوليفية، وهي منظمة نقابية معترف هبا بأهنا              -سادسـاً   
يالً على الصعيد الوطين، كما أرسلت نسخة منه إىل احتاد مقاويل القطاع اخلاص يف              اجلهـة األكـثر متث    

، فلم ترد بعد    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤ونظراً ألن التقرير قد قُدم يف       . بوليفيا، الذي ميثل أصحاب العمل    
كورة وتوجد رفق هذا التقرير مذكرة تتضمن إشعاراً باستالمه من كل من اجلهات املذ            . تعلـيقات عليه  

 )).أ(٣انظر املرفق رقم (

). ١٣انظر املرفق رقم    (وعـالوة على ذلك، أُبرم عدد من االتفاقيات األخرى مع منظمة العمل الدولية               -٢٨٠
 .وفيما يتعلق بالصحة، اختذت دولة بوليفيا اإلجراءات التالية

 معلومات عامة 

تركز على اجلوانب الوقائية وال تقتصر على       فـيما يـتعلق بصحة املراهقني، وضماناً لتقدمي رعاية تامة            -٢٨١
اخلدمات، قامت وزارة الصحة والرياضة، بوصفها اجلهة املكلفة بتقدمي الرعاية الصحية وبوضع اللوائح الناظمة هلا، 
وبعد إقامتها حتالفات استراتيجية، وخباصة مع قطاعي التعليم والقضاء، بوضع لوائح وقواعد ناظمة لتوفري احلماية            

 . اعدة لألطفال واملراهقني يف البلد وبوضع برامج يف هذا الشأنواملس

 التقدم احملرز 

 : اخلطط التالية موضع التنفيذ٢٠٠٤وضعت بوليفيا منذ عام  -٢٨٢

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٤اخلطة الوطنية لصحة املراهقني ومنائهم املتكامل، للفترة  -١ 

 برنامج خدمات الرعاية اجليدة للمراهقني؛ -٢ 

 د واللوائح اجلديدة الناظمة لعمل عيادات الرعاية الصحية الكاملة للمراهقني؛القواع -٣ 

 .برنامج الصحة املدرسية -٤ 
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تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري خلفض معدل وفيات اإلناث والقيام على وجه                -٤٣ 
وتوصي . مساعدةاخلصـوص خبفض عدد الوفيات النامجة عن اإلجهاض غري القانوين والوالدة بدون             

اللجنة الدولة الطرف بالقيام خصوصاً بتكثيف أنشطة تنفيذ برناجمها الوطين للصحة اجلنسية واإلجنابية             
 .وتنظيم محالت توعية بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة وإدراج هذه املواضيع يف املناهج الدراسية

 بشأن التأمني الصحي    ٢٤٢٦ القانون رقم    ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف هـذا الشأن، صدر يف        -٢٨٣
وتوجد يف اجلزء ذي الصلة من هذا . الشامل لألم والطفل، وهو يندرج يف إطار مكافحة وفيات األمهات واألطفال

 .التقرير النتائج احملرزة يف تطبيق التدبري املعتمد

 التقليل من الوفيات أثناء الوالدة وبني الرضع، والنمو الصحي للطفل

 معلومات أساسية 

 ١٩٩٤فيما يتعلق بصحة األم والطفل، أفادت بوليفيا أن األمانة الوطنية لشؤون الصحة قد وضعت عام                 -٢٨٤
 .خطة للتعجيل خبطى التقليل من حاالت الوفاة بني األمهات واألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات

 الصحي لألم والطفل، الذي ُيكَمِّل اخلدمات املقدمة        ، بدأ العمل بالنظام الوطين للتأمني     ١٩٩٦ويف عام    -٢٨٥
يف إطـار خطة التقليل من الوفيات بني األمهات واألطفال الوارد ذكرها يف الفقرة السابقة، ويكفل متويل الدولة              

 .هلذه اخلدمات

قيدات ، بات نظام التأمني األساسي يشمل تقدمي خدمات الرعاية الصحية املتصلة بالتع           ١٩٩٩ويف عـام     -٢٨٦
 .الرتفية اليت حتدث يف النصف األول من فترة احلمل

ويف إطـار السياسة العامة، وكعنصر من العناصر ذات األولوية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ولتطبيق                -٢٨٧
ل دون االستراتيجية البوليفية للتقليل من الفقر، وضعت استراتيجية حمددة لربنامج الرعاية الصحية للحوامل واألطفا

 اخلامسـة مـن العمـر، تيسرياً لألخذ بنهج اإلدارة الالمركزية والقائمة على املشاركة، وتطبيقاً للنظام الوطين                 
 .املوحد للتموين

 نطاق خدمات ٢٠٠٣وإثر صدور قانون نظام التأمني الصحي الشامل لألم والطفل، اتسع اعتباراً من عام  -٢٨٨
الت املرضية اليت تصيب األَم أثناء احلمل والوضع وبعدمها لفترة أقصاها ستة            الرعاية الصحية اليت تشمل مجيع احلا     
 .أشهر، والطفلَ حىت اخلامسة من عمره

ويف إطار هذه املهمة اليت تنهض هبا الدولة يف بوليفيا، يتعني كذلك على النظام الوطين للخدمات الصحية،  -٢٨٩
دين منه على النحو املتوخى يف السياسة الصحية الوطنية، أن يوفر إىل جانب تقدميه خدمات الرعاية اجملانية للمستفي

سـبل املساعدة الصحية ويكفلها، بتقدميه رعاية فردية قوامها احلوار واحترام القيم والعقائد، والعمل على حتسني   
 .امل ووليدهااملمارسات الصحية، استناداً إىل الثوابت والقواعد الوطنية، توخياً لتقدمي رعاية جيدة للمرأة احل
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 القواعد واألنظمة 

 نظام التأمني الصحي الشامل لألم      ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخ   ٢٤٢٦اسـَتحَدث القانون     -٢٩٠
والطفل، وهو من العناصر ذات األولوية واليت تعمل على تعزيز األهداف اإلمنائية لأللفية واالستراتيجية البوليفية               

 هذا النظام إحدى االستراتيجيات ذات األولوية للسياسة الصحية وبرنامج الرعاية الصحية وميثل. للتقليل من الفقر
 .للمرأة احلامل وأطفاهلا الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات

والغرض من نظام التأمني الصحي الشامل لألم والطفل هو التقليل بشكل مستدمي من األمراض والوفيات                -٢٩١
 :هو يهدف إىل ما يليو. بني األمهات واألطفال

تشجيع الطلب على خدمات الرعاية الصحية عن طريق تقدمي خدمات صحية جمانية للمستفيدين       - 
  أي النساء احلوامل لفترة ال تتجاوز ستة أشهر بعد الوضع، واألطفال الذين             -مـن هذا النظام     

  من خدمات وقاية ورعاية وإعادة تأهيل؛-ال تتجاوز أعمارهم مخس سنوات 

تلبية الطلب وحتسني احلوافز املتاحة ملختلف اجلهات املقدمة خلدمات الرعاية الصحية، من خالل     - 
 آلية جتزي على جممل ما يقدم من خدمات؛

 زيادة املسؤولية املسندة إىل البلديات واملقاطعات يف جمال إدارة الشؤون الصحية؛ - 

 ية؛ضمان مشاطرة اإلدارة وتالزمها مع املشاركة الوطن - 

زيـادة الالمركزية والرقابة اجملتمعية واملشاركة يف إدارة شؤون الرعاية الصحية يف اجملتمع املدين             - 
 املـنظم، مـن خالل تنظيم املديريات احمللية للرعاية الصحية والشبكات اجملتمعية املعنية بتقدمي              

 .هذه الرعاية

م والطفل موضع التنفيذ وإدارة حساباته البلدية؛       وتتوىل البلديات وضع نظام التأمني الصحي الشامل لأل        -٢٩٢
وتـتلقى حكومات البلديات االعتمادات املخصصة هلا من بنود امليزانية املرصودة هلذا النظام، وفقاً جلدول أنصبة              

ويف حال  . ٢٠٠٥ يف املائة اعتباراً من عام       ١٠، و ٢٠٠٤ يف املائة لعام     ٨، و ٢٠٠٣ يف املائة لعام     ٧بلغت نسبها   
 كفاية هذه االعتمادات، يصرف صندوق الضمان الوطين شهرياً موارد مالية متأتية من ختفيف عبء الديون                عدم

 ).٢٠٠٠قانون احلوار الوطين لعام (اخلارجية 

واستفاد .  من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والضمان االجتماعي       ٢ ٢٥٩وتقدمي اخلدمات إلزامي يف      -٢٩٣
  من األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات         ١ ٢٥٢ ١٥٧ زهاء   ٢٠٠٣مـن هـذه اخلدمـات يف عام         

، يف املناطق احلضرية والريفية على السواء، يف إطار مستويات الرعاية           )املتوقع محلهن ( مـن النساء     ٣٢٧ ٧٠٠و
لتقليدية، ، والنظم اخلاصة ا   )صناديق الرعاية الصحية  (الـثالثة للنظام العام، أو التأمني االجتماعي القصري األجل          

ومؤسسـات الـرعاية الـيت ال تبتغي الربح؛ ومجيعها منظمة يف شبكات رعاية صحية تابعة للبلديات، وقوامها                  
 .مؤسسات ذات مستوى أوٍل أو غريها من املؤسسات ذات املرجعيات األكثر تعقيداً
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 : هي التالية٢٠٠٤والفئات املستفيدة من النظام الشامل للرعاية الصحية لألم والطفل يف عام  -٢٩٤

 من النساء ٣٢٨ ٦٨٢ مـن األطفـال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات، و    ١ ٢٦٧ ٣٢٥ - 
 ؛)املتوقع محلهن(

 من النساء   ٣٢٨ ٦٨٢ من األطفال دون اخلامسة من العمر، و       ١ ٢٧٩ ٢٦٩: ٢٠٠٥عن عام    - 
 ).املتوقع محلهن(

 واملتضمن اللوائح الناظمة    ٢٠٠٢ديسمرب  /  كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٢٦٨٧٤املرسوم األعلى رقم     
 لعمل نظام التأمني الصحي الشامل للمرأة والطفل

التغطية  ينظم هذا املرسوم كيفية تطبيق أحكام نظام التأمني الشامل للمرأة والطفل، يف جوانبه املتصلة بنطاق -٢٩٥
 .ت التأمني واملستفيدين منهاالتأمينية، والتمويل، واإلدارة، واجلزاءات، مع حتديد حقوق وواجبات مقدمي خدما

 والناظم لكيفية إدارة    ٢٠٠٢ديسمرب  /  كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٢٦٨٧٥املرسـوم األعـلى رقم       
 املديريات احمللية للرعاية الصحية

نيةَ شبكات مؤسسات الرعاية الصحية، مع مراعاة املعايري املكانية والوظائفية اليت حتبذ  -٢٩٦ ينظم هذا املرسوم ُب
كما حيدد املديريات احمللية للرعاية الصحية، من منظور إدارة النظام العام للرعاية            . د يف استخدام املوارد   الترشـي 

 .الصحية، مع بيان الوظائف واالختصاصات واملسؤوليات املسندة إىل خمتلف مستويات الرعاية

  الناظم لتطبيق النظام الوطين املوحد للتأمني الصحي٧٣٥القرار الوزاري رقم  

 ٢٥٢٣٥واملرسوم األعلى رقم    ) قانون الطبابة  (١٧٣٧تـندرج هذه الالئحة التنظيمية يف القانون رقم          -٢٩٧
، حمدِّدةً املسؤولية املسندة إىل وزارة الصحة، اليت   ٢٦٨٧٣واملرسوم األعلى رقم    ) القواعد الناظمة لقانون الطبابة   (

ظيمها كيفية إعطاء األدوية وتقدمي اخلدمات يف كامل        يتوجب عليها احلرص على سالمة اخلدمات الصيدالنية، بتن       
 .أجهزة النظام العام

 التقدم احملرز 

أُحِرزت، فـي السنتني الالحقتني لوضع نظـام التأميـن الصحي الشامـل للمرأة والطفـل موضـع             -٢٩٨
 .، النتائج التالية)٢٠٠٤ و٢٠٠٣(التنفيذ 

 من حيث األثر 

ني الصحي ونظام التأمني الصحي الشامل للمرأة والطفل يف التقليل من           إسـهام املؤسسـات العامة للتأم      
 .معدالت الوفيات
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إن اإلسـهام الذي قدمته املؤسسات العامة للتأمني الصحي يف البلد يتجلى يف التعجيل خبطى التقليل من                  

االستقصائية الوطنية  معدالت الوفيات بني األمهات واألطفال بنسب ال يستهان هبا، على حنو ما أكدته الدراسة               
 :، وذلك على النحو التايل٢٠٠٣لألوضاع السكانية والصحية يف عام 

 ٤١ من املولودين أحياًء قد اخنفضت بنسبة ١٠٠ ٠٠٠إن الوفيات أثناء احلمل والوالدة عن كل  - 
 ؛٢٠٠٣ حالة يف عام ٢٣٠ إىل ١٩٩٤ حالة وفاة يف عام ٣٩٠يف املائة، من 

 يف  ٤٤قد اخنفض بنسبة    ) الذين تقل أعمارهم عن سنة    ( األطفال الرضع    إن معدل الوفيات بني    - 
 من املولودين ١ ٠٠٠ حالة وفاة عن كل ٩٦فقد اخنفض من  . ١٩٨٩املائـة مقارنة به يف عام       

 .٢٠٠٣ من املولودين أحياًء يف عام ١ ٠٠٠ حالة وفاة عن كل ٥٤ إىل ١٩٨٩أحياًء يف عام 

السنة اليت   (٢٠١٥الجتاه، فقد يتم بلوغ النسب السائدة دولياً قبل عام          ويقـدَّر بأنـه، إذا استمر هذا ا        
 ).يتوخى بلوغ أهداف األلفية حبلوهلا

 من الناحية العملية -٢٩٩

  من بلديات البلد يف تنفيذ نظام التأمني الصحي الشامل لألم والطفل؛٣١٤اخنراط  - 

املستوى األول يشمل   (ارة الثالثة   اإلد/ من املؤسسات ذات مستويات الرعاية     ٢ ٧٥٦اخنـراط    - 
املراكـز الصـحية واملستوصفات والفرق الصحية، وتتمحور اخلدمات حول التوعية والوقاية            
الصحيتني وخدمات اإلسعاف املتنقلة واملستشفيات املؤقتة؛ واملستوى الثاين يشمل مستشفيات          

باطين واجلراحة وطب   الدعـم األساسي، وهي منشآت أكثر تعقيداً تضم أخصائيني يف الطب ال           
األطفال والطب النسائي والتوليد، فضالً عن قسم للتخدير؛ واملستوى الثالث يشمل مستشفيات 

اخنراط هذه ) [عامة ومؤسسات ومستشفيات متخصصة، تقدم رعاية متخصصة ودون متخصصة
 يف تقدمي خدمات نظام التأمني الصحي الشامل لألم والطفل؛] املؤسسات

 يف املائة يف املستوى ٧٠: املئوية للخدمات املقدمة، حسب مستوى الرعاية، ما يليبلغت النسبة  - 
  يف املائة يف املستوى الثالث؛١٢ يف املائة يف املستوى الثاين، و١٨األول، و

وكانت النسب املئوية خلدمات نظام التأمني الصحي الشامل لألم والطفل يف املناطق الريفية على      - 
  يف املائة للمولودين حديثاً،     ١٥يف املائة لألطفال دون اخلامسة من العمر، و        ٥٤:الـنحو التايل  

  يف املائة للحوامل؛٣٦و

  ٢٠٠٤ خدمة؛ وقدم يف عام      ٨ ٣٧٨ ٢٧١ زهاء   ٢٠٠٣وبلـغ عدد اخلدمات املقدمة يف عام         - 
 ؛* خدمة١٣ ٥٧٦ ٤٥٦ما جمموعه 

 ا الـنظام التأمـيين يف الفترة      وبلغـت التغطـية التأمينـية التراكمـية للمنتسـبني إىل هـذ             - 
  يف املائة؛٧٧ نسبة ٢٠٠٤-٢٠٠٣
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تعليمات عن كيفية ملء االستمارات     (وأعـدت كتيـبات عن اإلجراءات والعمليات اإلدارية          - 
، وأُِقرَّت هذه الكتيبات مث طبعت )وآلـيات دفـع األقسـاط التأمينية واسترداد نفقات املعاجلة    

 ونشرت؛

 من عمليات الرقابة اإلدارية والتقنية والطبية يف مؤسسات البلد          ٣٤ مت االضـطالع مبا جمموعه     - 
 الرئيسية؛

 ُعدِّل الشعار الرمزي للنظام الشامل للتأمني الصحي لألم والطفل؛ - 

 ُوِضعت استراتيجية التواصل؛ - 

 من املقار يف جمال وضع ٩ من البلديات و٣١٤ من ذوي الفعاليات األساسية لدى ١ ٤٠٠ُدرِّب  - 
منوذج اإلدارة موضع التنفيذ، ويف جمال تشغيل شبكات الرعاية الصحية، واملديرية احمللية لتقدمي             
 الـرعاية الصـحية، ونظـام الـتأمني الصـحي الشامل لألم والطفل، والنظام الوطين املوحد                

 .للرعاية الصحية

 برامج حملو األمية    توصـي اللجنة الدولة الطرف مبنح التعليم األولوية يف ميزانيتها، وبوضع           -٤٤ 
لدى الكبار، ال سيما يف املناطق الريفية، وببذل جهود يف سبيل زيادة مستويات مواظبة األطفال دون 

ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة . سن التاسعة على الدراسة
، حسبما تنص عليه الفقرة     ١٣ و ١١رقمي  لتعليم اجلميع، آخذةً يف االعتبار تعليقَي اللجنة العامني         

 . من إطار عمل داكار١٦

 .ال توجد معلومات يف هذا الشأن -٣٠٠

تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على إصدار قانون اإلجراءات اجلنائية الذي جيعل ثالثاً من                -٤٥ 
 يف اإلجراءات لغات السكان األصليني الرئيسية، هي الكيتشوا واألميارا والتويب غوارانيه، لغات عمل

 .القضائية واإلدارية

. ١٩٩٩مارس /  آذار٢٥ املؤرخ  ١٩٧٠وصـدر قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد مبوجب القانون رقم           -٣٠١
ومـع أنه ال ينص على استخدام لغات الشعوب األصلية يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، إال أنه ينص على حق    

وتقدم خدمات  . ستعانة مبترجم شفوي يف مجيع اإلجراءات الالزمة للدفاع عنه        كل متهم ال يفهم اإلسبانية يف اال      
 .الترمجة الشفوية للمتهم جماناً يف حال عدم قدرته على حتمل نفقات استخدامه

 من قانون اإلجراءات اجلنائية املذكور على أن القضاء اجملتمعي يشكل ٢٨وعالوة على ذلك، تنص املادة    -٣٠٢
تسقط دعوى ارتكاب أحد أفراد جمتمع ما من جمتمعات         : "ط الدعوى، حيث تنص على أنه     وسـيلة تتـيح إسقا    

الشعوب األصلية والريفية جرماً أو خمالفةً ضد فرد آخر، وتسقط دعوى االمتناع عن فعل، عندما تكون السلطات 
 أال تكون تلك التسوية     الطبيعية لتلك اجلماعة قد فصلت يف النـزاع وفقاً للقانون العريف لتلك اجلماعة، شريطة            
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ويصدِّق القانون  . متعارضة مع احلقوق األساسية والضمانات الشخصية اليت ينص عليها الدستور السياسي للدولة           

 ".بعد ذلك على صحة تطبيق احلكم الصادر مبوجب القانون العريف للشعوب األصلية

نائية اجلديد قد نشر عن طريق اللجنة    وتفـيد الدولـة الطرف عالوةً على ذلك أن قانون اإلجراءات اجل            -٣٠٣
التنفيذية املعنية بوضع أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية موضع التنفيذ لدى الفئات االجتماعية املنتمية إىل مجاعات 

 .األميارا والكيتشوا والتويب غوارانيه وغريها

 واسع وعلى مجيع    تطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر مالحظاهتا اخلتامية على نطاق            -٤٧ 
كما تشجع الدولة الطرف على     . مستويات اجملتمع وأن ختربها بكافة اخلطوات اليت تتخذها لتنفيذها        

 التشـاور مـع املـنظمات غـري احلكومـية وغريهـا من أعضاء اجملتمع املدين عند إعداد تقريرها                   
 .الدوري الثاين

 .لعامة املكلفة بوضعها موضع التطبيقوأُبِلغت املالحظات اخلتامية للجنة إىل املؤسسات ا -٣٠٤

، فإن املالحظات القادمة على ما جاء ٢٧٤٢٠وعـالوة على ذلك، وعمالً بأحكام املرسوم األعلى رقم     -٣٠٥
 .يف هذا التقرير ستنشر على نطاق واسع بني ممثلي اهليئات العامة للمجتمع املدين

 ـ ـ ـ ـ ـ


