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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة السادسة واألربعون

   ٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢جنيف، 
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  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الـيت   (E/C.12/YEM/Q/2)ردود حكومة اليمن على قائمة املسائل           
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(E/C.12/YEM/2)*  

  ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٨[
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  مقدمة  - أوالً  
تلقت حكومة اجلمهورية اليمنية باهتمام قائمة املسائل املقرر النظر فيها أثناء دراسة              -١

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٥ إىل   ١يتعلق باملواد    التقرير الدوري الثاين لليمن فيما    
اليت جاءت بعد أن نظـرت اللجنـة يف          (E/C.12/YEM/2)تماعية والثقافية   واالج االقتصادية

التقرير الثاين لليمن عن مستوى تطبيق تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               
واالجتماعية والثقافية الذي تضمن التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية الـيت قامـت هبـا           

وذلك جهد يعرب عن اهتمامها بالتطورات اجلاريـة  . ذ هذا العهد اجلمهورية اليمنية بشأن تنفي   
   .يف اجلمهورية اليمنية يف جماالت حقوق اإلنسان

ويسر حكومة اجلمهورية اليمنية أن تتقدم إىل اللجنة املـوقرة بإيـضاحات حـول                -٢
  وإذ ترحب احلكومة اليمنية باستئناف التعاون اإلجيـايب        .االستفسارات الصادرة عن اللجنة   

عميق شكرها وتقديرها ألعضاء اللجنة احملتـرمني         فإهنا تود أن تعرب عن     ،والبناء مع اللجنة  
  .على جهودهم املستمرة يف سبيل االرتقاء حبقوق اإلنسان يف خمتلف دول العامل

  اختصاص وزارة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بشكاوى حقوق اإلنسان  - ثانياً  
 اخلاصُّ بالالئحة التنظيمية لـوزارة      ٢٠٠٣ لسنة   ٢٥٥ أعطى القراُر اجلمهوريَُ رقم     -٣
اليت من شأهنا حتقيُق األهداف اليت أُنـشئت     االختصاصاتقوق اإلنسان العديَد من املهام و     ح

من أجلها، واملتعلِّقةُ بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بالتنسيق مع الوزارات واجلهات واهليئات       
نية هلذه احلقوق وتعزيزها مبـا يؤكِّـد التـزاَم بالدنـا      وتفعيل آليات احلماية الوط    ،املختصة

 :أبرُز هذه املهام واالختصاصاتو. هود الدولية اليت صادقت عليهاباالتفاقيات واملواثيق والع

اقتراُح السياسات واخلطط والربامج واإلجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق            )أ(  
  ؛تصةاإلنسان ومحايتها وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات املخ

حتديُد مدى انسجامها مع مبـادئ وقواعـد   دراسةُ التشريعات والقوانني و    )ب( 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املصادقة بالدنـا عليهـا، واقتـراح             

 ؛التعديالت الالزمة يف نصوص التشريعات الوطنية املختلفة وفقاً للدستور والقوانني النافذة

لشكاوى املرفوعة من املواطنني واهليئات واملؤسـسات ودراسـتها         تلقي ا   )ج( 
 ؛ومعاجلة ما يدخل ضمَن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة

 ،تنميةُ الوعي القانوين للمواطن بإرشاده إىل حقوقه املكفولة دستوراً وقانوناً           )د( 
 ؛لتوعيةونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف أوساط اجملتمع مبختلف وسائل ا
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تعزيُز جماالت التعاون مع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف جمال      )ه( 
 ؛حقوق اإلنسان

 ؛اإلسهاُم يف إعداد الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمال حقوق اإلنسان  )و( 

إعداُد التقارير الدورية حول التزامات بالدنا الدولية بالتنسيق مع اجلهـات             )ز( 
  ؛املختصة

التنسيُق مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان وتنمية جماالت             )ح( 
  ؛التعاون معها

 وبناُء قدراهتم فنياً وعلمياً، من خالل إعداد        ،تنميةُ مهارات موظفي الوزارة     )ط( 
برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها يف الداخل واخلارج، بالتنسيق مع اجلهـات ذات             

 ؛العالقة

مجُع املعلومات وحتليلها وتوثيقها فيما يتَّصل مبجاالت حقـوق اإلنـسان             )ي( 
 وإقامة وتوثيق العالقات مع الوزارات واهليئات واملنظمات املهتمة         ،وسياسة احلكومة ُتجاهها  
  .بقضايا حقوق اإلنسان

وق فقد جعلت وزارة حق  ،   والئحتها التنظيمية املسرية لعملها    ئها ألهداف إنشا  ووفقاً  -٤
 كـبرياً مـن      املهام اليت تقوم هبا وتشكل جزءاً      اإلنسان وظيفة استقبال الشكاوى على رأس     

هذه الشكاوى وفَق آلية مرنة  وتتعامل الوزارةُ مع .نشاطها، ونقطة تواصلها األوىل مع اجملتمع     
ومتطورة، مستفيدةً من تراكم اخلربات لديها نتيجةً للفترة الطويلة يف التعامـل مـع هـذه                

  .ضايا، يتوىل تنفيذها كادٌر قانوينٌّ متخصٌص على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيلالق
معظُمها حتتوي علـى انتـهاكات       وتستقبل الوزارةُ الكثَري من الشكاوى كلَّ يوم        -٥

حلقوق األفراد أو اجلماعات أو تقييد حلريات أو خمالفة إلجراءات قانونية، إال أنَّ هناك الكثَري               
إما ال حتتوي على أيِّ انتهاك      و ،تكون إمَّا منظورةً أماَم هيئات قضائية      الواردةمن الشكاوى   

ويعود ذلك العتقاد الكثريين بأنَّ الوزارة متثِّل هيئةً قضائيةً تعـاجل كـلَّ املـشاكل               . مطلقاً
  :ولذلك يشترط يف الشكوى أن تستويف عدةَ شروط عند تقدميها أمهُّها. والقضايا
 انتهاك واضح حلقٍّ من حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف          أن تنطوي على    )أ(  

  ؛خمتلف التشريعات الوطنية والدولية املعنية حبقوق اإلنسان
 إال يف حال كانـت هـذه اهليئـةُ          ،أن ال تكون منظورةً أماَم هيئة قضائية        )ب(  

 ؛القضائيةُ متاطل يف سري اإلجراءات أو ختالف اإلجراءات القانونية

 . الوثائَق اليت تثبت وجوَد االنتهاك من عدمهأن تستويف  )ج(  

 وتقـوم بدراسـتها     ،ومع ذلك فإنَّ الوزارة تستقبل كلَّ الشكاوى اليت ترد إليهـا            -٦
 واستيفاءها الشروط الـيت  ،وحتليلها ومراجعة كلِّ الوثائق اخلاصة هبا، والتأكُّد من مصداقيتها       
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ءات حلها بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، ذكرناها سابقاً، ومن مث تقرر قبوهلا والبدء بإجرا      
  .القانونية املناسبة حلل قضاياهمإىل اإلجراءات  أو إرشاد أصحاهبا

وكون الوزارة ال متثِّل جهةً ضبطيةً فإنَّ مهمتها عند معاجلة هذه القضايا تتمثـل يف                 -٧
 جتدر .ك القضاياالختاذ إجراءات ملموسة حلل تل التنسيق معها وخماطبة اجلهات ذات العالقة،     

ويف سعيها حنو تطوير آليات عملها يف التعامـل مـع            اإلشارة إىل أن وزارة حقوق اإلنسان     
البالغات والشكاوى وبالتعاون مع مشروع دعم وتطوير حقوق اإلنسان التابع لربنامج األمم            

اً مـن   مت تزويد هذه اآللية بنظام توثيق إلكتروين ويدوي متميز سهل كـثري           ،  املتحدة اإلمنائي 
  .إجراءات التعامل مع الشكاوى

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خالل عامي الشكاوى اليت تلقتها الوزارة    
كـانون   إىل   ٢٠٠٨ينـاير   /كـانون الثـاين   استقبلت الوزارةُ خاللَ الفترة مـن         -٨

بعد دراستها وحتليلها ارتأت الوزارة التخاطَب مع       وشكوى،   ١٤٧،  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 من إمجـايل الـشكاوى       يف املائة  ٧٥شكوى بنسبة    ١ ٠٩٨ اجلهات ذات العالقة خبصوص   

إىل اإلجراءات القانونية املناسـبة حلـل         شكوى ٣٧٣الواردة، يف حني مت إرشاد أصحاب       
اليت ختاطبت بشأهنا الوزارة مع اجلهـات        واجلدول يوضح إمجايل عدد الشكاوى     .قضاياهم

  .قتهااملعنية، واإلرشاد القانوين من إمجايل الشكاوى اليت تل
 إمجايل القضايا الواردة إىل الوزارة

  شكوى١٤٧١

 النسبة العدد تصنيف الشكاوى

 ٪٧٥ ١ ٠٩٨ شكاوى ختاطبت بشأهنا الوزارة مع اجلهات املعنية

 ٪٢٥ ٣٧٣ إرشاد قانوين

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقرير أداء وزارة حقوق اإلنسان لعامي   :املصدر

 الشخصية يف املرتبة األوىل من حيـثُ جممـل          وتأيت االنتهاكاُت املرتبطةُ باحلريات     -٩
 تليها احلقوُق املرتبطةُ بالعمـل   يف املائة،٢١شكوى بنسبة) ٢٣٥(الشكاوى اليت متَّ استقباهلا  

، مثَّ احلقوُق املرتبطة باحلق يف التقاضي واملساواة أمـاَم القـانون             يف املائة  ١٩والعمال بنسبة   
 من إمجايل الشكاوى     يف املائة  ١١رتبطة بالسجناء بنسبة     احلقوُق امل   يف املائة، تليها   ١٣ بنسبة

وتأيت يف ذيل القائمة الشكاوى     . اليت تلقتها الوزارةُ وختاطبت بشأهنا مع اجلهات ذات العالقة        
حق العيش يف بيئة نظيفة بعدد شكويني لكـلٍّ     املرتبطة حبرية الفكر والتعبري و    املتعلِّقة باحلقوق   

أعداَد الشكاوى الـواردة للـوزارة    يوضحأدناه  واجلدول  .فقطئة   يف املا  ١,٠ وبنسبة منهما
  .نوع احلق الذي ترتبط به الشكوى مصنفة حسب
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 ٪النسبة العدد نوع احلق م

 ٪٢١ ٢٣٥ حلريات الشخصية والسالمة اجلسديةاحلقوق املرتبطة با ١

 ٪١٩ ٢٠٦ احلقوق املرتبطة بالعمل والعمال ٢

 ٪١٣ ١٤٥ القانون التقاضي واملساواة أمام حق ٣

 ٪١١ ١٢٥ احلقوق املتعلقة بالسجناء ٤

 ٪٦ ٦٩ احلقوق املتعلقة باملتهم ٥

 ٪٥ ٥٩ احلقوق الصحية ٦

 ٪٧ ٨١  التملك ومحاية املمتلكات اخلاصةاحلق يف ٧

 ٪٢ ٢٥ رعاية االجتماعية وخدمات التنميةاحلق يف احلصول على ال ٨

 ٪١ ١٢ احلقوق املرتبطة بالتعليم ٩

 ٪٠,١ ٢ تبطة حبرية الفكر الرأي والتعبرياحلقوق املر ١٠

 ٪١ ١٢ "األحوال الشخصية"وتكوين األسرة احلقوق املرتبطة بالزواج  ١١

 ٪٢ ٢٥ حقوق الطفل ١٢

 ٪٠,٤ ٥ املتعلقة بذوي االحتياجات اخلاصةاحلقوق  ١٣

 ٪٤ ٤٤ تعلقة بقضايا الالجئني والنازحنياحلقوق امل ١٤

 ٪٠,٦ ٧ طة بأسر الشهداءاحلقوق املرتب ١٥

 ٪٢ ١٩ حقوق املرأة ١٦

 ٪٠,١ ٢ احلقوق املتعلقة بالبيئة ١٧

 ٪١ ١٥ احلقوق املتعلقة باملغتربني ١٨

 ٪٠,٤ ٥ تعلقة باجملين عليه وأولياء الدماحلقوق امل ١٩

 ٪٠,٤ ٥ احلقوق املتعلقة حبرمة املقابر ٢٠

 ٪١٠٠ ١٠٩٨ اإلمجايل العام  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨اء وزارة حقوق اإلنسان لعامي تقرير أد  :املصدر

وبالتصنيف حسب نوع االنتهاك أو احلقُّ حمل الشكوى يأيت عدم الشعور بـاألمن               -١٠
 يليه عدم احلصول     يف املائة،  ١٠مبا نسبته   ،   شكوى ٩٨ يفواألمان على رأس القضايا الواردة      

مث االعتداء  ،  لكلٍّ منهما ملائة   يف ا  ٨على حماكمة عادلة واالحتجاز خارَج نطاق القانون بنسبة         
 من إمجايل الشكاوى اليت تعاملت       يف املائة  ٦ شكوى متثِّل نسبةَ     ٧٠،  على املمتلكات اخلاصة  

ويوضح اجلدولُ اآليت أهم القضايا حمل الشكوى اليت استقبلتها الوزارةُ خالل           . معها الوزارة 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨عامي 



E/C.12/YEM/Q/2/Add.1 

7 GE.11-40462 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الل عامي منوذج للقضايا اليت استقبلتها الوزارة خ
 عدد الشكاوى

 اإلمجايل ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ أو احلق كوىمضمون الش الشكوى احلقوق اليت ترتبط هبا م

 ٨٦ ٣٣ ٥٣  االحتجاز خارج نطاق القانون
 ٩٨ ٣١ ٦٧ عدم الشعور باألمن واألمان

احلقوق املرتبطـة باحلريـات      ١
 والسالمة اجلسدية الشخصية

 ٣٨ ١٤ ٢٤ نفسياالعتداء اجلسدي وال
 ٣ ٢ ١ عدم حيادية القضاء

 ٢١ ٦ ١٥ عدم تنفيذ األحكام القضائية
 التقاضي واملساواة أمـام     حق ٢

 القانون

 ٨٧ ٢٢ ٦٥ احلق يف احلصول على حماكمة عادلة
 للقضاء أو اإلسراع    حق املتهم يف اإلحالة   

  يف اإلجراءات
١٦ ٧ ٩ 

عذيب واملعاملـة الالإنـسانية     التعرض للت 
 وطلب التعويض عنهم

١٤ ٢ ١٢ 

الضمانات القانونيـة   احلرمان من التمتع ب   
 خالل التحقيق

٥ ٢ ٣ 

 ١٤ ٣ ١١ حتقيق عادل يف القضاياعدم إجراء 

 احلقوق املتعلقة باملتهم ٣

 ٢٠ ١٣ ٧ احلق يف العون القانوين
 احلقوق الصحية ٥ ٢ ١ ١  رمان من اخلدمات الصحية احلكوميةاحل

يف مــنح عالجيــة يف احلــاالت احلــق 
احلصول علـى املـساعدة     و ،املستعصية
 العالجية

٥٠ ٢٦ ٢٤ 

حق التملك ومحاية املمتلكات     ٦
 اخلاصة

 ٧٠ ٣٣ ٣٧ احلق يف محاية املمتلكات اخلاصة

احلق يف احلصول على خدمات الرعايـة       
 ضمان االجتماعيوال االجتماعية،

احلق يف احلصول على الرعاية       ٧ ١٣ ١١ ٢
 االجتماعية وخدمات التنمية

 ٣ ١ ٢ احلق يف احلصول على مسكن
ــوق املرتبطــة بالعمــل  ٨ ٣٢ ١٨ ١٤ احلق يف أجور مناسبة احلق

 ١٦ ٩ ٧ واملوظفني الفصل التعسفي للعمال، والعمال
 ١٩ ٦ ١٣ إنسانيةاملعاملة الالالتعذيب و

اعدة حق السجني يف احلصول على مـس      
 مالية يف حالة إعساره

٣١ ١٠ ٢١ 

 ١٥ ٩ ٦ اإلفراج بقضاء ثالثة أرباع املدة

 احلقوق املتعلقة بالسجناء ٩

 ١٣ ٥ ٨ استمرار السجن رغم زوال األسباب
احلقوق املرتبطة حبرية الفكـر      ١٠

 الرأي والتعبريو
 ٢ ١ ١ احلق يف التعبري عن الرأي

 ٧ ٤ ٣ ممارسة العنف أو التمييز ضد املرأة حقوق املرأة 
 وعـدم   وتـسويرها،  احلفاظ على املقابر،   حلقوق املتعلقة حبرمة املقابرا ٢١

 التعرض هلا
 ٥ صفر ٥

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقرير أداء وزارة حقوق اإلنسان لعامي  :املصدر
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  مكافحة الفساد   - ثالثاً  
     التنمية صـدر قـرار مجهـوري يف        ولة ملخاطر الفساد على اجملتمع و     إدراكاً من الد   -١١
 علـى   ٢٠٠٥وصادق الربملان يف عـام      . تشكيل جلنة وزارية ملكافحة الفساد     ب ٢٠٠٣عام  
 ومت  . وصدر بشأهنا قرار مجهوري بنهاية ذلك العـام        ،، األمم املتحدة ملكافحة الفساد    اتفاقية

السماح لرؤساء اللجان النيابية باستدعاء الوزراء واحملافظني دون احلاجة للرجوع إىل هيئـة             
 ، وقانون مكافحة الفـساد    ،قانون الذمة املالية  ك عدد من القوانني     دركما ص .  الربملان رئاسة

 كما مت   .وإصدار الالئحة التنفيذية لقانون املناقصات    وقانون املناقصات واملشتريات احلكومية     
 اليمن إىل مبادرة الـشفافية يف الـصناعات         انضمتو ،إنشاء جلنة عليا مستقلة للمناقصات    

 التعرفـة  كتخفـيض  احلكومـة   ااختذهت دد من اإلجراءات اليت   باإلضافة إىل ع  ،  االستخراجية
 وخفض النفقـات يف بنـود امليزانيـة وترشـيد           ، حماربة التهريب  إىلاجلمركية اليت هدفت    

 .وغريهااستخدامها 

 إنشاء جهاز مستقل ملكافحة الفساد يتكون مـن أفـراد           ٢٠٠٧ وليهي/متوز يف   متو -١٢
اهليئة رغم   قامت و .هلم بالرتاهة واالستقامة    مشهود منتخبني خارج إطار املؤسسات احلكومية    

 بتنفيذ عدد من التدابري     احداثتها والصعوبات اليت تكتنف جرائم الفساد وتعقيداهتا وتشعيباهت       
 مت  ،ملكافحة الفساد كإعداد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وآليات وخطط تنفيـذها          

ثناء املؤمتر اإلقليمي للشبكة العربية لتعزيز الرتاهة        أ ٢٠١٠ يوليه/متوزإطالقها يف أواخر شهر     
  .ومكافحة الفساد املنعقد يف صنعاء

وباإلضافة إىل إجراء مراجعة شاملة للقوانني ومعاجلة الثغرات اليت حتتويها لتـضييق              -١٣
 عن استكمال البنية التشريعية كإصدار قانون       فرص استغالهلا يف جرائم األموال العامة، فضالً      

مة املالية وقانون مكافحة الفساد وإصدار الالئحة التنظيمية للهيئة وأعدت أيضاً مـشروع             الذ
تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الفساد إضافة إىل تنفيذ دراسة قانونية للمـواد املتعلقـة               
جبرائم الفساد الواردة يف قانون اجلرائم والعقوبات ومقترحات تعديلها وتطويرها لتتواءم مع             

  .قية الدولية ملكافحة الفساداالتفا
ت وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف يف جمال مكافحة الفساد فقد نفذت اهليئـة محـال       -١٤

تعميق الوعي العام بقضايا الفساد وخمـاطره علـى التنميـة           توعية وطنية ملكافحة الفساد و    
إلعـالم،  واالستثمار، ونفذت دورات تدريبية وتوعوية ملنظمات اجملتمع املـدين وقطـاع ا           

  . وسامهت يف إطالق التحالف الوطين للرتاهة
ومت اختاذ عدد من التدابري لوضع نظام للشفافية واملساءلة ملكافحـة الفـساد املـايل                 -١٥

انتـشاره يف أجهـزة الـسلطة    حترازية حتول دون تدويل الفساد و     واإلداري يشمل إجراءات ا   
حكومية عليا واملشمولني بقانون اإلقرار بالذمة      ومت إلزام املستولني يف مناصب      . املركزية واحمللية 

وقد بلغ عدد هذه اإلقـرارات حـىت        . املالية تقدمي إقرارات مالية بأمالكهم ومصادر دخوهلم      
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 إقـراراً للمرحلـة     ٣١٩ ألفاً و  ١٣ إقراراً، منها    ٣٢٦ ألفاً و  ١٥،  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
وقـد أحالـت    . ٢٠٠٩اليت بدأت أواخر العام     األوىل، وألفان وسبعة إقرارات للمرحلة الثانية       

 مسؤوالً من خمتلف املستويات الوظيفية إىل النيابة العامة مل يقدموا إقراراهتم بالذمـة             ١٣٥اهليئة  
 شخص إىل النيابة خالل األيام القادمة يف حال ختلفهم عـن            ٤٠٠املالية، فيما سيتم إحالة حنو      

 متهم إىل النيابة    ٢٠٠ قضية فساد وأكثر من      ٣١يسها  وقد أحالت اهليئة منذ تأس    . تقدمي اإلقرار 
العامة باإلضافة إىل اختاذها عدداً من اإلجراءات اليت أسهمت يف استرداد مئات املاليـني مـن                

  .الرياالت إىل خزانة الدولة

  مكافحة الفقر  - رابعاً  
 للتنميـة   التزمت اليمن بتخفيف نسبة الفقر إىل النصف مع هناية فترة اخلطة الوطنية             -١٦

  :  من خالل العديد من اآلليات أمهها٢٠١٠والتخفيف من الفقر عام 
 على البنية التحتية حيث احتلت      ٢٠١٠التركيز من خالل الربنامج االستثماري لعام        •

 مليونـاً   ٢٦٨ مليـارات و   ٥١٠قطاعات البنية التحتية األمهية النسبية العليا ومببلغ        
ة من إمجايل خمصصات الربامج االستثماري       يف املائ  ٦١,٨ ألف ريال وبنسبة     ٤٩١و

 ٩٧ مليـار و   ١٤٧ تلتها قطاعات اخلدمات واإلدارة احلكومية مببلـغ         ٢٠١٠لعام  
 يف املائة مث قطاعات التنمية البشرية مببلـغ         ١٧,٨ ألف ريال وبنسبة     ٢٦٦مليوناً و 
 يف املائة، فالقطاعـات     ١٣,٦ ألف ريال وبنسبة     ٥٧٠ مليوناً و  ٦٩٥مليار و  ١١٢
 ؛ يف املائة٦,٨ ألف ريال وبنسبة ٢٤٣ مليوناً و٣٠٢ مليار و٥٦نتاجية مببلغ اإل

حشد جهود املاحنني لدعم االستثمار يف البىن التحتية مبا من شأنه التخفيـف مـن                •
 ؛الفقر

إعداد دراسة حول اآلثار احملتملة لالزمة املالية العاملية على االقتصاد اليمين قـدمت              •
 ؛جمللس الشورى

 ؛ة عن الطبقة املتوسطة يف اليمنإعداد دراس •

 ؛ثر األزمة املالية على القطاع املصريف اليمينأإعداد دراسة عن  •

متابعة تنفيذ السياسات واإلجراءات املتعلقة بقضايا املرأة يف إطار اخلطة االقتـصادية       •
 ؛اخلمسية الثالثة وكذا يف إطار أجندة اإلصالحات الوطنية

 ؛٢٠١٥-٢٠١١ة يف اخلطة اخلمسية الرابعة التركيز أيضاً على قضايا املرأ •

  .إعداد مسودة وثيقة السياسية الوطنية للمساعدات اخلارجية •
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    وعمل الصندوق االجتماعي للتنمية يف كل تدخالته علـى اسـتهداف املنـاطق                -١٧
     مـشروعاً خـالل   ٤ ٤٣٣األكثر فقراً ولذلك بلغ عدد املشروعات املخطط تنفيذها حنـو          

 ٢ ١٦٦ مليون دوالر، أجنز منها حنو       ٥٢٨,٧ بتكلفة إمجالية بلغت حنو      ٢٠٠٩-٢٠٠٦الفترة  
.  على خمتلف القطاعـات    ة يف املائة عن املستهدف، موزع     ٤٨,٩ بنسبة اجناز بلغت     مشروعاً

  مشروعا٢٥٣ً يف املائة ومت تنفيذ ٥٠ مشروعاً بنسبة اجناز بلغت ٧١٩ففي قطاع التعليم نفذ 
 ١١٢ عدد املشاريع املنفذة للفئات ذات االحتياجـات اخلاصـة           يف قطاع الصحة، فيما بلغ    

أما فيما يتعلق بالتدريب والدعم املؤسسي، وتـوفري        . ٢٠٠٩-٢٠٠٦مشروع خالل الفترة    
        التجهيزات واملعدات الضرورية، باإلضافة إىل بناء القدرات فقـد بلـغ عـدد املـشاريع               

  . املائة يف٧٢جناز بلغت إ بنسبة  مشروعا٣٦٠ًاملنفذة 
 مـشروعاً  ٥ ٨٢٤ويف جمال برنامج اإلشغال كثيفة العمالة فقد نفذ الصندوق حنو             -١٨

خلطة ا مليون دوالر، بينما هدفت      ٧٠١,٥، بتكلفة بلغت حنو     ٢٠١٠-٢٠٠٦خالل الفترة   
 مليون  ٩٢٧,٥ مشروع، وبكلفة تقدر بنحو      ٧ ٧١٠اخلمسية الثالثة أن ينفذ الصندوق حنو       

 يف املائة عما كان مستهدفاً باخلطـة        ٧٥,٥الصندوق قد نفذ ما نسبته      دوالر وبذلك يكون    
  .من حيث عدد املشروعات، وتكلفة املشروعات

 مليون نـسمة،    ٩,١وبلغ إمجايل املستفيدين املباشرين من تنفيذ تلك املشاريع حنو            -١٩
، كمـا سـامهت مـشروعات    " ماليني مستفيدة٥" يف املائة، ٥٤شكلت اإلناث ما نسبته   

 ٥٦,٢يوم وهي تعـادل     / يف املائة مليون عامل    ٢٠,٥لصندوق يف توفري عماله مؤقتة بنحو       ا
 .ألف عامل تقريباً ملدة عام

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦املشروعات املنفذة ملشروع األشغال العامة خالل الفترة 
  شهر/عامل/العملة  )باأللف( املستفيدين

  القطاع
 عدد

  املشاريع
 التكلفة مليون

  ايلاإلمج  غري ماهرة  ماهرة  اإلمجايل  إناث  ذكور  دوالر
  ١٩٨٢٤  ١٠٣١١  ٩٥١٣  ٩٨٣  ٤٠٣  ٥٨٠  ١٠,٨  ٨٩  الصحة 
  ١٠٧٦٧٩  ٥٥٩٩٣  ٥١٦٨٦  ١٨٦٣  ٧٦٤  ١٠٩٨,٨  ٥٨,٧  ٦٠٢  التعليم
  ١٣٣١٩  ٦٩٢٥  ٦٣٩٤  ٢٥٩,٧  ١٠٦,٥  ١٥٣,٢  ٨  ٧٦  املياه

  ٥٠٦١  ٢٦٣١  ٢٤٣٠  ١١٥,٨  ٤٧,٥  ٦٨,٣  ٣,٦  ٢٤  الصرف الصحي
الرصف وحتسني 

  املدن
٤٥٠٠٦  ٢٣٤٠٣  ٢١٦٠٣  ٥١٨,٥  ٢١٢,٦  ٣٠٥,٩  ١٦,٥  ٩١  

  ٨١٢٠٧  ٤٢٨٠٠  ٣٨٤٠٧  ٩٤٨,٣  ٣٨٨,٨  ٥٥٩,٥  ٣٠,٢  ٣٣٠  الزراعة والري
 االجتماعيةن ؤوالش

  والتدريب املهين
٥٧٨٩  ٣٠٠٩  ٢٧٨٠  ٩٣,٣  ٣٨,٣  ٥٥  ٣  ١٧  

 ٢٧٧٨٨٥  ١٤٥٠٧٢ ١٣٢٨١٣  ٤٧٨١,٤  ١٩٦٠,٧  ٢٨٢٠,٧  ١٣٠,٨  ١٢٢٦  اإلمجايل  
  .مشروع األشغال العامة - ٢٠٠٦/٢٠٠٩ وي لألعوامالتقرير السن  :املصدر  
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 العامـة خـالل                        وبلغ عـدد املـشروعات الـيت نفـذها مـشروع األشـغال             -٢٠
 مليـون دوالر    ١٣٠,٨ مشروعاً بتكلفة إمجالية بلغت      ١ ٢٢٦ حنو   ٢٠٠٩-٢٠٠٦رة  الفت

ول من حيـث عـدد      وقد حظي قطاع التعليم بالترتيب األ     .  على خمتلف القطاعات   ةموزع
 مليـون دوالر خـالل الفتـرة        ٥٨,٧ مشروع تكلفتها    ٦٠٢املشروعات اليت بلغت حنو     

  آالف ١٠٧ مليون نسمة ووفرت عمالة ألكثر مـن         ١,٨ استفاد منها حنو     ٢٠٠٩-٢٠٠٦
 ٣٣٠واحتل قطاع الزراعة الترتيب الثاين يف عدد املـشروعات الـيت بلغـت              . شهر/عامل

 مليون دوالر، كما بلغ عدد املشاريع اليت نفـذها مـشروع            ٣٠,٢ وبتكلفة بلغت    مشروعاً
 مليون دوالر ١٦,٥ وبتكلفة  مشروعا٩١ًاألشغال العامة يف جمال الرصف وحتسني املدن حنو         

 بتكلفـة    مشروعاً ٨٦ويف القطاع الصحي نفذ املشروع حنو       . ٢٠٠٩-٢٠٠٦خالل الفترة   
بلغ عـدد   ) طار والسدود واحلواجز املائة   مياه األم (أما يف قطاع املياه     .  مليون دوالر  ١٠,٨

وبلـغ  . ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ماليني دوالر خالل الفتـرة       ٨ كلفت    مشروعاً ٧٦املشاريع حنو   
 بلغـت   مشروعا٢٤ًا حنو هتإمجايل املشاريع املنفذة يف قطاع الصرف الصحي خالل الفترة ذا      

دريب املهين والـشؤون    وبلغ إمجايل املشاريع املنفذة يف جمال الت      .  مليون دوالر  ٣,٦تكلفتها  
 على ما سبق    وبناًء.  ماليني دوالر  ٣ كلفت    مشروعاً ١٧االجتماعية خالل الفترة نفسها حنو      

 مليون نسمة، شكلت اإلنـاث      ٤,٨فقد بلغ إمجايل املستفيدين من تنفيذ تلك املشاريع حنو          
 ألف  ٢٧٧عمالة بنحو أكثر من      يف املائة، كما سامهت تلك املشروعات يف توفري          ٤١نسبة  
 .شهر/عامل

 مـشروع األشـغال     يف ينفذ ٢٠١٠-٢٠٠٦ا خالل فترة اخلطة اخلمسية الثالثة       أم -٢١
 مليـون دوالر، بينمـا      ٢٠٥,٨ خالل الفترة بتكلفة بلغـت       مشروعاً ١ ٨٥٢العامة حنو   
قدر بنحـو   ، بكلفة ت  مشروعاً ٦ ٤٩٠ اخلطة اخلمسية الثالثة أن ينفذ املشروع حنو         استهدفت
 ٢٨,٥والر وبذلك يكون مشروع األشغال العامة قد نفذ فعلياً فقط نسبة             مليون د  ٦٤٨,٩
أما من حيث املوارد فقـد      .  من حيث عدد املشروعات    يف اخلطة  كان مستهدفاً    مما يف املائة 

 . فس اخلطةن مما كان مستهدفاً  يف املائة٣١,٧شكلت نسبة 

     يـة بـني العـاملني      وزاد عدد احلاالت املستفيدة من صندوق الرعايـة االجتماع         -٢٢
     ٤٦,٦ فرداً نسبة اإلناث منهم حـوايل        ١ ٠٣٧ ٨٢٦حيث وصل إىل    ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(

 .يف املائة

األفـراد املـستفيدين مـن      عـدد    إىل أن    أدناهوتشري البيانات الواردة يف اجلدول        -٢٣
بلغ متوسط معدل النمـو     ، و ٢٠٠٩عام  مستفيدا   ١ ٠٢٠ ٩٦٥ حنوبلغ  املساعدات النقدية   

، تشكل اإلناث يف املتوسط نـسبة        يف املائة  ٢,٥ حنو   ٢٠٠٩-٢٠٠٦السنوي خالل الفترة    
مليون ريال عـام     ٣٩ ٨٨٦ كما بلغ إمجايل اإلعانات النقدية املؤقتة حوايل         . يف املائة  ٤٦,٤
 ١٢,٤ معدل منو بلغ     مليون ريال، حمققاً   ٣٥ ٤٨١  واليت بلغت  ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩
قد بلغ عدد   و . زيادة يف االستهداف وتوسعات يف مشول الرعاية االجتماعية        ، مما يعين  يف املائة 
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 ٢٠٠٩ عـام    امـستفيد  ٢١ ٠٨٦املستفيدين من خدمات وبرامج الرعاية االجتماعية حنو        
، تشكل اإلناث   يف املائة  ١٦,٩ حمققاً معدل منو بلغ      ٢٠٠٨ عام   اًمستفيد ١٨ ٠٣٤ بمقارنة  

 جمال التدريب والتأهيل عقد الصندوق عدد من الدورات          ويف . يف املائة  ٤٥يف املتوسط نسبة    
التدريبية يف جماالت عديدة كالتطريز واحلياكة وتربية النحل واملواشي مبا يتناسب وطبيعة كل             

، بينمـا   مستفيداً ٤ ٨٧٥،  ٢٠٠٩حمافظه حيث بلغ عدد املستفيدين الذي مت تدريبهم عام          
  .  يف املائة٢٤,٩ معدل منو بلغ قق، وبذلك حتمستفيداً ٣ ٩٠٤ حنو ٢٠٠٨كان عام 

 )صندوق الرعايـة االجتماعيـة    (مان والرعاية االجتماعية    األاملؤشرات الرئيسية لشبكة    
  ٢٠٠٦/٢٠٠٩خالل الفترة 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  البند
  ١٠٢٠٩٦٥  ١٠٣٧٨٢٥  ١٠٤٤٠٧٨  ٩٤٣٦٦٨  عدد احلاالت املستفيدة من املساعدات النقدية

  ٥٤٨١١٩  ٥٥٣٨٠٦  ٥٦٠٧٦٠  ٥٠٣٤٦٠  ذكور
  ٤٧٢٨٤٦  ٤٨٤٠١٩  ٤٨٣٣١٨  ٤٤٠٢٠٨  إناث

 ٣٩٨٨٥٩٩٧  ٣٥٤٨٠٥٣٣  ١٨٨٢٨٠٧٣  ١٥٢٦٣١٧٧  إمجايل اإلعانات النقدية من الصندوق ألف ريال 
  ٢١٠٨٦  ١٨٠٣٤  ٢٥٤  صفر  عدد املستفيدين من خدمات وبرامج احلماية االجتماعية

  ١١١٨٦  ١٠٤٢٩  ١٥٧  صفر  ذكور
  ٩٩٠٠  ٧٦٠٥  ٩٧  صفر  إناث
  ٤٨٧٥  ٣٩٠٤  ١٢٣٢٢  ٢٧٠١  فراد الذين مت تدريبهم من قبل الصندوق األعدد
  ٢٤٣٨  ٢٤١٥  ٧٠٧٨  ٨٨٣  ذكور
  ٢٤٣٧  ١٤٨٩  ٥٢٢٤  ١٨١٨  إناث

  ٤٦٥٠  ٩٠٦٢٠  ٢٨١٠٥٩  صفر  إمجايل قيمة القروض املمنوحة من الصندوق ألف ريال 
  ٩٣  ١٠٠٢  ٣٢٧٣  صفر  عدد املستفيدين من القروض املمنوحة من الصندوق

  ٤٩  ٥٧٦  ١٨٩١  صفر  ذكور
  ٤٤  ٤٢٧  ١٣٨٢  صفر  ناثإ

  .صندوق الرعاية االجتماعية : املصدر

 بيضاء بدون فوائد ميسرة يف جمال املشاريع        قروضاًعالوة على ذلك قدم الصندوق      و -٢٤
 ٢٠٠٨ مليون ريال، بينما كانت عام ٤,٦ حوايل ٢٠٠٩الصغرية واألصغر بلغت بنهاية عام 

 حيث يالحظ تراجع كبري يف       يف املائة،  ٩٤,٩و سالب بلغ     مليون ريال ومبعدل من    ٩٠,٦ حنو
 مقارنة بـاألعوام الـسابقة      ٢٠٠٩إمجايل قيمة القروض املمنوحة من الصندوق خالل عام         

تايل تراجع عدد املستفيدين من     ال مليون ريال، وب   ٢٨١ والذي جتاوز    ٢٠٠٦وخصوصاً عام   
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 ومبتوسط  ٢٠٠٦  عام مقترضاً ٣ ٢٧٣ ب مقارنة   ٢٠٠٩ عام    مقترضاً ٩٣تلك القروض إىل    
 . يف املائة٨٠,١مبعدل منو سالب بلغ 

 إىل أن إمجايل القروض اليت منحها الصندوق خالل         أدناهتشري البيانات يف اجلدول     و  -٢٥
 مليار ريال، كما بلغ عدد القروض املصروفة لنفس الفترة          ٤,٦ بلغت   ٢٠٠٩-٢٠٠٦الفترة  
 جند هناك ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وعند املقارنة لعامي .لى خمتلف احملافظات   موزعه ع  قرضاً ٥ ٦٤٢

  يف املائة  ١٠ قرضاً ومبعدل منو بلغ      ١٣٣ بنحو   ٢٠٠٩زيادة يف عدد القروض املمنوحة عام       
 وتبلغ . يف املائة٢٣ مليون ريال ومبعدل منو بلغ )٢٩٢(كما يالحظ زيادة يف حجم اإلقراض   

  . مليون دوالر أمريكي٣,١ مليون ريال ميين ٦٤٥ حمفظة القروض احلالية أكثر من
  ٢٠٠٦/٢٠٠٩القروض املصروفة من صندوق املنشآت الصغرية خالل الفترة 

  )لف ريالأ( مجايل القروضإ  عدد القروض املصروفة  السنة
٦٦٥ ٠٥٨  ١ ٣٢٦  ٢٠٠٦  
١ ١٨١ ٦١٤  ١ ٤٢١  ٢٠٠٧  
١ ٢٥١ ٤٨٩  ١ ٣٨١  ٢٠٠٨  
١ ٥٤٣ ١٥٧  ١ ٥١٤  ٢٠٠٩  

  ٤ ٦٤١ ٣١٨  ٥ ٦٤٢  مجايلإ  

  . صندوق متويل املنشآت الصغرية :املصدر

 ٥ ٦٤٢بعبارة أخرى ميكن القول بأن صندوق متويل املنشآت الصغرية قد نفذ حنو            و -٢٦
خلطة ا مليار ريال، بينما هدفت      ٤,٦، وبتمويل بلغ حنو     ٢٠٠٩-٢٠٠٦ خالل الفترة    قرضاً

ويل املنشآت   مليار ريال وبذلك يكون صندوق مت      ٦اخلمسية الثالثة أن يتم توفري متويل بنحو        
 خالل األربع سنوات املاضية عما كـان مـستهدفاً           يف املائة  ٧٧الصغرية قد نفذ فعلياً نسبة      

       بلغ عدد القروض املصروفة للنساء من صندوق الـصناعات الـصغرية يف الفتـرة               و .باخلطة
 .ريال ميين ١٨٢ ٠٨٨ ٠٦٥ مببلغ اً قرض٧٨٣، ٢٠٠٩مارس /آذار - ٢٠٠٤من 

 إىل أن إمجايل عدد املشروعات اليت مت التعاقد أدناهبيانات الواردة يف اجلدول    تشري ال و -٢٧
 ٣٤٦واملوافقة على متويلها من قبل صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي حنـو              

مليون ريال موزعة علـى      ١٨ ٩٣٦ بتكلفة إمجالية    ٢٠٠٩-٢٠٠٦مشروعاً خالل الفترة    
مجالية إ بتكلفة   اً مشروع ٩١ال اإلنتاج الزراعي النبايت حنو      عدد من القطاعات املختلفة ففي جم     

 من إمجايل تكلفة املشروعات وقد       يف املائة  ١١,٨ مليار ريال تشكل ما نسبته       ٢,٢جتاوزت  
احتلت الترتيب الثالث يف هيكل التمويل حيث مت تشجيع زراعة احملاصيل النقديـة املـدرة               

ملزارعني وتشجيعهم على التوسـع يف األراضـي        للدخل كالقطن واحلبوب والنخيل وحتفيز ا     
املزروعة، فضالً عن دعم األحباث الزراعية يف جمال إكثار البذور احملسنة وتنفيذ الدراسـات              
واحلقول اإلرشادية املرتبطة بزراعة القطن واحلبوب، عالوة على توفري وسائل الري احلديث            



E/C.12/YEM/Q/2/Add.1 

GE.11-40462 14 

وفري مستلزمات ومدخالت اإلنتاج    واملبيدات ومتويل محالت املكافحة للحشرات وكذالك ت      
 .الزراعية، باإلضافة إىل تدريب وتأهيل وتنظيم اجلمعيات التعاونية الزراعية

 ٢٠٠٦/٢٠٠٩تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي خالل الفترة  دعم ومشاريع صندوق

 ٪نسبة املسامهة  التكلفة اإلمجالية مليون ريال   عدد املشاريع   اجملاالت 
  ١٢  ٢ ٢٢٧  ٩١  يت نبا -الزراعة 
  ٢  ٣٠٧  ١١   حيواين - الزراعة

  ٦٤  ١٢ ٠٦٥  ٢٣٤  املائيةاملنشآت 
  ٣  ٤٩٣  ١٠  اجملال السمكي 

  ٢٠  ٣ ٨٤٤    دعم السلطة احمللية 
  ١٠٠  ١٨ ٩٣٦  ٣٤٦     اإلمجايل

 .٢٠٠٦/٢٠٠٩ التقرير السنوي - صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي  :املصدر

 بتكلفة   مشروعاً ١١احليواين فقد بلغت حنو      -نتاج الزراعي   أما من حيث متويل اإل     -٢٨
 من إمجايل التكلفة لتلـك       يف املائة  ١,٦ مليون ريال تشكل ما نسبته       ٣٠٧ جتاوزت   مجاليةإ

املشروعات حيث ساهم الصندوق بدعم تشجيع تطوير النحل وتوفري اخلاليا احلديثة وتشجيع 
 .اجلمعيات النحلية املتخصصة يف هذا اجلانب

أما فيما يتعلق باملنشآت املائية فقد بلغ إمجايل املشروعات اليت مت التعاقد على متويلها               -٢٩
 يف جمال دعم منشآت الري من سدود وحواجز وقنوات مائية           ٢٠٠٩-٢٠٠٦خالل الفترة   

إال أن ما مت تنفيذه خالل تلـك  ،  منشأه مائية٢٣٤ مليار ريال لعدد    ١٢وخزانات أكثر من    
 كمـا بلـغ عـدد    . فقط يف املائة٣٤,٦جناز بلغت   إ وبنسبة   اً مشروع ٨١تجاوز  الفترة ال ي  

، اً مشروع ٣٤٠،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١املشروعات اليت ال تزال قيد التنفيذ حىت        
واليت سيتم استكمال اجنازها خالل األعوام القادمة ويتطلب تغطية االلتزامات القائمة لتنفيذها 

 .ار ريال ملي١١,٦مببلغ وقدره 

ويف جمال دعم ومتويل مشاريع القطاع السمكي بلغ إمجايل املشروعات اليت مت التعاقد  -٣٠
 . مليون ريال  ٤٩٣ بلغت تكلفتها  مشاريع   ة عشر ٢٠٠٩-٢٠٠٦على متويلها خالل الفترة     

وقد مشلت األنشطة والربامج يف جمال البناء املؤسسي لالحتاد التعاوين الـسمكي التـدريب              
أمـا   .نظيم اجلمعيات التعاونية السمكية، وختفيف أعباء القروض على الـصيادين         وتأهيل وت 

 ٢٠,٣مليون ريال متثل نسبة      ٣ ٨٤٤بالنسبة لدعم السلطة احمللية فقد ساهم الصندوق مببلغ         
 .٢٠٠٩-٢٠٠٦ من إمجايل كلفة املشروعات خالل الفترة يف املائة

املنتجة حيث قدر عدد املستفيدات من      كما مت توسيع خدمة الربنامج الوطين لألسر         -٣١
مثانيـة  ، كما مت إنشاء وافتتاح      ٢٠٠٨امرأة وفقاً آلخر إحصائية يف       ٢ ١٢٩أنشطة الربنامج   
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 ٢٠٠٨مـل عـام     األمت افتتاح بنك    كما  .  حمافظات سبع يف   ٢٠٠٨ جديدة يف عام     مراكز
 .ساءللتخلف من الفقر ووجهت نسبة من القروض اليت مينحها للفقراء لصاحل الن

 ٩ الـدخل احملـدود يف       ذويسكان للشباب   اإلراضي لتنمية مشاريع    أومت ختصيص    -٣٢
عامل يف   ١٩ ٠٠٠كما مت تشغيل    .  مليون متر مربع   ١١,٥مجالية تزيد على    إحمافظات مبساحة   

رباب العمل، ومت حتقيق زيادة سنوية يف املرتبـات  أمؤسسة قطاع خاص عرب مكاتب التشغيل و   
 ١١,١لف موظف ومبتوسط زيادة شهرية      أ ٨٦٤,٥ مليار ريال لعدد     ١٣٨,٥ساسية مببلغ   األ
وقـد  . ريال ٢٠ ٠٠٠جور لألدىن األىل احلد إجور عمال النظافة ألف ريال للموظف، ورفع    أ

ـ سرة الفقرية من رسوم اخلدمات الصحية والتعليم      األعفاء  إمت   ة مبوجـب بطاقـة الرعايـة       ي
 .توفري خدمات صحية جمانية للفقراءاالجتماعية، وتشجيع منظمات اجملتمع على 

  الفئات املهمشة واألشد فقراً  - خامساً 

  األخدامو املعوقون    
 من استفسارات اللجنة قد جتسد      ٦ و ٥إن األخذ باالعتبار ما ورد يف إطار الفقرتني          -٣٣

على أرض الواقع من خالل اإلجراءات احلكومية اخلاصة برفع مستوى بعـض الفئـات يف               
 - املعوقـون  -  الفئات املهمشة واألشـد فقـراً      :مين واليت تشمل الفئات التالية    اجملتمع الي 

رير قدمتها اجلمهورية اليمنية للجان املنشأة مبوجـب        مت استعراضها ضمن عدة تقا    ن،  ئوالالج
كتقرير اجلمهورية اليمنية السابع عشر     ،  ٢٠١٠-٢٠٠٨حقوق اإلنسان بني عامي     معاهدات  

 أشـكال التمييـز   االتفاقية الدولية للقضاء على مجيعتوى تنفيذ عن مس املوحد  والثامن عشر   
 والتقرير الدوري الرابع عن مستوى تنفيذ اتفاقيـة  ،٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  يف   العنصري

 .حنيل نظر اللجنة إليهما جتنباً للتكرار، ٢٠٠٩مايو /أيارحقوق الطفل يف 

ليم فيما يتعلق باملعـاقني والفئـات       ونستعرض فيما يأيت جهود وزارة التربية والتع       -٣٤
املهمشة من األخدام حيث قامت الوزارة مبخاطبة مكاتب التربيـة والتعلـيم باحملافظـات              
واملديريات ملراعاة هذه النسبة يف التوظيف حيث مت اعتماد النسبة احملـددة عـن التوظيـف         

 التربية والتعليم للتصدي     وفيما يتعلق جبهود وزارة    ،للمعاقني يف كافة مكاتب التربية والتعليم     
للتمييز العنصري فإن كافة مدارس اجلمهورية اليمنية تفتح كافة أبواهبا بداية كل عام دراسي              
أمام كافة التالميذ باملرحلة األساسية والطالب يف املرحلة الثانوية لتسجيل أنفسهم لاللتحاق            

 ،ن التالميذ والطـالب   باملدارس دون وضع أي قيود أو شروط تكرس التمييز ضد أي فئة م            
ن هذه الشرحية تستفيد من املساعدات املالية       إ بل   ،ويتم معاملتهم معاملة متساوية مع أقراهنم     

واملادية اليت تقدمها الوزارة ضمن برامج احلوافز ويتم إعفاءهم من الرسوم الدراسية مبوجب              
 .٢٠٠٦ لسنة ٤١قرار جملس الوزراء رقم 



E/C.12/YEM/Q/2/Add.1 

GE.11-40462 16 

برامج تدريبية للمعلمني واإلدارة املدرسية علـى أسـاليب         كما تنفذ الوزارة سنوياً       -٣٥
 وتنفذ محالت توعوية لدى اجملتمعات احمللية من خالل وسـائل           ،التعامل مع الفئات املهمشة   

اإلعالم وإشراك خطباء املساجد والواعظني واملرشدين يف إطار املـسامهة يف رفـع الـوعي               
  .ري النظرة جتاههااجملتمعي للتعامل مع هذه الفئات املهمشة وتغي

   إىل اليمنونئالالج  - سادساً 
فريقي بكافة احلقوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة    األيتمتع الالجئون من القرن      -٣٦

وقـد  .  اخلاص بوضع الالجئني ١٩٦٧  وبروتوكول عام  ١٩٥١لعام   اخلاصة بوضع الالجئني  
نـامج تـسجيل الالجـئني      نفذت احلكومة اليمنية بالتعاون مع مكتب املفوضية السامية بر        

 من الدورات التدريبية لرفع وعي      كما مت تنفيذ عدد   . ات اجلمهورية وم حمافظ ماملنتشرين يف ع  
ومت جتديـُد   . اجلهات املختصة يف الداخلية والقضاء بأمهية الرعاية اإلنسانية الكاملة لالجئني         

تعزيـز    هبـدف  ،يةضية السام املفولتفاهم بني وزارة حقوق اإلنسان و     التوقيع على مذكرة ا   
 وقهم، من خالل العديد من الربامج     بني الوزارة واملفوضية فيما يتعلَّق بالالجئني وحق       التعاون

وكـذا  ،  اليت هتدف إىل التوعية بالقوانني والتشريعات الدولية املتعلقة بالالجئني وحق اللجوء          
 .تطوير التشريعات الوطنية يف هذا اجملال املسامهة يف

  ةاملرأ  - سابعاً  
بشأن التدابري احملددة املتخذة، سواء التشريعية أو غري التشريعية، مـن            إن املعلومات   -٣٧

أجل التصدي بفعالية للتمثيل غري املتكافئ للمرأة يف وظائف اختاذ القرار يف مجيع اجملاالت، مبا           
امعيـة  يف ذلك الربملان واحلكومة والقضاء واإلدارة العامة والسلك الدبلوماسي والدوائر اجل          

 من استفسارات اللجنة قد مت استعراضها ضمن عدة تقارير قدمتها           ٦يف إطار الفقرة     والواردة
 ٢٠١٠-٢٠٠٨دات حقوق اإلنسان بني عامي اجلمهورية اليمنية للجان املنشأة مبوجب معاه

املوحد عن مـستوى تنفيـذ االتفاقيـة    هورية اليمنية السابع عشر والثامن عشر كتقرير اجلم 
، والتقرير  ٢٠٠٩نوفمرب  / أشكال التمييز العنصري يف تشرين الثاين      للقضاء على مجيع  الدولية  

 التمييز ضـد املـرأة، وتقريـر        القضاء على مجيع أشكال   الدوري عن مستوى تنفيذ اتفاقية      
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اجلمهورية اليمنية اخلامس بشأن مستوى تنفيذ

استفسارات جلنة مناهـضة     وتوضيحات اجلمهورية اليمنية بشأن      ،٢٠٠٩أغسطس  /آبيف  
   . حنيل نظر اللجنة إليها جتنباً للتكرار،٢٠١٠يناير /كانون الثاينب يف التعذي
 فقـد مت    ١١، و ١٠،  ٩وباإلشارة إىل املعلومات اليت طلبتها اللجنـة يف الفقـرات            -٣٨

 والثامن عشر املوحد عن مستوى تنفيذ       استعراضها ضمن تقرير اجلمهورية اليمنية السابع عشر      
، ٢٠٠٩نـوفمرب   /االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف تشرين الثاين          
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والتقرير الدوري عن مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتقرير              
لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     اجلمهورية اليمنية اخلامس بشأن مستوى تنفيذ العهد ا       

 . ، حنيل نظر اللجنة إليها جتنباً للتكرار٢٠٠٩أغسطس /يف آب

وستتعرض فيما يأيت اإلجراءات والتدابري احلكومية إلدماج منظور النوع االجتماعي            -٣٩
 يف السياسات والربامج الوطنية تتضمن املعلومات املطلوبة يف إطار الفقرات أعـاله وجممـل             

الفقرات ذات العالقة باملرأة الواردة يف استفسارات اللجنة حيث التزمت احلكومـة مبنـاهج           
 الذي يؤكد على تعزيز مكانة املرأة وإزالة كافـة العوائـق الـيت حتـول دون                 بيجنيعمل  

وتقوم احلكومة  . مشاركاهتا يف مجيع مناحي احلياة إضافة إىل تبين مفهوم العدالة بني اجلنسني           
دعم قضية املرأة واختاذ اإلجراءات الكفيلة مبالمسة التوصيات اليت أكد عليها منهاج            اليمنية ب 
فإدماج منظور النوع االجتماعي    . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       واتفاقية   بيجني

  :يف السياسات الوطنية والقطاعية أخد هذا التوجه مداه ليشمل جماالت تنموية عديدة أمهها
 حيث برز فيها بوضوح مكون النوع ٢٠٠٥-٢٠٠٣ة التخفيف من الفقر  ستراتيجيا •

االجتماعي يف جمال الصحة والتعليم بشكل واضح على اعتبار هذين اجملالني أساسـاً       
كما مت إنشاء جمموعة عمل النوع االجتماعي أثناء        . لالنطالق إىل اجملاالت األخرى   

نظمات جمتمع مدين ومـاحنني  ستراتيجية املذكورة من مؤسسات حكومية وم االفترة  
من بني مخسة جماميع عمل مهمتها مراقبة تنفيذ مكون النوع االجتماعي الذي ورد             

 ؛يف إطار اإلستراتيجية

 الثالثة للتنمية والتخفيـف مـن الفقـر         ةخلمسياإدماج النوع االجتماعي يف اخلطة       •
طة  حيث أدجمت احتياجات النوع االجتماعي يف خمتلف حماور اخل         ٢٠١٠-٢٠٠٦

البيئة، البنية التحتية هذا فضالً عن إفراد فـصل          التعليم، االقتصاد، ،الصحة "ةخلمسيا
حتوى على أربعة قضايا مناهضة العنف ضـد        ا متكني املرأة    لخاص باملرأة مسي فص   

 تعزيز مشاركة املرأة سياسياً وإزالة التمييز القانوين        ، التمكني االقتصادي للمرأة   ،املرأة
 ؛"ضد املرأة

التعلـيم،  " واحتوت على ستة حماور      ٢٠١٥-٢٠٠٦اتيجية تنمية املرأة احملدثة     سترا •
 ؛"الصحة، االقتصاد، العنف، اإلعالم، صناعة القرار

إدماج قضايا النوع االجتماعي يف الكتاب الدوري لوزارة املالية إلعـداد املوازنـة              •
 ؛٢٠١٠-٢٠٠٢

التخطيط والتعاون الدويل   إدماج قضايا النوع االجتماعي يف الكتاب الدوري لوزارة          •
 ؛ الرابعةةخلمسياإلعداد اخلطة 

صدور تعميم من رئاسة الوزراء لكافة الوزارات واحملافظات إلنشاء قاعدة بيانـات             •
 ؛مصنفة حسب النوع االجتماعي
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صدور تعميم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن وزيـر اإلدارة احملليـة          •
وطنية للمرأة يف اجتماعات اجملالس التنفيذية ومناقشة       بتمثيل رئيسات فروع اللجنة ال    

 ؛اخلطط والربامج واملوازنات

 ؛اعتماد تدقيق النوع االجتماعي كآلية وطنية لرصد الفجوة بني الرجال والنساء •

 ؛اعتماد الدليل التدرييب للميزانيات املقاربة للنوع االجتماعي •

ة إلعداد خطة التنميـة االقتـصادية       إدماج اللجنة الوطنية للمرأة يف اللجنة الوزاري       •
 ؛٢٠٠٩لعام " ١٤٥"واالجتماعية الرابعة قرار جملس الوزراء رقم 

 بشأن املوافقة على تقرير املراجعة      ٢٠٠٩ لعام   ١٤٤صدور قرار جملس الوزراء رقم       •
 ٢٠١٠-٢٠٠٠النصف مرحلية خلطة التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة الثالثـة           

 ؛راجعةومشاركة اللجنة يف هذه امل

يف مراكز قيادية متثلت يف وكيل وزارة اخلدمة املدنية وكيـل            النساءتعيني عدد من     •
 .وزارة للتعليم الفين لقطاع املرأة

أما على مستوى السياسات القطاعية ظهر بعد النوع االجتمـاعي يف كـثري مـن                 -٤٠
  : ستراتيجيات والربامج منهااال

 التعليم  )أ(  

لفـين والتـدريب    استراتيجية التعليم   ات النوع االجتماعي يف     مت إدماج بعض احتياجا    -٤١
النوعني هذين  ا رفع نسب التحاق الفتيات وزيادة البنية التحتية يف          هاملهين والتعليم العايل من أمه    

ستراتيجية حمو األمية وتعليم الكبار هي األخرى ركزت على حمـو           ان  إمن التعليم إضافة ذلك ف    
ادة يف فتح مراكز حمو األمية والتعاقد مع كادر خمتص هذا فضالً عـن              أمية املرأة من خالل الزي    

 .ربط منهج حمو األمية مبهارات أساسية تتوافق مع واقع املرأة وتليب احتياجاهتا املعيشية

  جمال الصحة  )ب(  
جيات ركزت على صحة املرأة هبدف التخفيف مـن نـسبة وفيـات           يستراتاهناك    -٤٢

  :ن الصحية أثناء فترة اإلجناب هياألمهات واالهتمام برعايته
 وتشرف على تنفيذها اإلدارة العامـة       ٢٠١٠-٢٠٠٦ ستراتيجية تنمية املرأة صحياً   ا •

 ؛للمرأة يف وزارة الصحة والسكان وتركز على االهتمام بصحة النساء وخفض وفياهتن

 وتشرف عيها اإلدارة العامة للـصحة       ٢٠١٠-٢٠٠٦ الصحة اإلجنابية    ستراتيجيةا •
   ية بوزارة الصحة والسكان وهي هتتم بتقدمي الدعم الصحي لألمهـات أثنـاء       اإلجناب

 .فترة اإلجناب
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  اجلانب االقتصادي  )ج(  
وتشرف عليها اإلدارة العامة للمرأة العاملة       ٢٠١٠-٢٠٠٦ املرأة العاملة    ستراتيجيةا •

دة  االجتماعية والعمل اليت ركزت على التوعية حبقوق املرأة وزيا         الشؤونيف وزارة   
 ؛نسبتها يف قوة العمل

 تـشرف   ٢٠١٥-٢٠٠٥ن   إدماج النوع االجتماعي يف األمن الغذائي م       ستراتيجيةا •
 .عليها اإلدارة العامة للمرأة الريفية بوزارة الزراعة والري

املشاريع املوجهة لصاحل املرأة    شاريع فهناك عدداً من الربامج و     املأما بالنسبة للربامج و     -٤٣
  : اآليتلىتتركز بعضاً منها ع

ـ ستراتيجية التعليم األساسي    اهناك ستة برامج موجهة لتعليم الفتاة يف إطار          • شرف ي
 ٢٣إضافة إىل وجود أكثـر مـن        . عليها قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم      

ستراتيجية التعليم األساسي أكثر من نصف أنشطتها    ابرناجماً ومشروعاً يف إطار تنفيذ      
 ؛اةموجهة لتعليم الفت

برامج موجهة لالهتمام بصحة املرأة مثل مشروع الصحة اإلجنابية تـشرف وزارة              •
الصحة والسكان وأخرى تنصب يف إطار بناء قدرات املرأة ومتكينـها مـن أخـذ             
حقوقها يف كافة اجملاالت تشرف عليها جهات عديدة منها اللجنة الوطنية للمـرأة             

ري رمسية هذا فـضالً عـن بـرامج    وجهات أخرى معنية باملرأة وقضاياها رمسية وغ 
اإلقراض الصغرية اليت يشرف عليها الصندوق االجتماعي للتنمية وصندوق الرعايـة          

  .االجتماعية اليت يذهب جزءاً كبرياً منها لصاحل املرأة

  ستراتيجية الوطنية لتنمية املرأةاالأهم اإلجراءات املنفذة يف إطار سياسات     
بني النساء والفتيات، اشتملت اإلجراءات املتخذة خالل       يف جمال خفض نسبة األمية        -٤٤

 غرفة دراسية، وتوسيع نطـاق      ٣٩٧ مركز حملو األمية تشمل      ١٤٧فترة املراجعة على افتتاح     
معلمة من خالل إكساهبم /اً معلم٩٦٦التوعية اإلعالمية لتشمل كافة وسائل اإلعالم، وتأهيل 

 ٣ ٠٠٠ة للمدرسني واملدربني املتعاقدين من      مهارات حمددة ونوعية، ورفع املخصصات املالي     
  . ريال٨ ٠٠٠إىل 
ويف جمال التوسع يف بناء مدارس التعليم العام للبنات يف خمتلف احملافظـات، قـام                 -٤٥

طالـب   ٥٩ ٠٠٠ مشروع مدرسة يستفيد منها      ١٧٢الصندوق االجتماعي للتنمية بتنفيذ     
مـع   طالبة، ٢٥ ٠٠٠يل عدد املستفيدين  يف املائة من إمجا٤٣وطالبة وبلغت نسبة الطالبات  

كما مت تسوير وإضافة محامـات      . العلم أن الصندوق يستهدف مرحلة التعليم األساسي فقط       
ملدارس البنات يف كل من مديرية حيدان صعدة، ومدرسة يف مديرية مقبنة حمافظـة تعـز،                

 مـن مـدارس     نتهى الصندوق من تنفيذ عدد    او. ومدرسة يف مديرية السوادة حمافظة عمران     
احلديدة، عمران، الضالع، تعز، يف      صعدة،: خاصة للبنات يف مخس عزل يف مخس حمافظات       
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ت يف ثـالث    إطار برنامج تعليم الفتاة إضافة إىل بناء عدد من املراكز لتنمية الفتيات الريفيا            
تعز، مديرية السخنة باحلديدة وهتـدف هـذه        /صعدة، مديرية مقبنة  /حمافظات مديرية حيدان  

الـاليت مل يلـتحقن      سنة و  ١٥-١٠ات يف الفئة العمرية     اكز لتنمية قدرات الفتيات الريفي    املر
بالتعليم األساسي وذلك يف جمال تشكيل نوادي مدرسية وإقامة املراكز الصيفية وعقد دورات       

الزخرفة واإلسعافات األوليـة والتـدبري املـرتيل        يف جماالت خمتلفة كالرسم واخلط و     تدريبية  
  .يدوية وغريهاواألشغال ال

    وصلت الزيادة يف التحاق اإلناث بالتعليم الفين والتدريب املهين إىل أكثـر مـن              و  -٤٦
 طالبـة يف   ٤٠٠تسعة أضعاف، على الرغم من أن خط األساس لذلك االرتفاع كان صغرياً             

وجتـدر  .  أضـعاف  ٣، مقارنة بالزيادة يف التحاق الذكور واليت وصـلت إىل           ٢٠٠٠العام  
ىل أن هناك حزمة مقترحة من اإلجراءات التنفيذية للفترة القادمة تستهدف دعـم             اإلشارة إ 

 معاهد فنية جديدة لتلبيـة      ١٠التنمية البشرية والتخفيف من الفقر، وهتدف احلزمة إىل بناء          
وسيتم إعادة تأهيل وافتتاح مخسة معاهد حالية كانت        . املهارات والقدرات اخلاصة بالفتيات   

تيان واهلدف العام من هذه املعاهد الفنية واملهنية واملراكز هو إعداد وتقدمي            تستخدم سابقاً للف  
  .قوة عمل ماهرة ستسهم يف تطوير، وتلبية احتياجات سوق العمال اليمنية

 بناء قدرات شبكة شيماء ملناهضة العنف ضد املرأة         ٢٠٠٧-٢٠٠٦وشهدت الفترة    -٤٧
ضد زواج الصغريات وقيام الـشبكة بإعـداد        يف جماالت عدة أمهها املناصرة وبناء التحالف        

وتنفيذ برامج للحلف على مستوى املدارس من مدراء ونواب املدارس يف كل من حمـافظيت               
احلديدة وحضرموت باإلضافة إىل عمل املسابقات والربامج املدرسية والتحالفات يف حمافظيت           

 .احلديدة وحضرموت املستهدف به األطفال والنشء

ور اإليواء الستقبال النساء السجينات ممن مت اإلفراج عنهن وذلك هبدف           مت إنشاء د  و  -٤٨
السكن وتوفري الغذاء، وتوفري استشارات قانونية ونفسية واجتماعية         تقدمي الرعاية الكاملة من   

تأهيلهن من خـالل     باإلضافة إىل إعادة     ، وحل املشاكل والرتاعات بينهن وأفراد أسرهن      ،هلن
  .ز والكمبيوتر وغري ذلكالتطريدورات اخلياطة و

  العمل  - ثامناً  
 ٢٠٠٤ يف عام مليون ١٠,٨ من حوايل ، سنة فأكثر١٥ ،زاد السكان يف سن العمل  -٤٩
ني وارتفاع نسبة غري امللتحقني بنظام      جيكذلك أدى تزايد اخلر   . ٢٠٠٩ مليون عام    ١٢,٩إىل  

ق العمل وارتفاع معدالت    التعليم والتدريب ونسبة التسرب إىل زيادة أعداد الداخلني إىل سو         
القطاع اخلاص على توفري فرص عمل كافيـة        د حتدياً أمام االقتصاد الوطين و     املشاركة، مبا يع  

         يف املائـة ١٥األمر الذي أدى إىل تفاقم مشكلة البطالة حيث وصـلت هـذه النـسبة إىل     
  .٢٠٠٤ نقطة مئوية عن عام ٦,١ بتراجع طفيف مقداره ٢٠٠٩عام 
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  )٢٠٠٩ -٢٠٠٤( اليمن البطالة يف
  البيانات 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤    املؤشراتو
  ٥٤١ ٤٩٥  ٥٤٠ ٦٣٢  ٥٣٩ ٥٥٦  ٥٣٨ ٠٢٤  ٥١٣ ٦٤٢  ٤٨ ٥٥٨ ذكور 
  ٢٥٣ ٤٠٢  ٢٥٣ ٤١٩  ٢٥٣ ٢٨٢  ٢٥١ ٩٧٧  ٢٧١ ١٠٨  ٢٠٣ ٩٨١  إناث

ايل ـإمج
  املتعطلني

  ٧٩٤ ٨٩٧  ٧٩٤ ٠٥١  ٧٩٢ ٨٣٨  ٧٩٠ ٠٠١  ٧٤٤ ٧٥٠  ٦٨٩ ٠٣٩  إمجايل
  ٤ ٨٠٤ ٤٨٣  ٤ ٦٨٤ ١١٧  ٤ ٥٦٠ ٩٦٧  ٤ ٤٣٤ ١٩٥  ٤ ٣٠٤ ١٠١  ٣ ٧٢٩ ٤٤٨ ذكور 
  ٦٢٩ ٩٤٣  ٦١٩ ٩١٧  ٦٠٩ ٦٧٩  ٥٩٧ ٢٠٥  ٥٨٥ ٤٣٦  ٥١٤ ٩٥٢  إناث

إمجايل قوة 
  العمل

 ٥ ٤٣٤ ٤٢٥ ٥ ٣٠٤ ٠٣٤ ٥ ١٧٠ ٦٤٦ ٥ ٠٣١ ٤٠١ ٤ ٨٨٩ ٥٣٧ ٤ ٢٤٤ ٤٠٠  إمجايل
  ٪١١,٣  ٪١١,٥  ٪١١,٨  ٪١٢,١  ٪١١,٩  ٪١٣,٠ ذكور 
  ٪ ٤٠,٢  ٪ ٤٠,٩  ٪ ٤١,٥  ٪ ٤٢,٢  ٪٤٦,٣  ٪٣٩,٦  إناث

  نسبة البطالة

  ٠,١٥  ٠,١٥  ٠,١٥  ٠,١٦  ٠,١٦  ٠,١٦  إمجايل

  .٢٠١٠ التخطيط والتعاون الدويل وزارة  :املصدر

  السياسات والتدابري اليت اختذهتا الدولة لزيادة فرص العمل     
سات واإلجـراءات   ولتأكيد حق املواطن يف العمل اختذت الدولة مجلة من الـسيا            -٥٠

لتخفيف من الفقر   لوالتدابري لزيادة فرص العمل أبرزها خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية          
 اليت تضمنت غايات وأهداف ومؤشـرات تـشكل يف جمملـها تعزيـزاً              ٢٠١٠-٢٠٠٦

لإلصالحات االقتصادية وحتقيقاً للنمو االقتصادي احلقيقي واملستدام وخلق فـرص عمـل            
 من الفقر، وكذا بناء شراكة فاعلة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين ودول             جديدة للتخفيف 

اجلوار واملؤسسات الدولية املاحنة وكذا مع احمليط اإلقليمي والدويل، حيث هتدف اخلطـة إىل       
  : يتاآلحتقيق 

 ؛٢٠١٠ يف عام  يف املائة٢,٧٥خفض منو السكان يف سن العمل إىل   )أ(  

  يف املائـة   ٤,١د الوطين على خلق فرص عمل حلوايل        زيادة قدرة االقتصا    )ب(  
 ؛سنوياً خالل السنوات اخلمس القادمة

 .٢٠١٠بنهاية   يف املائة١٢استهداف خفض معدل البطالة إىل   )ج(  

ومن أجل توفري فرص العمل املناسبة والعادلة لكل مواطن مشلت اخلطة العديد مـن                -٥١
  :السياسات واإلجراءات تتمثل فيما يلي
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طلب على القوى العاملة وانتهاج     لوير قدرات الوزارات املعنية يف حتليل العرض وا       تط •
ستراتيجية التشغيل تضمن زيادة فرص العمل      االسياسات واإلجراءات املالئمة ضمن     

 ؛مة العرض بالطلب على القوى العاملةءومواجهة الفقر وموا

سـتراتيجية  االمج واملشاريع   استكمال متطلبات توفري البيئة االستثمارية املالئمة لربا       •
 ؛الكربى واملتوسطة، احمللية واألجنبية واملشتركة

تشجيع االستثمارات كثيفة العمل وكذلك اإلقراض والتمويل للمنشآت املتوسـطة           •
ني يف التعلـيم الفـين      جيني بصفة عامة، واخلـر    جيوالصغرية ومشاريع الشباب واخلر   

 ؛والتدريب املهين بصفة عامة

 ؛رأة يف النشاط االقتصادي املنتجزيادة إسهام امل •

القوانني املتعلقة بالعمل وبيئته وشروط السالمة الصحية واملهنية،        تطوير التشريعات و   •
وحتسني آليات إنفاذ عقود العمل وحل املنازعـات، وتوسـيع نظـم التأمينـات              

 ؛االجتماعية

 ؛دحترام العقواالعمل ووأخالقيات نشر الوعي العام وتعزيزه حول سلوكيات  •

حتديث مناهج التعليم والتدريب، ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب           •
 ؛حتياجات أسواق العمل احمللية والدوليةامة خمرجتها مع ءلضمان مال

دعم مراكز التدريب املتخصصة يف إطار اتفاقية التعاون الفـين الـدويل، وقـصر               •
 ؛االبتعاث على التخصصات النادرة والتوسع فيها

اك أطراف العمل يف إعداد الربامج واملناهج التعليمية والتدريبية مبا خيدم التنمية،            إشر •
ليزية واحلاسوب ونظم املعلومات كمدخل أساسي      كناإلمع االهتمام مبهارات اللغة     

 ؛لتنمية املوارد البشرية

 ؛التركيز على برامج التأهيل وإعادة التأهيل للعاملني والباحثني عن عمل والتوسع فيها •

إجراء الدراسات والبحوث امليدانية عن البطالة بأنواعهـا ومفاهيمهـا املختلفـة،             •
 ؛والوقوف على أسباهبا وآثارها االقتصادية واالجتماعية وسبل وآليات احلد منها

 ؛متابعة التنسيق مع دول اجلوار لتسهيل استيعاب العمالة املؤهلة •

 ؛يها مثل هذه املكاتبفتح مكاتب التشغيل يف احملافظات اليت ال تتوفر ف •

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

 ؛مراجعة احلد األدىن لألجور ليتوافق مع احلد األدىن من العيش الكرمي •
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ركات مواصلة إدماج القطاع غري املنظم يف النشاط الرمسي، وزيـادة أعـداد الـش              •
العقـود  االستيعابية يف تنفيذ املشاريع و    واملؤسسات اخلاصة الكربى وتعزيز قدراهتا      
 ؛ضمن املواصفات واملقاييس اإلقليمية والدولية

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

 . احلكم اجليد املولدة لفرص االستثمار والتوظيف

  السياسات واإلجراءات املتخذة ملعاجلة البطالة    
 البطالة اختذت احلكومة ممثلة يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل          ةويف اجتاه معاجل    -٥٢

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

ستراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف اإلنتاج          اإعداد   •
 ؛وذلك لتحديد املعاجلات اليت ميكن من خالهلا التخفيف من البطالة

 ؛ستراتيجية وطنية لتنمية املوارد البشريةاإعداد  •

علومات سوق العمل وتعزيز قـدرات مكاتـب        تنفيذ برنامج خاص لتطوير نظام م      •
 ؛التشغيل

ولتعزيز دور القطاع اخلاص للمسامهة يف التخفيف من البطالة فقد مت إزالة القيـود               •
  .اخلاصة بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل العمالة يف أسواق العمل احمللية والدولية

  النقابات العمالية    
خبصوص قانون تنظيم النقابـات      للجنة من استفسارات ا   ١٩وباإلشارة إىل الفقرة      -٥٣

 فإنه قد مت تنظيم اهليكل التنظيمي للمنظمات النقابية العمالية مبوجـب            ،٢٠٠٢العمالية لعام   
يتكون اهليكل التنظيمي النقايب على شكل هرمي من األدىن إىل األعلى           " اليت نصها    ١٣املادة  

  :وعلى النحو التايل
  ؛اللجنة النقابية  )أ(  
   ؛ة الفرعيةالنقاب  )ب(  
  ؛فرع االحتاد  )ج(  
   ؛النقابة العامة  )د(  
  ."االحتاد العام  )ه(  
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جيوز لكل جمموعة من العمال يزيد عددهم عن مخـسة عـشر            " ١٤ادة  ونصت امل   -٥٤
عامالً تشكيل جلنة نقابية يف مرفق أو منشأة أو يف عدة مرافق أو منشآت متشاهبة يف املهنـة                  

تنشأ يف مرافق العمل واإلنتـاج والتجمعـات        " ١٥ادة  ت امل  كما نص  ."الواحدة أو املتشاهبة  
حكام هذا القانون والئحتـه التنفيذيـة والنظـام         ان نقابية تسري أعماهلا وفقاً أل     العمالية جل 
تتكون النقابة الفرعية من جمموع اللجان النقابية ذات املرافق         " ١٦ادة   ونصت امل  ."األساسي

   ."شاهبة على مستوى احملافظةواملنشآت ذات املهنة الواحدة أو امل
 تتكون النقابة العامة مـن      )أ(":  تكوين النقابة العامة حيث نصت     ١٧ادة  وبينت امل   -٥٥

ممثلي اللجان النقابية أو النقابات الفرعية على أساس املهنة الواحدة أو املهن املتشاهبة وتـسري               
 يبني النظـام األساسـي   )ب (؛أعماهلا وفقاً ألحكام هذا القانون والالئحة والنظام األساسي    

  ."مهام واختصاصات النقابة العامة
تشكل النقابات العامة فيما بينها احتاداً عاماً يسمى االحتـاد          ) "أ(٢٠ادة  ونصت امل   -٥٦

 يكـون   )ب (؛العام لنقابات عمال اليمن ويتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة         
نشئ له فروعـاً يف     ي جيوز لالحتاد العام أن      )ج( ؛اصمة صنعاء املقر الرئيسي لالحتاد العام الع    

حمافظات اجلمهورية وحتدد الالئحة والنظام األساسي كيفية تشكيل فروع االحتاد ونطـاق             
  .اختصاصاهتا وأوجه نشاطها

لنقابيـة ورسـم   ايتوىل االحتاد العام قيادة احلركـة     : ما يلي  ٢١ادة  كما جاء يف امل     -٥٧
 لطموحها وأهدافها داخلياً وخارجياً وفقاً ألحكام هذا القـانون والئحتـه            سياساهتا احملققة 
  .والنظام األساسي

  : على ما يلي٤٠ادة وفيما يتعلق مبمارسة اإلضراب فقد نصت امل  -٥٨
اإلضراب السلمي هو أحد الوسائل املشروعة للعمال ومنظماهتم النقابيـة            )أ(  

اع الناشـئ عـرب    ل إىل معاجلة الرت    مل يتم التوص   حلهم القانونية إذا  للدفاع عن حقوقهم ومصا   
  ؛املفاوضة اجلماعية

يف حالة عدم توصل املفاوضة إىل حل للرتاع بني املنظمة النقابية وصاحب              )ب(  
العمل جيوز أن تنظم املنظمة النقابية عملية اإلضراب اجلزئي أو العام بالتنسيق مـع املنظمـة                

  .قانونالنقابية العليا وفقاً ألحكام هذا ال
كافة استنفاد   ال يتم اإلعالن عن اإلضراب أو ممارسته إال بعد           :أنه ٤١ادة  وبينت امل   -٥٩

  :ذا احلق وفقاً لإلجراءات التاليةهوسائل التفاوض مع صاحب العمل وأن يتم ممارسة 
  ؛شعار صاحب العمل قبل الشروع يف اإلضراب بفترة ال تقل عن عشرة أيامإ  )أ(  
  :وبشكل تدرجيي بعد استيفاء التايلسلمياً راب ميارس حق اإلض  )ب(  

شعاراً باعتزام اللجوء إىل اإلضراب ملدة ال تقل عن         إرفع الشارات احلمراء     '١'
 ؛ثالثة أيام متتالية
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 ؛التوقف اجلزئي عن العمل يف املنشأة واألقساط ملدة ال تقل عن ثالثة أيام '٢'

ـ يف ال التوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء املدة الـوارد ذكرهـا             '٣'     رتني فق
  .‘٢‘و ‘١‘

 ال تقطع عالقات العمل بني صاحب العمل والعمال ونقاباهتم أثناء           ٤٢ادة  ونصت امل   -٦٠
 ال جيوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم مبا يف ذلك الفـصل            ٤٣ادة  وامل .فترة اإلضراب 

  .ام هذا القانونمن العمل بسبب ممارستهم لإلضراب أو الدعوة إليه إذا كان قد مت وفقاً ألحك

  التأمينات االجتماعية  - تاسعاً  
 يف جمال إعادة    ٢٠٠٩بذلت احلكومة جهوداً لتحسني اإلدارة احلكومية خالل عام           -٦١

 حيث وافق جملس    ،هيكلة نظام التأمينات مبا يضمن دميومته وتنوع خدماته واستثمار موارده         
 ١٩٩١ لعام ٢٦ بديل للقانون رقم الوزراء على مشروع قانون التأمينات االجتماعية كقانون  

االحتاد العام    اليت شاركت يف إعدادها أطراف الشراكة التأمينية       ،بشأن التأمينات االجتماعية  
كتـواريني  اإل روعي فيها توصيات اخلـرباء       ، واحتاد الغرف التجارية   ،لنقابات عمال اليمن  

  .جمللس النواب ومت إحالة مشروع القانون للمؤسسة
 فاحلكومة تسعى إىل توسيع برامج الرعاية ،علق بصندوق الضمان االجتماعي   توفيما ي   -٦٢

مسحاً اجتماعياً استهدف مجيـع الفقـراء يف         ٢٠٠٩نفذ الصندوق عام     االجتماعية حيث 
 كما عمل على استكمال املسوحات االجتماعية امليدانية يف         ،حالة ١٤٣,٣٩ لحمافظة صعدة   

الفئات املستحقة لإلعانات النقدية يف الريف واحلضر       مجيع حمافظات اجلمهورية للوقوف على      
   :إىل جانب تنفيذ العديد من األنشطة أمهها

 ؛متدرباً ٤ ٨٧٥ ل برنامج تدرييب ١٧تنفيذ  •

 ٤,٧ مقترضاً إلقامة مشاريع مدرة للدخل مببلـغ         ٩٣ ل تقدمي قروض بيضاء ميسرة    •
 ؛مليون ريال

 . والتعليم وغريهاالعمل على إعفاء األسر الفقرية من رسوم الصحة •

      ٤ل األنـشطة مـا يقـارب مـن          تك إمجايل إنفاق الصندوق على مجيع       وقد بلغ  -٦٣
 وزادت عدد احلاالت املستفيدة من صندوق الرعاية االجتماعية بني العاملني           .مليارات ريال 

 ٤٦,٦فرداً نسبة اإلناث منهم حوايل       ١ ٠٣٧ ٨٢٦ حيث وصل العدد إىل      ٢٠٠٨-٢٠٠٤
تشري البيانات الواردة يف اجلدول اآليت إىل أن األفراد املستفيدين من املـساعدات              و .يف املائة 

 .٢٠٠٩ حالة عام ١٠٢٠٩٦٥النقدية بلغت حنو

،  يف املائة  ٢,٥ حنو   ٢٠٠٩-٢٠٠٦وبلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة         -٦٤
ات النقديـة املؤقتـة      كما بلغ إمجايل اإلعان     يف املائة  ٤٦,٤تشكل اإلناث يف املتوسط نسبة      
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مليون  ٣٥ ٤٨١ واليت بلغت    ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩مليون ريال عام     ٣٩ ٨٨٦حوايل  
، مما يعين زيادة يف االستهداف وتوسعات يف مشول          يف املائة  ١٢,٤ معدل منو بلغ     ريال، حمققاً 

 .الرعاية االجتماعية

 ٢١ ٠٨٦حنـو   راجمها  وبوقد بلغ عدد املستفيدين من خدمات الرعاية االجتماعية           -٦٥
 يف  ١٦,٩ حمققاً معدل منو بلغ      ٢٠٠٨ عام   مستفيداً ١٨ ٠٣٤ب مقارنة   ٢٠٠٩ عام   مستفيداً

ويف جمال التـدريب والتأهيـل عقـد        .  يف املائة  ٤٥، تشكل اإلناث يف املتوسط نسبة       املائة
نحـل   من الدورات التدريبية يف جماالت عديدة كالتطريز واحلياكة وتربية ال          عدداًالصندوق  

       مت تدريبـهم    ن حيث بلغ عدد املـستفيدين الـذي       ،ةواملواشي مبا يتناسب وطبيعة كل حمافظ     
 وبذلك حتقق   مستفيداً ٣ ٩٠٤ حنو   ٢٠٠٨، بينما كان عام     مستفيداً ٤ ٨٧٥،  ٢٠٠٩عام  

  .  يف املائة٢٤,٩منو بلغ معدل 
خالل  ة االجتماعية املؤشرات الرئيسية لشبكة األمان والرعاية االجتماعية صندوق الرعاي       

  ٢٠٠٦/٢٠٠٩الفترة 
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  البند

  ١٠٢٠٩٦٥  ١٠٣٧٨٢٥  ١٠٤٤٠٧٨  ٩٤٣٦٦٨  عدد احلاالت املستفيدة من املساعدات النقدية
  ٥٤٨١١٩  ٥٥٣٨٠٦  ٥٦٠٧٦٠  ٥٠٣٤٦٠  ذكور
  ٤٧٢٨٤٦  ٤٨٤٠١٩  ٤٨٣٣١٨  ٤٤٠٢٠٨  إناث

  ٣٩٨٨٥٩٩٧  ٣٥٤٨٠٥٣٣  ١٨٨٢٨٠٧٣  ١٥٢٦٣١٧٧  إمجايل اإلعانات النقدية من الصندوق ألف ريال 
  ٢١٠٨٦  ١٨٠٣٤  ٢٥٤  صفر  عدد املستفيدين من خدمات وبرامج احلماية االجتماعية

  ١١١٨٦  ١٠٤٢٩  ١٥٧  صفر  ذكور
  ٩٩٠٠  ٧٦٠٥  ٩٧  صفر  إناث
  ٤٨٧٥  ٣٩٠٤  ١٢٣٢٢  ٢٧٠١  فراد الذين مت تدريبهم من قبل الصندوق األعدد
  ٢٤٣٨  ٢٤١٥  ٧٠٧٨  ٨٨٣  ذكور
  ٢٤٣٧  ١٤٨٩  ٥٢٢٤  ١٨١٨  إناث

  ٤٦٥٠  ٩٠٦٢٠  ٢٨١٠٥٩ صفر  إمجايل قيمة القروض املمنوحة من الصندوق ألف ريال 
  ٩٣  ١٠٠٢  ٣٢٧٣ صفر  عدد املستفيدين من القروض املمنوحة من الصندوق

  ٤٩  ٥٧٦  ١٨٩١ صفر  ذكور
  ٤٤  ٤٢٧  ١٣٨٢ صفر  إناث

  . صندوق الرعاية االجتماعية :املصدر   
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 ألسرياألطفال والعنف ا  - عاشراً  

 معلومات بشأن حمتوى قانون احلماية مـن        ٢٣باإلشارة إىل طلب اللجنة يف الفقرة        -٦٦
، فإننا نود تصحيح اخلطأ الذي ورد يف تقرير اليمن الثـاين  ٢٠٠٨لسنة  ٦العنف املرتيل رقم    

 حيث مل يصدر هـذا      ،بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
 ، أما خبصوص املعلومات بشأن جترمي العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج           . بعد القانون

ونطاق العنف املمارس ضد النساء واألطفال فإننا حنيل نظر اللجنة إىل التقرير الدوري عـن               
 وتقرير اجلمهورية اليمنيـة     ، التمييز ضد املرأة    القضاء على مجيع أشكال    مستوى تنفيذ اتفاقية  

 .جتنباً للتكرار ن مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على التوايلاخلامس بشأ

كما حنيل نظر اللجنة إىل تقرير اجلمهورية اليمنية اخلامس بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية   -٦٧
، ٢٦، ٢٥، ٢٤حقوق الطفل الذي احتوى على معلومات مفصلة بشأن ما ورد يف الفقرات            

ضمان تسجيل مجيع   ) أ(لتدابري املتخذة من أجل      من استفسارات اللجنة اخلاصة با     ٢٨،  ٢٧
تعديل احلّد األدىن لسن    ) ب( من قانون األحوال الشخصية؛      ١٤حاالت الزواج عمالً باملادة     

حظر ) د(إذكاء الوعي بالتأثريات السلبية لزواج األطفال؛       ) ج( عاماً؛   ١٨الزواج برفعه إىل    
حظـر الـزواج    ) و(فقة أوصـيائهن؛    السماح بزواج النساء دون موا    ) ه(تعدد الزوجات؛   

  األطفال جماناً على شهادة ميالد،     وكذا التدابري املتخذة لضمان حصول مجيع     . القسري ومنعه 
  .وعمل األطفال ومشكلة أطفال الشوارع

  ٢٠٠٩-٢٠٠٥خالل الفترة مكافحة هتريب األطفال     
 أسباهبا وأغراض   ثحي من كثرياً اليمنية اجلمهورية يف األطفال   هتريب مشكلة ختتلف  -٦٨

 وذلك من حيث ظروفها     ،سياآبا وأمريكا وشرق    والتهريب ووسائله عن بقية الدول يف أور      
 ومن .وعواملها وآليات تنظيمها بعكس ما هو معروف يف بعض الدول املشتهرة هبذه الظاهرة   

 األطفال ضحايا التهريب الـواردة مـن مراكـز          نخالل مراجعة وحتليل بيانات التقارير ع     
ستقبال يف اليمن من خالل مركزي االستقبال فيحرض مبحافظة حجة وأمانـة العاصـمة              اال

ون ؤالـيت نفـذهتا وزارة الـش       وكذلك ما تضمنته خمرجات دراسة مشكلة هتريب األطفال       
 من عمليـات هتريـب      يف املائة  ٩٠  فإن حوايل  ٢٠٠٤أبريل  /نيساناالجتماعية والعمل يف    

 املتبقية يتم    يف املائة  ١٠غالل يف هتريب البضائع كما أن       األطفال هي من أجل العمل أو االست      
يتعرض راضي اململكة العربية السعودية و    م يف أعمال رعي املاشية أو التسول داخل أ        هلاستغال
بسبب نفسية و جسدية سيئة اًآثار املشاكل تعكس    عدد من  خالل رحلة التهريب إىل      لاألطفا

 بقائهم يف املناطق اجملاورة     أثناء أو والعودة،لة الذهاب    رح أثناء سواء   .اوهناألخطار اليت يواجه  
  .م مناطقهإىل عند عودهتم أوخارج احلدود 
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والعمل خالل  وقد مت التنبؤ والرصد هلذه املشكلة من ِقبل وزارة الشؤون االجتماعية             -٦٩
الزيارات امليدانية للمناطق   بعدد من اللقاءات و    حيث قامت الوزارة  ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢ (عامي

دراسة ميدانية أولية   ، كما قامت الوزارة بتنفيذ      للتأكد من وجود املشكلة ورصدها     حلدوديةا
 وقد ٢٠٠٤بريل  أ/ نيسان يف دراسة حالة حملافظيت حجة واحملويت       األطفالعن مشكلة هتريب    

من خالل عدد األطفال الـذين اسـتقبلتهم مراكـز            بعض املؤشرات  أعطت هذه الدراسة  
 والذين ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول حىت ٢٠٠٥مايو /أياراء منذ االستقبال يف حرض وصنع

 حاالت مكررة من أطفال      يف املائة  ١٥-١٠ نسبة من    م تقريباً  منه طفالً ٣ ١٦٤هم  بلغ عدد 
 ويتكـرر القـبض علـيهم       ،املناطق احلدودية الذين يعملون يف هتريب البضائع بني البلدين        

 طفـل مت    ١٤٠إىل    باإلضافة ،حمافظة حجة  وترحيلهم وتسليمهم ملركز االستقبال يف حرض     
 .*٢٠٠٧ خالل النصف األول من  ميناء احلديدةإىل ترحيلهم

  اجلهود واإلجراءات املتخذة للحد من املشكلة    
حسب مهام واختصاصات اجلهات احلكومية     واإلجراءات  قد تعددت هذه اجلهود     ل  -٧٠

 الـربامج  صنعاء دور كـبري يف دعـم      وكان ملنظمة اليونيسيف ب    واألهلية اليت قامت بالتنفيذ   
 ،فردية وبسيطة لكل جهة على حدة      واإلجراءات للحد من املشكلة وبدأت هذه اجلهود بآلية       

وبشكل غري منظم حبسب دورها ومسؤوليتها وتواصل العمل حىت مت توحيد هـذه اجلهـود      
ـ         ة الفنيـة  بشكل تعاون وتنسيق بني خمتلف اجلهات املعنية يف بالدنا من خالل تشكيل اللجن

ملكافحة هتريب األطفال اليت ينسق أعماهلا اجمللس األعلى لألمومة والطفولـة ومت وضـعها              
وميكن توضيح هذه اجلهود واألنشطة يف هذا التقرير مـن خـالل            بشكل خطة عمل وطنية     

  : جماالت اآلتية الستة
 ؛جمال الدراسات واخلطط واالستراتيجيات •

 ؛جمال تطوير التشريعات •

 ؛التعاون والتنسيقجمال تعزيز  •

 ؛عالم والتوعيةاإلجمال  •

 ؛جمال تطوير وتشديد اإلجراءات األمنية والقضائية •

 ؛جمال احلماية والتأهيل النفسي وإعادة اإلدماج لألطفال ضحايا التهريب •

  . جمال التدريب والتأهيل وبناء القدرات •
__________ 

زات مكتب جوا حسب إحصاءات    ٢٠٠٧ ميناء احلديدة خالل النصف األول من        هذه األعداد مت ترحيلها إىل      *  
 أي دار رعاية لعـدم      م مع بعض أولياء أمورهم وبعضهم مبفردهم ومل يسلموا عند وصوهلم إىل           وهلامليناء مت وص  

  . ميناء احلديدةوجود دار خمصص الستقباهلم مبحافظة احلديدة وعدم وجود آلية الستالم األطفال املرحلني إىل
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  اخلطط واالستراتيجياتجمال الدراسات و    

  الدراساتجمال     
 دراسة حالة حملافظيت حجة واحملويت      ،الدراسة امليدانية حول هتريب األطفال    مت تنفيذ    •

 ومت عقد حلقيت نقاش لنتائج الدارسة مع كافة اجلهات احلكومية ٢٠٠٤مايو /أياريف 
 ؛عالم الرمسية واألهلية واألجنبيةاإلواألهلية واملنظمات الدولية املعنية ووسائل 

ادة اإلدماج اجملتمعـي لألطفـال ضـحايا        مت تنفيذ دراسة جدوى حول برامج إع       •
 ؛٢٠٠٦-٢٠٠٥ ،التهريب

 إجرائية حـول    ةيف إطار حتديث البيانات واملعلومات سيتم من تنفيذ دراسة تقييمي          •
 .٢٠٠٩مشكلة هتريب األطفال وقد أعدت خطة الدراسة يف عام 

  اخلطط واالستراتيجياتجمال     
       وطنيـة للطفولـة والـشباب   سـتراتيجية ال  االمت إقـرار     ٢٠٠٧أغسطس  / آب يف  -٧١

     /تـشرين األول  سـتراتيجية يف    االوكذا مت إقرار اخلطة التنفيذيـة هلـذه          ،٢٠١٥-٢٠٠٦
 ١٢ متناولـة  على أهداف األلفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل         ارتكزتاليت   ٢٠٠٧أكتوبر  
وقـد  ،  التنفيذية هلا خلطة  ا إعداد   كما مت ، لدى األطفال والشباب   القضاياعاجل أولويات   ت اًحمور

  : ومما جاء فيه اآليت مكون حول محاية األطفال احملرومنيتلك احملاورتضمن أحد 
 ؛إجياد قاعدة معلومات لتوفري فهم أوسع عن فئات األطفال احملرومني •

 اتاجلهات احلكومية ومنظم  (ة مشتركة وتعزيز العمل اجلماعي      إجياد مفاهيم توعوي   •
 ؛ من األطفال احملرومنيةينمع حول فئات) اجملتمع املدين

 ؛توفري تدابري احلماية االجتماعية •

ولية اجلنائية وأحكام ؤ لألحداث مثل رفع سن املس   انوينتعزيز اإلصالح القضائي والق    •
 ؛عقوبة بديلة

  حـاالت العنـف    العمل على مناهضة العنف ضد األطفال من خالل رصد وتوثيق          •
 ؛وإعادة تأهيل

 .اياح الض األطفالودمج •

خطة وطنية تنفيذية ملكافحة هتريب      عدادإب ا قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة     كم -٧٢
كل األنـشطة     هذه اخلطة  تنظمو. ٢٠٠٩مارس  /آذارأقرها جملس الوزراء يف شهر      األطفال  

املطلوبة من كل املؤسسات احلكومية وغري احلكومية لتنفيذ األنشطة والربامج الـيت تـضمن          
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 يف التهريب وقد تضمنت اخلطة العديد من التـدخالت          االستغاللن  محاية ورعاية األطفال م   
 . نفس جماالت العمل السبعة املذكورة سابقاً يف أنشطتهاتركزت

  جمال تطوير التشريعات    
ـ  ومواءمتهالقوانني املرتبطة حبقوق الطفل     مت تطوير مشروع تعديالت ل      -٧٣  اتفاقيـة   ع م

 مـن قبـل     هلذه القـوانني  رار مشروع التعديالت    إق وقد مت    .حقوق الطفل واملعايري الدولية   
 الستكمال اإلجراءات الالزمـة     إحالته إىل جملس النواب   مت  و ٢٠٠٧مارس  /آذار يفاحلكومة  
صرحية جتـرم هتريـب      جديدة و  ةإضافة نصوص قانوني  ويتضمن مشروع التعديالت     .بشأهنا

وحتدد عقوبات ضد    . وكذا استغالهلم يف التسول، واالسـتغالل اجلنسـي هلـم       ،األطفال
يف قـانون اجلـرائم     ) الفـصل الرابـع   (  واملستغلني، ومن أمهها إضافة فصل جديد      املهربني

  .*مكون من ثالثة فروع" جرائم استغالل األطفال"والعقوبات بعنوان 

  هتريب األطفال    

    مكرر٢٦٢ مادة    
م يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل شخص طبيعي، أو اعتباري قا               

استغالله اسـتغالالً غيــر     بنقل طفل مل يتم الثامنة عشرة من عمره إىل دولة أخرى بقصد             
تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا استخدم اجلاين احليلـة أو               مشروع و 
ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات إذا اقترن  . اإلكراه

مال اعتداء جنسي، أو إيذاء جسدي دون أن خيل ذلـك بأحكـام احلـدود               فعل النقل بأع  
  .والقصاص والدية واألرش على حسب األحوال

   ١  مكرر٢٦٢مادة     
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي مل يتم                 

دولة أخرى مع علمه    الثامنة عشرة من عمره إىل شخص ليقوم بنقله عرب احلدود الوطنية إىل             
 وتضاعف العقوبة يف حالة التكرار أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان ،بذلك

  . ويسري هذا احلكم على الويل والوصي،دون العاشرة من عمره

  ٢  مكرر٢٦٢ مادة    
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من ساعد بأي وسـيلة مـن                   

أو املسهلة أو املتممة أو حرض على ارتكاب أي جرمية من اجلرائم املذكورة             الوسائل املمهدة   

__________ 

هتريب األطفال والفرع الثاين جتـرمي االسـتغالل        الفرع األول تناول جترمي     . تضمن هذا الفصل ثالثة فروع      *  
 .اجلنسي لألطفال والفرع الثالث جترمي استغالل األطفال يف التسول
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 وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات          ،يف املادتني السابقتني من هذا الفصل     
إذا كان املساعد أو احملرض موظفاً عاماً مستغالً وظيفته أو كان من املتولني تربية الطفـل أو                 

  .اإلشراف عليه

   ٣  مكرر٢٦٢ادة م    
يعترب الناقل واملسلم واملساعد واحملرض مسامهني يف كل جرمية تقع على الطفـل، أو              

ويعاقب وفق أحكام املسامهة يف اجلرمية      . تقع منه أثناء عملية نقله، أو يف البلد الذي نقل إليه          
  .املنصوص عليها يف هذا القانون

  االستغالل اجلنسي لألطفال    

   ٤ مكرر ٢٦٢: مادة    
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من دفع طفالً مل يـتم                 )أ(  

الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ملمارسة أعمال البغاء، أو الفجور، أو الدعارة، بأن         
  ؛أغراه أو شجعه أو أعانه بأي وسيلة على ذلك

ن اجلـاين مـن     تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات إذا كا            )ب(  
  ؛خوته أو املتولني تربيته أو اإلشراف عليهإأصول الطفل أو 

تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن اثنيت عشرة سنة إذا استخدم اجلـاين                )ج(  
 .أي وسيلة من وسائل اإلكراه أو التهديد أو احليلة

   ٥ مكرر ٢٦٢مادة     
 طفالً مل يتم الثامنة عشرة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من نقل            

من عمره عرب احلدود الوطنية بقصد استغالله جنسياً، أو ساعد أو حرض على ذلك، وتكون               
خوته أو  إالعقوبة احلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات إذا كان اجلاين من أصول الطفل أو                

  .احليلة أو اإلكراه أو إذا استخدم اجلاين وسيلة من وسائل ،املتولني تربيته أو اإلشراف عليه

  ٦ مكرر ٢٦٢مادة     
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من أغرى أو شجع أو سـاعد                  

طفالً مل يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر مرتل والديه بقصد ممارسة                 
  .أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة
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   ٧ مكرر ٢٦٢مادة     
دة ال تزيد على مخس سنوات كل من استخدم صورة أو رسم أو             يعاقب باحلبس م    

اسم طفل مل يتم الثامنة عشرة من عمره يف أي وسيلة من وسائل النشر أو اإلعالم أو اإلعالن   
على حنو يثري الغرائز اجلنسية أو يدعو أو حيرض أو يرغب يف األعمـال املنافيـة لألخـالق                  

دة ال تزيد على سبع سنوات إذا أظهرت الصورة أو           وتكون العقوبة احلبس م    ،واآلداب العامة 
  .الرسم عضواً من أعضائه اجلنسية

  استغالل األطفال يف التسول    

  ٨ مكرر ٢٦٢مادة     
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من استغل يف غري ضرورة طفالً                 

 ،و أكرهه على ذلـك    مل يتم الثامنة عشرة من عمره يف أعمال التسول بأن عرضه أو دفعه أ             
 أو كان يعول يف معيـشته  ،وتضاعف العقوبة إذا استغل عاهة نفسية أو بدنية يف ذلك الطفل        

  . أو ترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي لذلك اإلنسان،على ذلك االستغالل

  ٩ مكرر ٢٦٢مادة     
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي مل يتم                 

ويسري هذا احلكم على    . ثامنة عشرة من عمره إىل آخر ليستغله يف التسول مع علمه بذلك           ال
 وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات إذا كان من             .من يتوىل أمر ذلك الولد    

  . أو كان ذا عاهة نفسية أو جسدية،وقع عليه التسليم مل يتم العاشرة من عمره

   ١٠مكرر ٢٦٢مادة     
ب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من أحدث يف طفل مل يتم الثامنة يعاق  
 أو كان ذا سلطة على ذلك الطفل فسلمه إىل آخر           ، من عمره عاهة ليستغله يف التسول      عشرة

 دون أن خيل ذلك حبق اجملـين عليـه يف           ،ليحدث به تلك العاهة بقصد استغالله يف التسول       
  .حسب األحوالالقصاص أو الدية أو األرش على 

 ١٢ بالقانون رقـم  القرار اجلمهوري يف   ٢٣٣ُتضاف مادة جديدة إىل ما بعد املادة          
 بشأن اجلرائم والعقوبات وتعديالته عنواهنا املتاجرة بأعضاء اإلنـسان يكـون            ١٩٩٤لسنة  

  :نصها على النحو التايل

   مكرر ٢٣٣مادة       
ام باملتاجرة بأي عضو من     يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من ق            

       أعضاء إنسان سواًء داخل اجلمهورية أو عرب احلدود الوطنية وتكون العقوبة احلـبس مـدة               
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ال تزيد على سبع سنوات إذا كان من وقع عليه الفعل طفالً مل يتم الثامنة عشرة من عمره أو                   
  .راف عليهإذا كان اجلاين من أصول اجملين عليه أو املتولني تربيته أو اإلش

  جمال تعزيز التعاون والتنسيق    

   الداخليى املستوىعل    
اللجنة الفنية ملكافحة هتريب األطفال من خمتلف اجلهات املعنية مبعاجلـة            تشكيلمت   -٧٤

 - اخلارجيـة    - الـدفاع    - الداخلية   - االجتماعية والعمل    الشؤونوزارات  (هذه املشكلة   
 لألمومة  األعلى واجمللس   -نة العاصمة وحمافظة حجة      السلطات احمللية بأما   - اإلنسانق  وحق

 .)مؤسسة الصاحل كمنظمة غري حكومية باإلضافة إىل والطفولة كجهة منسقة

 بإعداد آلية عمل للجنة     ٢٠٠٩كما قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة خالل عام           -٧٥
 من أعضاء اللجنة مبا     توضح املهام والدور املطلوب لكل عضو      الفنية ملكافحة هتريب األطفال   
  .يسهم يف تفعيل دور اللجنة

تشكيل جلنة وطنية عليا للطفولة والشباب برئاسة نائب رئيس اجلمهورية وإقرار           ومت   -٧٦
اليت تضمنت تـدخالت وأنـشطة       ،ستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب   لالاخلطة التنفيذية   

 .  ضحايا التهريب األطفال ومنهم حبماية األطفال احملرومني من الرعاية األسريةمتعلقة

   اخلارجيى املستوىعل    
ومت عقد عدد من اللقاءات التشاورية بني اجلهات املعنية مبشكلة هتريب األطفـال يف                -٧٧

رتيب وتنـسيق   تبالدنا واجلهات املعنية يف اململكة العربية السعودية وكانت هذه االجتماعات ب          
والرياض وكان اللقاء األول يف الرياض خالل شهر         بصنعاء   منظمة اليونيسيف من قبل مكاتب    

 والثالث يف تشرين ٢٠٠٦نوفمرب / واللقاء الثاين يف صنعاء يف تشرين الثاين      ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
  :وخرجت هذه اللقاءات بعدد من التوصيات من أمهها.  يف الرياض٢٠٠٧أكتوبر /األول

 -ن جملس التنـسيق الـيمين   أن تكون اللجنة الفنية املشتركة جلنة منبثقة ع      )أ(  
  ؛السعودي، وممثلة من اجلهات املعنية يف البلدين وعلى نفس املستوى من التمثيل

أن يتم رفع تقارير دورية عن ما يتم تنفيذه من جهود يف جمـال مكافحـة             )ب(  
  ؛ السعودي- ىل جملس التنسيق اليمينهتريب األطفال إ

املشاركني يف اجلانب السعودي     صبأمهية احلصول على قائمة بأمساء ومنا       )ج(  
 ؛ وذلك لتحديد الفريق املناظر هلمقبل االجتماع بفترة كافية

عرض خمرجات االجتماع على جملس الوزراء للتوجيه مبا يلزم، والتنسيق مع        )د(  
 ؛ بوزارة التخطيط والتعاون الدويلاملعنيني يف قطاع التعاون الدويل
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كرة التفاهم فمن املهم البدء يف تنفيذ مشروع تأخري التوقيع على مذ يف حال   ) ه (  
الدراسة املشتركة وكذلك إقرار تنفيذ آلية تسليم واستالم األطفال املرحلني، وذلك ألمهيتهما            

 .وإلمكانية تنفيذمها بصورة أكثر فاعلية

 االجتماعيـة  الشؤونبني وزاريت  التعاون الثنائيعقد االجتماع األول للجنة كما مت   -٧٨
 يف  ٢٠٠٧ينـاير   /كـانون الثـاين   يف شهر   هورية اليمنية واململكة العربية السعودية      يف اجلم 

تنفيذ دراسـة مـشتركة حـول       ىالرياض، وقد كان من أبرز ما أقره االجتماع املوافقة عل         
. مشكلة هتريب األطفال وكذلك وضع آلية لتنظيم عملية تسليم واستالم األطفال املـرحلني            

 التوصية اليت خرج هبا فريق التنـسيق املـشترك يف           ى عل طني بناءً وقد جاء العمل هبذين النشا    
 .٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثايناجتماع صنعاء الذي عقد يف 

  عالماإل وجمال التوعية    
 االجتماعية والعمل محالت توعية حـول مـشكلة هتريـب           الشؤونوزارة  نفذت   •

وقـد    تعـز  ،عده ص ،احملويت ، احلديدة ،حجة حمافظات أمانة العاصمة و   يفاألطفال  
 ١ ٧٠٠ منهــم    شخص ٣ ٢٠٠ عن يزيد اآلن ما    حىتاستهدفت هذه احلمالت    

وكان . ٢٠٠٩شخص خالل عام  ١ ٥٠٠، و٢٠٠٨-٢٠٠٧شخص خالل عامي 
 وعقـال   ، واملشائخ ، من هذه احلمالت هم من أعضـاء اجملالس احمللية        فوناملستهد
 ٤٧ يف   ،جتماعيـة  والشخـصيات اال   ، ومدراء املدارس  ، وأئمة املساجد  ،احلارات

 ؛مديرية من املديريات األكثر فرزاً لألطفال ضحايا التهريب يف احملافظات املستهدفة

 ؛ رمية، احلديدة،حجة محالت التوعية لوزارة حقوق اإلنسان يف حمافظات •

التوعويـة حـول    والربامج التلفزيونية و   واملقاالت الصحفية    املطوياتاملطبوعات و  •
وزارة الـشؤون     ومنظمات اجملتمع املـدين    احلكوميةهات  املشكلة اليت أصدرهتا اجل   

 ؛ مؤسسة شوذب، املدرسة الدميقراطية، اجمللس األعلى لألمومة والطفولة،االجتماعية

 ؛ حجه حمافظةتكثيف مساحة التوعية مبخاطر هتريب األطفال عرب إذاعة استمرار •

حول مـشكلة    ةاستمرار وتوسع برامج وزارة الداخلية لتوعية ضباط وأفراد الشرط         •
  :منها اآليتعلى مستوى اجلمهورية واليت  ،هتريب األطفال وآثاره

يف كافـة حمافظـات      األسابيع التوعوية لرجال وضباط الشرطة حول املشكلة       •
 ؛ضابط وفرد شرطة ٥ ٤٠٠اجلمهورية واستهدفت 

 ؛ من ممثلي اجلهات املختصة شخصا٣٠ًة النقاش الصحفي مبشاركة حلق •

لحق الدوري بصحيفة احلراس والفقـرات التلفزيونيـة يف         استمرار إصدار امل   •
 وقد  .والفقرات اإلذاعية لربنامج الشرطة واجملتمع    .  التلفزيوين "احلراس"برنامج  
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واملرئيـة أنـشطة     ةتناولت وزارة الداخلية يف هذه الربامج املقروءة واملسموع       
 ؛ا التهريب ومنهم األطفال ضحاي،التوعية املختلفة حول قضايا محاية األطفال

 ،مؤسـسة شـوذب    إشراك األطفال يف أنشطة توعوية حول خماطر هتريب األطفال         •
 ؛طفل ١٠ ٠٠٠ أسهموا بتوعية ما يقرب من برملان األطفال

والبدء يف إجراءات تطوير     ،تطوير دليل خطباء املساجد حول محاية حقوق األطفال        •
 ؛ظ واإلرشادمادة أساسية حول حقوق الطفل ضمن منهج املعهد العايل للوع

 : تثقيفية توعوية حول مشكلة هتريب األطفال منهاأفالم إنتاج •

 بعنـوان   ٢٠٠٧والعمل عام   االجتماعية   الشؤوناألول لوزارة   الفلم التوعوي    •
 ؛" مسلوبةطفولةفلم "

 ملؤسـسة  -ال باسم عودة أمحد    فلم كرتوين توعوي حول خماطر هتريب األطف       •
 ؛شوذب

الـشؤون  التوعوي الوثائقي الثـاين لـوزارة       نتاج الفلم   إ مت   ٢٠٠٩ويف عام    •
 .االجتماعية والعمل حول مشكلة هتريب األطفال

تنفيذ عدد من األنشطة والربامج التوعوية حول املشكلة         ٢٠٠٩  عام كما مت خالل   -٧٩
منها قيام وزارة الشئون االجتماعية والعمل بالتعاون مع االحتـاد العـام لنقابـات عمـال                

 لتوعيتهم  ،نقل الركاب سائقي سيارات   ل العامة للنقل بتنفيذ محالت توعية    اجلمهورية والنقابة   
 وحتفيـزهم    املعرفة عن خماطر هتريب األطفال، والعقوبات القانونية املتعلقـة هبـا           وإكساهبم

سـائقاً   ١ ١٦٠للمشاركة يف برامج احلد من املشكلة وقد استهدفت هذه احلمالت حوايل            
 ،وحجـة  ، وصعدة ،وصنعاء ،احلديدة (لركاب بني احملافظات  حىت اآلن من العاملني يف نقل ا      

 .) وإب، وذمار،وتعز

مـن   ٣٠ ٠٠٠كما قامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بتوزيع أكثـر مـن              -٨٠
املطبوعات التعليمية والتثقيفية للتوعية حول مشكلة هتريب األطفال، ما بني ملصقات، ونشرات            

ات واملديريات املستهدفة األكثر فرزاً لألطفال ضحايا التـهريب   ومت توزيعها يف احملافظ   . تعريفية
 - احلديـدة  - حجـة  - تعز -ألعضاء اجملتمع احمللي، وسائقي السيارات يف حمافظات صنعاء         

  . إب- ذمار -احملويت 
 بتنفيذ محلة توعية    ٢٠٠٩االجتماعية والعمل خالل عام     الشؤون  وزارة   كما قامت   -٨١

 . والـزواج املبكـر للفتيـات      ، والعنف ضد األطفـال    ، األطفال حول خماطر هتريب وعمل   
استهدفت هذه احلمالت األسر واألطفال النازحني جراء احلرب على املتمردين واخلـارجني            

وقد استفاد من هـذه احلمـالت        ة حج - عمران - صعده على النظام والقانون يف خميمات    
   .طفل ٦ ٠٠٠تضم  أسرة ٣ ٠٠٠ التوعوية أكثر من
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مؤسسة شوذب للطفولة بالتوعية مبخاطر هتريب األطفال        قامت   ٢٠٠٩الل عام   خو  -٨٢
يف جزر وأرصفة الشوارع بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل والسفارة األمريكية يف عـدد              

كما قامت املؤسسة بتنظيم فرق شبابية للتوعية مبخاطر هتريب األطفـال يف            . من احملافظات 
باإلضافة . ة احلديد-حضرموت  -ب إ - ةيف حمافظات حجالتجمعات السكانية األشد فقراً     

  .  تنفيذ مثل هذه الربامج التوعوية لألطفال النازحني يف خميمات املزرق حبرض حمافظة حجهإىل

  جمال تطوير وتشديد اإلجراءات األمنية والقضائية    
 األمنية   ونقاطها ،تشديد إجراءات الرقابة والضبط من قبل أجهزة وزارة الداخلية        مت   -٨٣

يف املدن اجملاورة للمناطق احلدودية وإحباط كثري من حماوالت هتريب األطفال قبل وصـوهلم              
 ٢٠٠٩مارس  /آذار حىت   -٢٠٠٤خالل الفترة    طفالً ١ ٦٨٤ مت إحباط هتريب     .إىل احلدود 
 : النحو التايلىموزعني عل

  اإلمجايل ٢٠٠٩الربع األول   ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  العام
 إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  النوع

  ٦٨  ١ ٦١٦  ٥  ١٥١  ٩  ٤٣١  ٧  ٤٤٧  ١  ٦٩  ٢٥  ٢٤٣  ٢٦  ٢٧٠  

  ١ ٦٨٤  ١٥٦  ٤٤٠  ٤٥٤  ٧٠  ٢٦٨  ٢٩٦  الذكور واإلناثإمجايل   

بتشديد إجراءات إضافة األطفال    ) مصلحة اهلجرة واجلوازات  (داخلية   وزارة ال  وتقوم  -٨٤
من سكان املناطق املعروفة بفـرز       جوازات سفر األشخاص البالغني وبالذات األشخاص     يف  

  . األطفال ضحايا التهريب
 أجهزة وزارة الداخلية بإحالة عدد من املتهمني بقضايا هتريب األطفـال إىل             وتقوم  -٨٥

 خـالل عـام      متهماً ١٣، و ٢٠٠٥-٢٠٠٤ خالل عامي    اً متهم ٩٤: النيابة العامة والقضاء  
 كمـا   .٢٠٠٩ متهمني خالل الربع األول من عام         وأربعة ٢٠٠٨يف    متهماً ١٧، و ٢٠٠٧

حدامها باستغالل األطفال   إقامت األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية بضبط شبكتني تقوم          
 واألخرى تقوم باستغالل    ، مث هتريبهم ملمارسة األعمال اجلنسية يف اخلارج       .جنسياً يف الداخل  

مت إحالة أعضاء الـشبكتني إىل        وقد ،ياً وهتريبهم إىل اخلارج ملمارسة التسول     األطفال اقتصاد 
  .اجلهات القضائية وصدرت ضدهم أحكام قضائية

 ،تقوم وزارة العدل والنيابة العامة بإعطاء قضايا هتريب األطفال صفة االسـتعجال           و -٨٦
م والتشـديد يف   واحملاكم بضـرورة االهتـما   وصدرت تعميمات من قبل الوزارة للنيابات     

بالسـجن   وقد صدرت عدد من األحكـام ضـد مهريب األطفال  ،قضـايا هتريب األطفال  
 حكماً  ٢٢،  ٢٠٠٥ سنوات حيث صدر خالل عام       ثالث أشهر إىل    ستةلفترات تتراوح من    

 ستة صدرت ٢٠٠٨/٢٠٠٩وفـي عام    .األطفـالقضايا هتريب   يف  املتورطني  قضائياً ضد   
 . األحكاممرفق صور من بعض أحكام
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كما أن محالت التوعية يف صفوف ضباط الشرطة حول مشكلة هتريب األطفال اليت               -٨٧
نفذهتا وزارة الداخلية ساعدت يف تعريف ضباط الشرطة بأساليب ووسائل وأشـكال عمليـة              
 .هتريب األطفال مما ساعد يف تقوية جهود الضبط واإلحباط للعديد من حاالت هتريب األطفال

  ية والتأهيل النفسي وإعادة اإلدماج لألطفال ضحايا التهريبجمال احلما    
       ومحاية ألطفـال ضـحايا التـهريب األول يف منطقـة            الستقبالنشاء مركزين   مت إ   -٨٨

    /آذار والثاين يف أمانة العاصمة صنعاء مـن شـهر           ٢٠٠٥أبريل  /نيسانحرض احلدودية منذ    
  .٢٠٠٨مارس 
ة وترفيهية لألطفـال يف مراكـز       ـة واجتماعي ـثقافيذ برامج تعليمية و   ـتنفيمت  و -٨٩

 وأنـشطة   بلغ عدد املستفيدين من خـدمات      وتوفري الكوادر الفنية الالزمة لذلك،     االستقبال
الفتـرة    خالل طفالً ٣ ١٦٤ اليت تقدمها هذه املراكز    التأهيل النفسي وإعادة الدمج   الرعاية و 

 :وزعني علي النحو التايل م٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول- ٢٠٠٥ مايو/أيار من

  العام          
  املركز 

كانون  - مايو/أيار
  اإلمجايل  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ديسمرب/األول

  ٩٠٠  ٣٦٨  مركز حرض
 من مركز حرض    ٧٩٦منهم  

يف دور الرعاية األخرى    والباقي  
  بصنعاء

٦٢٢  
  

٥٩٨  ٥٤٢  
 

٣ ٠٣٠  

  ١٣٤ ٦٠ مارس فقط/آذار منذ ٧٤        مركز صنعاء
  ٣ ١٦٤ ٦٥٨  ٦١٦   ٦٢٢  ٩٠٠  ٣٦٨  إمجايل   

 .*٢٠٠٧ ميناء احلديدة خالل النصف األول من         طفل مت ترحيلهم إىل    ١٤٠هناك  و  -٩٠
ويتم التنسيق مع مراكز ودور الرعاية االجتماعية ملساعدة األطفال ضحايا التهريب ودعـم             

  .أسرهم إلعادة إدماجهم يف اجملتمع
ألطفـال ضـحايا التـهريب      لرامج للرعاية الالحقة    كما تقوم هذه املراكز بتنفيذ ب       -٩١
 ودعم أسرهم حلمايتهم ورعايتهم وإحلاقهم باملدارس وقد استفاد من هـذا        مني ألسرهم املسلّ

 طفالً من األطفال ضحايا التهريب عرب مركزي أمانـة          ١٨٠ ،٢٠٠٩خالل عام    .الربنامج
  . بالتعاون مع مؤسسة الصاحل طفالً يف برنامج التدريب املهين٤٠العاصمة وحرض ومت إحلاق 

__________ 

 حـسب إحـصاءات مكتـب    ٢٠٠٧ ميناء احلديدة خالل النصف األول من       إىل هذه األعداد مت ترحيلها     *  
 أي دار    يسلموا عند وصوهلم إىل    م مع بعض أولياء أمورهم وبعضهم مبفردهم ومل       وهلجوازات امليناء مت وص   

 رعاية لعدم وجود دار خمصص الستقباهلم مبحافظة احلديدة وعدم وجود آلية الستالم األطفال املرحلني إىل              
  .ميناء احلديدة
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 قامت مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية من خـالل برنـامج        ٢٠٠٩خالل عام   و -٩٢
 مـن   طفالً ٤٥٠ بإحلاق   CHF املدعوم من وزارة العمل األمريكية عرب منظمة         أكسس بلس 

 .ةاألطفال ضحايا التهريب يف املدارس النظامية يف حمافظة حج

 األمنية يف عملية    السلطاتواجملالس احمللية واملشايخ واألعيان     تم إشراك أعضاء    كما ي  -٩٣
 .من خالل أخذ تعهدات خطية منهم أطفاهلمإلزام األسر بعدم إعادة هتريب 

مؤسـسة   كما تـساهم   مت إسناد مركز االستقبال يف حرض إىل مؤسسة الصاحل        و -٩٤
دعم اخلدمات الـصحية    شراف والدعم ملركز صنعاء بوسائل اإليواء واملعيشة و       اإلشوذب يف   

 للشراكة الفاعلة مع منظمـات      وذلك تعزيزاً  والتثقيفية، وبرامج التدريب لألطفال والعاملني    
 .اجملتمع املدين املتميزة يف ميدان برامج محاية الطفل

يف حمافظة   الشام تشكيل فرق حلماية الطفل على مستوى العزل يف مديرية افلح         مت  و -٩٥
 وإنشاء مركز رياضي ترفيهي . بعد جناحهاأخرى على مديريات  كتجربة ميكن تعميمها  ةحج

 أبنـاء  الالزمة للمسامهة يف توعيـه       واإلمكانيات ودعمه باملعدات    املديريةلألطفال يف هذه    
 . من املديريةاألطفالاملنطقة واملساعدة يف عدم خروج 

ماعيـة وتنميـة     االقتصادية واالجت  األوضاعحتسني   لربامج اهلادفة إىل  نفيذ ا تاستمر    -٩٦
  :ة من خالل اآليتاجملتمعات احمللي

 برامج مكافحة الفقر وتوسيع مظلة شبكة األمـان االجتمـاعي         استمرار    )أ(  
  ؛للمناطق املستهدفة

 جديدة من صندوق الرعاية االجتماعية      ة ألف حال  ١٠٠أكثر من    مت اعتماد   )ب(  
املسح إىل  دودية باإلضافة    حالة استهدفت األسر يف املناطق احل      ٥٠٠  منها ٢٠٠٧خالل عام   

 عن احلاالت احملتاجة اليت تعاين من       ٢٠٠٨االجتماعي الشامل الذي نفذه الصندوق يف العام        
خـالل    ألف حالة سيستهدفها الصندوق يف براجمـه       ٧٠٠حوايل  إىل   الفقر ووصلت تقريباً  

  ؛السنوات القادمة من ضمنها املناطق اليت تفرز األطفال ضحايا التهريب

كما يتم حالياً استهداف األطفال ضحايا التهريب وأسرهم ضمن مشاريع            )ج(  
صندوق الرعاية االجتماعية وتقدمي املساعدات هلم يف إطار مشروع املساعدات املـشروطة            

 .املدعوم من البنك الدويل

    وبناء القدراتجمال التدريب والتأهيل    
ختصني يف جمال مكافحـة هتريـب       مت تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل للم         -٩٧

 منظمـة اهلجـرة     نفذتهاألطفال حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهيل الذي          
واألخـصائيني  ،  كـز اومت تأهيل مدراء املر    .املهربنيالدولية للعاملني يف مركز محاية األطفال       

 حـول  اآلمنـة ولـة   ومراكز الطف،االجتماعية العاملني يف مراكز ودور الرعاية       االجتماعيني
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يل ـ تـشغ  إجـراءات ، إعادة اإلدماج االجتماعي   ،احلماية والتأهيل النفسي   :اجملاالت التالية 
ـ  ـلني ح ـارات العام ـ تطوير مه  ،نيـال املهرب ـاية األطف ـمراكز ودور مح   ة ـول كيفي

بـدعم مـن منظمـة       اً شخـص  ١٢٠استهدفت   عرف على األطفال ضحايا التهريب    ـالت
  .اهلجرة الدوليةاليونيسيف ومنظمة 

 الشرطة يف املنافذ حول التعامل مع قضايا األطفال         ألفراددورتني تدريبيتني   مت عقد   و -٩٨
 ، لـضباط الـشرطة  ة ثالث دورات تدريبي باإلضافة إىل،٢٠٠٧يف عام  اً ضابط ٤٠املهربني  

مهارات تقوية التنسيق فيما بينهم وتطـوير       وحرس احلدود والعاملني يف مركز حرض حول        
 ،أبريل/نيسان نفذت الدورات خالل شهري      ،شطة املراقبة يف جمال مكافحة هتريب األطفال      أن

      من قبـل مؤسسة الصاحل وملدة أربعـة أيـام لكـل دورة واسـتهدفت               ٢٠٠٩ مايو/أيار
 . شخصاً يف الدورة الواحدة٣٠ شخصاً بواقع ٩٠الدورتان 

 ٢٠٠٩عالم خالل عام    اإلمع وزارة   اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون      وقام   -٩٩
 من اإلعالميني املتخصصني حول مكافحة مشكلة هتريب        ١٠٠ لبتنفيذ أربع دورات تدريبية     

 . احملويت، احلديدة،ة حج،األطفال يف أربع حمافظات صنعاء

نفذت مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية من خالل برنامج أكسس بلس املدعوم           و  -١٠٠
 : عدد من الدورات التدريبية منهاCHFمريكية عرب منظمة من وزارة العمل األ

، تعز، احلديدة، عدن حـول      ة معلم من حمافظات حج    ١٢٠ لدورة تدريبية     )أ(  
   املهارات احلياتية مثل حل املشكالت ومهارات االتصال والتعلم باللعب؛ىتدريب األطفال عل

 عدن يف جمال ،ديدة احل، تعز،ة معلم من حمافظات حج١٢٠ لدورة تدريبية   )ب(  
  ئل التعليمية من اخلدمات احمللية؛عداد وإنتاج الوساإمهارات 
 من اإلعالميني حول مكافحة مـشكلة       اً شخص ٨٠ لأربع دورات تدريبية      )ج(  

  ؛ عدن، احلديدة، تعز،ةعمل األطفال وهتريبهم وحقوق الطفل يف أربع حمافظات حج
 البحـث عـن األطفـال       يف جمـال    من متطوعي املشروع   ١١٠تدريب    )د(  

 ؛املستهدفني وإدارة محالت التوعية والتشبيك

 من اخلطباء واملرشدين واملرشدات حول خماطر عمالة األطفال         ٩٥تدريب     ) ه (  
 .وهتريبهم وحول حقوق الطفل وأمهية التعليم

 معلومات إضافية    

ة اليمنية اخلاص   اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بإعداد التقرير األول للجمهوري       قام    -١٠١
األطفال وبغاء   ببيع   املتعلقحقوق الطفل   التفاقية  توكول االختياري   و تنفيذ اليمن للرب   ىمبستو

حقوق الطفل  جلنة   ومت مناقشة هذا التقرير مع       .املواد اإلباحية األطفال واستغالل األطفال يف     
اءات اليت تقوم    وقد تضمن التقرير كافة اجلهود واإلجر      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول يف شهر   
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 واالستغالل  لهبا احلكومة يف هذا اجملال مبا يف ذلك تفاصيل عن جهود مكافحة هتريب األطفا             
 .خلإ. .. اجلنسي

وقد صدرت من اللجنة الدولية حلقوق الطفل عدد من املالحظـات والتوصـيات               -١٠٢
ثر ذلـك قـام   إ ى من توصيات اللجنة وعلةمرفق نسخ لتقوية اجلهود والربامج يف هذا اجملال 

بتنفيذ ورشة   وبرعاية من رئيس جملس الوزراء٢٠٠٩ديسمرب /كانون األولاجمللس األعلى يف 
عمل إلعداد آلية العمل التنفيذية ملالحظات وتوصيات اللجنة بشأن التقريـر ومت اخلـروج              

  .مبقترح مصفوفة العمل اليت حتدد نوع التدخالت واألنشطة
لمجلس وللجنة الفنية ملكافحة هتريب األطفـال تركـز         كما أن التوجهات احلالية ل      -١٠٣

ومتابعة ،  تنفيذ بقية أنشطة اخلطة الوطنية للتصدي ملشكلة هتريب األطفالىبشكل أساسي عل
إصدار التشريعات اخلاصة بالطفولة املنظورة أمام جملس النواب وتقوية جهود التنـسيق مـع         

التقييمي ملشاريع مكافحة هتريب األطفال      استكمال الربنامج    اجلانب السعودي باإلضافة إىل   
 وقد مت استقدام خبري دويل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بدأ بالعمل          ٢٠٠٤منذ بدايتها عام    

  :الذي يتضمن املواضيع التالية  لتنفيذ الربنامج التقييمي٢٠٠٩يناير /كانون الثاينمن 
  ؛دراسة تقييميه لربنامج مكافحة هتريب األطفال  -١  
  ؛دراسة حركة األطفال عرب احلدود الدولية  -٢  
  ؛تدريب مدربني يف جمال مكافحة هتريب األطفال  -٣  
  ؛مراجعة وتطوير اخلطة الوطنية ملكافحة هتريب األطفال  -٤  
 ،مراجعة وتطوير اللوائح التنظيمية ملراكز استقبال األطفال ضحايا التهريب          -٥  

 .يب األطفالوتطوير آلية عمل اللجنة الفنية ملكافحة هتر

وقد مت االنتهاء من اختيار الباحثني وتدريبهم وكذا الرتول امليداين إىل أرض امليـدان                -١٠٤
 لربنامج مكافحة هتريب األطفال،     ة دراسة تقييمي  جلمع املعلومات والبيانات اخلاصة بالدراستني    

 الدويل واخلبريين   دراسة حركة األطفال عرب احلدود الدولية وتسليم املعلومات والبيانات للخبري         
الوطنيني، ويتم حالياً عملية حتليل املعلومات والبيانات وكتابة املسودة األوىل لنتائج الدراسـة،             

كمـا  . ٢٠١٠يونيـه   /لول الشهر القادم حزيران   حبخترج بصيغتها النهائية    أن  واليت من املتوقع    
يني واليت سيشارك فيها عـدد      سيتم خالل األيام القليلة القادمة إعداد وتنفيذ دورة تدريب املهن         

 .من املختصني يف خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية

يتم حالياً مراجعة وتطوير اخلطة الوطنية ملكافحة هتريب األطفـال ومراجعـة            كما    -١٠٥
 وتطوير آلية عمل اللجنة     ،وتطوير اللوائح التنظيمية ملراكز استقبال األطفال ضحايا التهريب       

 وسيتم خالل الفترة القادمة االنتهاء من املـشروع وإعـالن           ، هتريب األطفال  الفنية ملكافحة 
 . النتائج النهائية للدراسة التقييمية
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  الصعوبات والتحديات     
حـول املـشكلة علـى       وتوافر اإلحصاءات    ضعف مستوى دقة وحجم املعلومات     •

 ؛والسعودية/ اليمنمستوى البلدين

وعدم وجود آلية   ،  طفال عرب منافذ خمتلفة   تعدد واختالف وسائل وآليات ترحيل األ      •
صحيحة متفق عليها لتسليم واستالم األطفال ضحايا التهريب املعاد ترحيلهم مـن            

 ؛السعودية لليمن

يف مراكز االستقبال لألطفال املعاد ترحيلهم وكذا       ضعف اإلمكانات املادية والبشرية      •
 ؛ اجلهات العاملة األخرىىلد

 إىل ىممـا أد    عرب املناطق احلدودية يف حمافظة حجة      تركزت جهود مكافحة املشكلة    •
احنصار عمليات التهريب عرب املناطق احلدودية يف حمافظة حجة إال أن هناك حاالت             
هتريب كثرية تتم عرب املناطق احلدودية التابعة حملافظة صعدة مما يتوجـب ضـرورة              

 ؛تركيز اجلهود هناك أيضاً

 حتقق أثرها يف حتسني حىت طويلة اً وخططاًقاتتتطلب أوجهود مكافحة الفقر ال تزال  •
  .االقتصادي األسر ىمستو

  غالء املعيشة وحتقيق األمن الغذائي - حادي عشر

العامل بأكمله وملواجهة ذلك وحتقيـق مـستوى        اجتاحت  غالء  موجة  تواجه اليمن     -١٠٦
هليكلـي  معيشي أفضل نفذت الدولة حزمة إصالحات مشلت اجلهاز اإلداري وتطوير البناء ا           

  :يتاآلواملؤسسي للمؤسسات احلكومية حيث مت تنفيذ 
ستراتيجية الوطنية لألجور نتج مـن تنفيـذها        االتنفيذ املرحلتني األوىل والثانية من       •

لـف  أ ٨٦٤,٥ ل  مليار ريال  ١٣٨,٥ حتقيق زيادة سنوية يف املرتبات األساسية مببلغ      
 ؛لف ريال للموظفأ ١١,١موظف ومبتوسط زيادة سنوية 

 ألف متقاعد مبتوسـط     ٢٢٦,٢ ل مليار ريال    ٢٣,٢دة معاشات املتعاقدين مببلغ     زيا •
 ؛ ريال للمتعاقدلفأ ٥,٨زيادة شهرية 

 موظف يف قطاعي الصحة والتربيـة بلغـت         ألف ٢١٢,٢ لمنح بدل طبيعة عمل      •
 . مليار ريال سنويا٢٥ً تكلفتها السنوية

 ةللحد من املغـاال    سياساتوانتهجت  جمموعة إجراءات   كما اختذت الدولة كذلك       -١٠٧
  :يتاآليف األسعار وحماربة االحتكار محاية للمستهلك على النحو 

 ؛ وخمازن التربيدتتنفيذ مراكز الصادرا •
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 ؛ اخلزانات واحلواجز املائية والطرق ومشاريع مياه الشربلتنفيذ مشاريع يف جما •

 ؛ مشاريع كهرباء٤ و مشروعات مياه٩تنفيذ  •

 ؛قرض مع صندوق أبو ظيب لتمويل إنشاء بعض السدودالتوقيع على اتفاقية ال •

 ؛تقدمي الدعم ملختلف املنتجات الزراعية •

 ؛استصالح أراضي زراعية يف وادي حضرموت •

 ؛دعم اإلنتاج احليواين واحملافظة على الثروة احليوانية •

   جناز عدد من األنشطة املتصلة باحلفاظ على مصادر املياه اجلوفية واالستفادة مـن              إ •
 ؛ه األمطارميا

 ؛استكمال مركز تطوير الصادرات الزراعية والسمكية •

 ؛ستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي يف اليمناالاستكمال إعداد وتنفيذ  •

 منـها   ،تنفيذ عدد من املشاريع كثيفة العمالة من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية           •
 ومحاية التربة من    ، وإعادة تأهيل واستطالع املدرجات الزراعية     ،مشاريع حصاد مياه  

  وقد استهدف الربنامج يف هذا اجلانب حوايل       ،االجنراف وإزالة األشجار الضارة بيئياً    
 شر مرتفع وطبيعة جغرافية متنوعـة،     أسرة فقرية يف مناطق ريفية ذات مؤ       ١٦ ٣٤١

 حمافظة ومجيع املناطق املـستهدفة      ١١ مديرية يف    ٤٠ عزلة تقع يف     ٨٠موزعة على   
 .اً مشروع٧٦انب ي زراعي، وقد بلغ عدد املشاريع يف هذا اجلذات نشاط اقتصاد

  الصحة  - ثاين عشر

اتفاقية القضاء  حقوق الطفل و  اتفاقية  إضافة إىل ما مت إيراده يف تقريري اليمن بشأن            -١٠٨
    فيما يلي أبرز التدابري احلديثة يف القطـاع الـصحي يف           ،  التمييز ضد املرأة  على مجيع أشكال    

  : ٢٠٠٩عام 
 بشأن محاية املتعايشني مع فـريوس       ٢٠٠٩ لسنة   ٣٠إصدار القانون رقم      -١  

  ؛اإليدز ومحاية اجملتمع من املرض
  ؛ بشأن الصحة العامة٢٠٠٩ لسنة ٢٤إصدار القانون رقم  -٢  
       بـشأن تـشكيل اجمللـس       ٢٠٠٩ لسنة   ٩إصدار القرار اجلمهوري رقم      -٣  

  ؛الطيب اليمين
 لتقرير جلنة اإلشهاد الوطنية خبلو اليمن مـن شـلل           اعتماد منظمة الصحة   -٤  

  ؛األطفال الفريوسي
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  ؛)H1N1(احتواء آثار اجلائحة العاملية ألنفلونزا اخلنازير  -٥  
  ؛٢٠٢٥-٢٠١٠االستراتيجية الوطنية لألعوام االنتهاء من إعداد وثيقة  -٦  
 ٤,٥مة إىل   النجاح غري املسبوق يف خفض اإلصابة مبرض املالريا يف حمور هتا           -٧  

  ؛٢٠٠٨ يف املائة يف العام ٧,٨ ب مقارنة ٢٠٠٩يف املائة يف عام 
  يف املائـة   ٦٧احملافظة على نسبة التغطية يف اخلدمات الصحية يف مستوى           -٨  

  ؛٢٠٠٩بنهاية العام 
  ؛العالجيةمستوى اخلدمات  حمافظات لرفع ٥ هيئات صحية عالجية يف ٥إنشاء  -٩  
التحصني الروتيين عرب املواقـع الثابتـة واألنـشطة         تعزيز وحتسني مستوى     -١٠  

 : وذلك على النحو اآليت يف املائة٨٦اإليصالية وحتقيق معدل تغطية جتاوز 

 ماليني طفل بنسبة    ٤تنفيذ محلة وطنية ضد شلل األطفال استهدفت أكثر من           •
 مليون ريال، باإلضافة إىل تنفيذ محلة       ٣٤٦ يف املائة بتكلفة بلغت      ٩٨تغطية  
 مليون طفـل يف     ٤,٢يلية ضد مرض احلصبة وشلل األطفال استهدفت        تكم

 يف املائـة    ٩٥ سنوات وحققت تغطية جتـاوزت       ٥ -  أشهر ٩الفئة العمرية   
 ؛ مليون ريال٤٦٩للقاحني باإلضافة إىل فيتامني أ بتكلفة بلغت 

 ؛ ألف حالة فقط١١٦حتقيق اخنفاض ملحوظ يف عدد حاالت املالريا إىل  •

 ألف ريال يف إطار     ٧,٣٩٣يرقي يف جزيرة سقطرة بإمجايل      تنفيذ محلة رش     •
 ألـف   ٩٠ وتوزيع أكثر من     ،جهود ضمان استمرار خلو اجلزيرة من املالريا      

والعمـل  . ربأ م ، حضرموت ، شبوه ، احلديدة ،حجة ناموسية يف حمافظات  
جرعـة   ٢٩٥ ٨٩٥بالسياسة العالجية لألدوية املضادة للمالريا وتوزيـع        

مرفـق   ١ ٠٠٠شريط فحص سريع على أكثر من        ١ ٥٧٧ ٧٥١عالجية و 
ستراتيجية ا يف املائة من املنازل بالرش باألثر الباقي حبسب ٨٠صحي، وتغطية 

ستراتيجية جلعل شبه اجلزيـرة العربيـة   االمنظمة الصحة العاملية ضمن اخلطة     
 ؛خالية من املالريا

 ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكـل     ٢٧ حالة إىل    ٤٣خفض معدل اإلصابة بالسل من       •
ستراتيجية املعاجلة اليوميـة حتـت      ا حيث مت التوسع يف تطبيق       ،من السكان 

 لتصل إىل مجيع املديريات وجتاوز معـدل شـفاء          )DOTS(اإلشراف املباشر   
 ؛ يف املائة٨٦احلاالت مستوى 

      خفض نسبة االنتشار واإلصابة بالبلهارسيا من خالل تنفيذ مـسح طفيلـي             •
 وتنفيـذ محلـة     ، مليون ريال  ٢٦غ إمجايل    حمافظات مببل  ٦ مديرية يف    ٣٠ل 
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     عـوجل    حلـج  ، صنعاء، حجة  ،ذمار  مديريات يف حمافظة   ١٠استرشادية يف   
 ؛مواطناً ٨٠٢ ٠٠٠فيها 

     ١٣إجراء عمليات الرش ملكافحة محى الضنك يف حمافظة تعـز مـن قبـل                •
 ؛فريق رش

فيـذ  االستمرار يف برنامج التخلص من مرض الكزاز الوليدي من خـالل تن            •
 عاماً جبـرعتني    ٤٥-١٥محالت مرحلية استهدفت النساء يف الفئة العمرية        

 مع مواكبة ذلك بالتوعية بأمهية الوالدة النظيفة وتنفيذ محـالت           ،على األقل 
 وتنفيذ محلة تطعيمية    ، حمافظة ١٤ مليون امرأة يف     ٢تطعيم مرحلية استهدفت    

 ٣٦٧ ٢٧٧ ليـة طفالً يف مخس حمافظات بتكلفة إمجا   ٥٨٤ ٣٢٢ استهدفت
 ؛ألف ريال

توفري األدوية اخلاصة باألمراض املزمنة كمرض السرطان وغـسيل وزراعـة            •
 ؛ريال ٣ ٣٨٣ ٢٣٧الكلى والسكر وغريها مببلغ إمجايل قدره 

تعزيز النظام الصحي على مستوى املديريات من خـالل تنفيـذ النـشاط              •
 ؛مرفقاً صحياً ١ ٨٥٠ مديرية وزيادة ١٢٧اإليصايل التكاملي يف 

 ، إب، ذمار، حلج، أبني،إقامة سبعة خميمات يف حمافظات حضرموت، سقطرة •
ستـشارة طبيـة يف      ا ٢٢ ٧٤٥عملية جراحية و   ٣ ٨٢٥مت فيه إجراء     شبوه

 ؛عشر ختصصات طبية

تعزيز الصحة اإلجنابية وتطبيق قرار جمانية الوالدة ووسائل تنظيم األسرة اليت            •
 :أسهمت يف النتائج اآلتية

 يف  ٤٠ النساء الاليت حيصلن على رعاية أثناء احلمل مـن           ارتفاع نسبة  •
 وارتفاع نسبة النساء الاليت يلدن حتت إشـراف          يف املائة  ٤٧ إىل   املائة

 ؛ يف املائة٣٦كادر مؤهل إىل 

 ؛اًمرفق ٢ ٤٢٢زيادة عدد املرافق اليت تقدم خدمات صحية إجنابية إىل  •

لقـابالت يف    من احلاصلني على الـدبلوم واألطبـاء وا        ١٠٠تدريب   •
متـريض  /متريض العمليـات  /إنعاش الوليد / الطوارئ التوليدية  خدمات
 ؛اخلدج

 ٣٩٥زيادة عدد املرافق اليت تقدم خدمات طوارئ توليدية أساسية إىل            •
 ؛اً مرفق٦٩ وشاملة إىل ،اًمرفق

تطبيق أفضل املمارسات بعد الوالدة وإدخاهلا يف عدد من املستشفيات           •
 ؛مي اخلدمة عليها حمافظات وتدريب مقد١٠يف 
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توزيع أدوية الطوارئ التوليدية للمرافق اليت تقدم خـدمات الطـوارئ            •
 ؛ حمافظة واإلعداد إلنشاء املخازن اإلقليمية يف حمافظتني١٧التوليدية يف 

ختريج الدفعة األوىل من الكادر الفين واملـساعد خلـدمات الطـوارئ         •
 .يد حمافظات يف جمال صحة األم والولمخسالتوليدية يف 

  التثقيف واإلعالم الصحي والسكاين    
تضمنت جهود املركز الوطين للتثقيف واإلعالم الصحي والسكاين العمل على حتقيق             -١٠٩
ستراتيجية الوطنية للتثقيف واإلعالم الصحي والسكاين واملتمثلة يف رفع الوعي الصحي بني            اال

 املباشر لألفراد واجلماعات وإقامة     التثقيف الصحي  أفراد اجملتمع عرب قنوات االتصال املباشرة     
  .املهرجانات والعروض للرسائل الصحية عرب السينما املتنقلة يف املدارس وامليادين العامة

وحـضره                مهرجانـاً    ٤٢دد العروض واملهرجانـات     ـ بلغ ع  ٢٠٠٨ام  ـففي ع  -١١٠
 ل السلطة احملليـة  شخصاً، وكذلك السعي إىل كسب الدعم والتأييد من قب         ٥٢ ٧٠٨حوايل  

 ورش عمل حشدية وتنويرية لقطاعات اجملالس احملليـة والـصحة   ١٠وذلك من خالل عقد     
 ، حجـة  ،تعـز  : اجملتمع املدين يف حمافظات    توالتربية واألوقاف والزراعة والشباب ومنظما    

،  والتلفزيـون ،اإلذاعـة (قنوات االتصال اجلماهريية  أما  حضرموت الساحل، عدن ،احملويت
ساعة بث وبلغ    ٣٣٧ فقد بلغت ساعات البث اإلذاعي ملختلف الربامج الصحية       ،  )فةوالصحا

أما الصحافة فقـد بلـغ عـدد        ،   ساعة بث  ٤٧ إمجايل زمن البث التلفزيوين للربامج املنتجة     
  . مابني مقال وحتقيق وتنويه صحفي٢٣٥ املواضيع الصحية اليت مت إعدادها ونشرها

بذولة لتحسني اخلدمات الصحية والتوسـع خبـدمات        كما أن اجلهود احلكومية امل      -١١١
  :الرعاية املقدمة لألمهات أظهرت حتسناً يف املؤشرات على النحو اآليت

 ؛ والدة حية١ ٠٠٠ وفاة لكل ٦٨,٥خفض معدل وفيات األطفال الرضع إىل  •

 حالة  ١ ٠٠٠ وفاة لكل    ٧٨,٢خفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل          •
 ؛والدة حية

 ؛١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٣٦٥معدل وفيات األمهات إىل خفض  •

 ؛حالة ٣٨٥ ٥٢٠بلوغ عدد الوالدات اليت متت حتت إشراف صحي إىل  •

 ؛ يف املائة٥ إىل  يف املائة٦,١خنفاض معدل اخلصوبة الكلي من ا •

 . يف املائة١٩إىل   يف املائة١٤ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة احلديثة من  •
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   البنية التحتية - شرثالث ع

  الكهرباء والطرق     
حظيت قطاعات البنية التحتية باهتمام احلكومة واستهدافها يف أولوياهتـا العـشر              -١١٢

 وخصوصاً قطاعات الكهرباء واملياه     ،٢٠٠٩سبتمرب  /أيلوللتحفيز النمو االقتصادي املقرة يف      
  .٢٠٠٩وفيما يلي اإلجراءات احلكومية املتخذة خالل عام  .والطرق

  الكهرباء    
نتاجية من خالل االستفادة    اإل هتدف احلكومة إىل تقليص فجوة العجز ورفع الطاقة         -١١٣

      . نتـاج اإل التكـاليف وحتـديث تقنيـات        من املوارد الطبيعية لتوفري الطاقة الكهربائية بأقل      
  :وفيما يأيت نوجز أهم اإلجراءات املتخذة يف قطاع الكهرباء

 إىل  ٢٠١٠مادات املخصصة يف الربنامج االستثماري لقطاع الكهرباء لعـام          زيادة االعت   )أ(  
   مليار ريال متويل حكومي١٢٠ مليار ريال منها ٢٥٦

  استمرار إجراءات اإلصالح اإلداري والتطوير املؤسسي  )ب(  
اجملال أمام القطاع اخلـاص       والذي فتح  ،٢٠٠٩ لسنة   ١ قانون الكهرباء رقم     صدر -١١٤

 بإنشاء هيئة عامة ٢٠٠٩ لسنة ٧٦ وصدور القرار اجلمهوري رقم ،هذا القطاعلالستثمار يف 
 باملوافقة على إعـادة     ٢٠٠٩ لسنة   ١٩٩ و ٦٣ وقراري جملس الوزراء رقم      ،لكهرباء الريف 

ستراتيجية الوطنية  اال واملوافقة على    ،هيكلة اللجنة العليا للطاقة وجعل تبعيتها لرئيس الوزراء       
 باملوافقة علـى    ٢٠٠٩ لعام   ٢٦٥ وقرار جملس الوزراء رقم      ،ة الطاقة للطاقة املتجددة وكفاء  

 ٢٠١٢-٢٠٠٩ستراتيجية يف جمال التوليد والنقل قصرية املدى للفتـرة          االخطط للمشاريع   
ونظراً الحتياج مشاريع الكهربـاء لتمـويالت       . ٢٠٢٥-٢٠٠٩وكذا طويلة املدى للفترة     

ذه اخلطط مشاريع الشراكة مـع القطـاع        كبرية غري متاح متويلها حكومياً فقد تضمنت ه       
وفقاً لألسس واملرجعيات اليت أعدهتا الدراسة اليت قامت هبـا           يف توليد وشراء الطاقة    اخلاص

 .IFC مؤسسة التمويل الدولية

   :العمل على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع بالتغطية وفقاً لآليت  )ج(  

  الوطنيةدرة الكهربائية للمنظومةتعزيز الق    

ـ  مي٦٣٥ب استهدف الربنامج العام للحكومة تعزيـز القـدرة الكهربائيـة             -١١٥       اوات غ
          خالل الفترة حققت احلكومة بإجراءاهتـا يف هـذا اجلانـب تعزيـز القـدرة الكهربائيـة        
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 نظراً لتأخر تشغيل حمطة مـأرب     يف املائة  ٤٦اوات بنسبة تنفيذ للمستهدف     غ مي ٢٩٤حبوايل  
  .٢٠١٠اوات اليت بدأ تشغيلها يف بداية العام غمي ٢٤١بقدرة ) ١م( ازيةالغ

اوات غمي ١ ٣٣٠ إىل   ٢٠٠٨اوات عام   غمي ١ ٢٢١كما زادت الطاقة املركبة من        -١١٦
، ومت اختاذ عدد من اإلجراءات التنفيذية والفنية لتنفيذ عدد من املشروعات لتعزيز             ٢٠٠٩عام  

  :اوات خالل الفترة القادمة نوجزها فيما يأيتغيم ١ ٧٧٢املنظومة الوطنية حبوايل 
 ؛اواتغ مي٤٠٠ ،بطاقة) ٢(استكمال املرحلة األوىل من حمطة مأرب الغازية  •

 ٣٥٠اإلسـعافية بقـدرة     ) ٣(اإلعداد إلجراءات اإلعالن عن مناقصة حمطة مأرب         •
 ؛اواتغمي

 يف مأرب   اإلعداد إلجراءات اإلعالن عن مناقصة ملشروع االستثمار يف حمطة غازية          •
 .IPP اوات بنظامغ مي٢٢٢بقدرة 

 ٤٠٠صنعاء بقـدرة    /ط النقل مأرب   من مشروعات خ    يف املائة  ٩١استكمال تنفيذ    •
 ؛ ومن حمطات التحويل.ف. ك

مت استكمال إعداد الدراسات الفنية ملشروع حمطيت معرب وبلحاف الغازيـة بقـدرة              •
 والكهرباء لتوقيـع     وجاري التنسيق بني وزاريت النفط     ،اوات لكل منهما  غ مي ٤٠٠

 .نبوب الغاز إىل موقع احملطتني واالتفاق على قيمة الغازأاتفاقية بينهما مبد 

 تعزيز شبكات التوزيع يف املدن الرئيسية والثانوية     

 إال أن   ،اواتغ مي ٩٠حددت احلكومة هدفها يف هذا اجلانب بتعزيز املنظومة بقدرة            -١١٧
 خمتلفة القـدرة  اوات حملطات توليدغ مي٧ وقدرة إمجالية  اوات يف مدينة عتق   غ مي ٥املنفذ منها   

 نظـراً   ٢٠١٠يف عدة مناطق ريفية على مستوى اجلمهورية وترحيل بقية املشاريع إىل العام             
  .٢٠٠٩لعدم توفر التمويل واملخصصات املالية الالزمة يف املوازنة االستثمارية لعام 

 تطوير واستغالل مصادر الطاقة املتجددة  )د(  

 . يف عدة مناطق٢٠٠٩و ٢٠٠٨لوح مشسي يف عامي  ١ ٠٠٠مت تركيب  -١١٨

  تشجيع االستثمار يف جمال الطاقة الكهربائية   ) ه (  
 بوزارة الكهربـاء تعـىن بـإدارة        )IPP(نشاء وحدة املشاريع االستثمارية بنظام      إمت    -١١٩

    القطـاع اخلـاص   ستراتيجية على   االاالستثمار يف جمال الطاقة الكهربائية وتسويق املشاريع        
   .احمللي واألجنيب
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  الطرق    
استمرت احلكومة يف تنفيذ برامج ومشاريع الطرق ملا تشكله من وسـائل تقلـيص               -١٢٠

 ١ ٢٣٥،  ٢٠٠٩الفجوة بني احلضر والريف حيث بلغ إمجايل أطوال الطرق املنجزة خالل عام             
الطرق املنفذة حىت هناية العـام       يف املائة من املخطط، لريتفع إمجايل أطوال         ٩٨كم، بنسبة إجناز    

 يف املائة تليها الطرق الثانوية      ٤١كم، حيث تشكل الطرق الفرعية النسبة األكرب         ١٥ ٣٣٥إىل  
 يف املائة من إمجـايل      ٤ يف املائة والدولية بنسبة      ٢٣ يف املائة والطرق الرئيسية بنسبة       ٣٢بنسبة  

 .أطوال الطرق املنفذة خالل العام

  اه ومرافق الصرف الصحياملي  - رابع عشر

تعترب معاجلة مشكلة املياه من أهم األولويات احلكومية خالل األعوام القادمة وذلك              -١٢١
من خالل توجيه جهودها لوضع حلول عاجلة لتوفري مصادر جديدة ملياه الـشرب وتنفيـذ               

  :ة حنوملشكلة املياه حيث تتوجه اجتاهات املعاجل ستراتيجيةاالالدراسات الختيار البدائل 
 ؛ستراتيجية متكاملة إلدارة أزمة املياه يف اليمناوضع  •

 تـسببها  مراعاة املشاكل االجتماعية واالقتصادية والصحية للمجتمع اليت ميكن أن         •
مدادات إستراتيجية لتوفري االمشكلة شحة املياه مقارنة بتكلفة تنفيذ البدائل العاجلة و      

 ؛مياه الشرب للمواطنني

 ؛ريع يف جماالت خدمات الصرف الصحي وارتفاع نسبة التغطيةتنفيذ عدد من املشا •

تكثيف املفاوضات مع املاحنني لتقدمي الدعم ملعاجلة مشاكل امليـاه كأولويـة مـن               •
 ؛أولويات احلكومة

بناء حمطات حتلية مياه البحر لتوفري مياه الشرب ومعاجلة مياه الصرف الصحي كحلول              •
واض احلرجة ويف مناطق احلاجة امللحـة مـع         عاجلة لترشيد استخدام املياه من األح     

األخذ يف االعتبار جدوى التنفيذ كما هي يف حمافظيت صنعاء وتعز، واستكمال تنفيـذ     
البنية التحتية لتغذية املياه اجلوفية بإنشاء السدود واحلواجز املائية ومنشآت حصاد املياه            

أنابيب املياه لرفـع  واستخدام وسائل الري احلديثة وحتديث شبكات التوزيع وخطوط         
 .معدالت ترشيد استخدام املياه يف الري للمزروعات واحلدائق

 اختذت احلكومة مجلة من اإلجراءات لتحقيق زيادة التغطيـة يف           ٢٠٠٩وخالل عام     -١٢٢
  : ومعاجلة مشاكل املياه والصرف الصحي نوضحها يف اآليت،املناطق احلضرية والريفية
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  محاية املوارد املائية    
 يف املنطقة الوسطى من وادي سهام بسهل هتامة لريتفـع عـدد             اًبئر ٧ ٧٥٠حصر   •

 ؛ ألف بئر٣٦اآلبار احملصورة إىل 

وضع برنامج لدراسة نوعية املياه ومصادر التلوث يف املنطقـة الوسـطى يف وادي               •
 ؛سهام

 ؛استالم الدراسة األولية لتقييم مصادر مياه حوض ذمار واستكمال التقييم •

 وأربـع  ، حمطات قياس وديـان وأربع مطرية يف جزيرة سقطرة  حمطات١٠تركيب   •
 ؛حمطات مناخية

 ؛تقييم نوعية املياه يف وادي سهام ووادي مور بسهل هتامة •

 ؛وادي سهام وجحانة يف وسط هتامة بارآاالستمرار يف دراسة حصر  •

 ؛استكمال إعداد اخلطة التنفيذية إلدارة مياه وادي حضرموت •

 ؛ة لقانون املياهإعداد الالئحة التنفيذي •

نتاج عدد من اإلصدارات التوعوية اليت تزيد من وعي املواطنني بأمهية احلفاظ على             إ •
 ؛املياه واستدامتها

 ؛إعداد مشروع قرار مبنع احلفر خارج حمارم املياه •

 ؛ستراتيجية الوطنية للمياه وإقرارها من اللجنة الوزاريةاالإعادة صياغة  •

 .WSSP هإعداد برنامج دعم قطاع امليا •

   الصاحلة للشربزيادة تغطية خدمات املياه    
تنفيذ عدد من مشاريع املياه يف أمانة العاصمة وحمافظات اجلمهورية سـامهت يف             مت    -١٢٣

والعمـل   .ارتفاع نسبة التغطية من املياه الصاحلة للشرب يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية           
اء قاعدة معلومات باهليئة العامة ملياه الريـف        على تبسيط اإلجراءات وتسهيل اخلدمات وإنش     

            وتنفيذ مشاريع مياه يف كافة حمافظات اجلمهوريـة سـامهت يف تغطيـة امليـاه                ،وفروعها
  . يف املائة٤٧نسمة من سكان الريف ورفعت نسبة التغطية إىل  ٥٢٢ ٠٠٠ ل

 تنفيذ حقـول    ٢٠٠٩وعلى مستوى اإلرشاد الزراعي وتقنني الري فقد مت يف عام             -١٢٤
 حقالً إرشادياً وتوفري وسائل الري احلديثة       ٣٨١إرشادية ملزارعي احلبوب وصلت إىل حوايل       

 ، واحلفـاظ علـى التربـة      ، وحتسني الري بالسيول وحصاد املياه     ،وتوزيعها على املزارعني  
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 ٣٧٦ ومتويل أنظمة ري حديثـة مببلـغ         ، قيد التنفيذ  ٧ و ، منشأة مائية  ١٢واستكمال تنفيذ   
  .هكتار ٢ ٥٠٠ليون ريال حلوايل م

 ٦٨ بلغـت    ٢٠٠٩مت متويل عدد من مشروعات املنشآت املائية خالل عـام           وقد    -١٢٥
نتاج الزراعي والـسمكي    اإل مليار ريال ساهم صندوق تشجيع       ٤,١مجالية  إمشروعاً بتكلفة   

ي تنفيذها   باإلضافة إىل التزام الصندوق بتمويل تكلفة املشروعات اجلار        ، مليار ريال  ٤مببلغ  
  .ريال ١٧٤,٣مببلغ 
كما يقوم الصندوق بتوفري مستلزمات الري احلديثة ومنح شبكات الري للمزارعني             -١٢٦

 من إمجايل التكلفة وذلك هبدف ترشيد استخدام املياه يف قطاع            يف املائة  ٥٠بنسبة تصل إىل    
امات السنوية مـن     تقريباً من إمجايل االستخد     يف املائة  ٩٠الزراعة الذي يستحوذ على نسبة      

 مبلغاً  ٢٠٠٩ حيث بلغت مسامهة الصندوق يف توفري شبكات الري احلديثة خالل عام             ،املياه
  . مليون ريال٥٦٤,٢وقدره 

  ون واالستجابات الوطنية والدوليةاحمللين ئوالالج - خامس عشر

نية يف  اليمةيف أعقاب االشتباكات املتقطعة اليت دارت بني مجاعات احلوثيني واحلكوم  -١٢٧
 تفاقمت األوضاع يف حمافظة صعدة لتتحول إىل صراع مفتوح يف اجلولة            ،٢٠٠٩ه  يولي/متوز

 وقد اضطر عشرات اآلالف من األشخاص       .٢٠٠٤السادسة من األعمال العدائية منذ العام       
 باإلضافة إىل أولئك الذين شردوا بسبب جـوالت         ،إىل الرتوح عن حمافظيت صعدة وعمران     

 كان هذا نـزوحهم الثـاين أو     ، بالنسبة إىل الكثريين من هؤالء النازحني      .لسابقة من االقتتا  
  .الثالث خالل السنوات القليلة املاضية

 مت وضع حد لألعمال العدائية مبوجب وقف إطالق نـار           ،٢٠١٠فرباير  /شباطيف  و  -١٢٨
  واعتبـاراً مـن شـهر   ،غري أن أعمال العنف املتقطعة قد استمرت يف احملافظات املتـضررة       

     كما تضرر أكثـر     ،لياًشخص كنازحني داخ   ٣٤٢ ٠٠٠ مت تسجيل ما يقارب      ه،يولي/متوز
 مبا يف ذلك اجملتمعات املـضيفة       ،جراء الرتاع  شخص بشكل غري مباشر من     ٨٠٠ ٠٠٠من  

 وقد تأثرت   .للنازحني والسكان املقيمون الذين فقدوا فرص احلصول على اخلدمات األساسية         
 مل يتجمع .جة واجلوف بشكل خاص من جراء هذه االعتداءات     حمافظات صعدة وعمران وح   

و املستوطنات غري الرمسية أ يف املائة من النازحني داخلياً ضمن املخيمات     ١٥سوى ما يقارب    
  .اليت مت حتديدها

بقيت عودة النازحني حمدودة بسبب جمموعة واسعة من املخاوف والشواغل علـى      و  -١٢٩
 فضالً عن الشكوك حول وقـف       ،نية يف مواطنهم األصلية   صعيدي احلماية والشؤون اإلنسا   

 ال تزال حمدودية قدرة الوصول وعدم اتساقها تعرقل أنشطة          ،يف غضون ذلك  و .إطالق النار 
سيما تلك اليت تستهدف النازحني الذين يعيشون ضـمن اجملتمعـات             ال ،اإلغاثة اإلنسانية 
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تمع الدويل احملدودة لنداءات مجـع       كما أن استجابة اجمل    .املضيفة ومعظم النازحني يف صعدة    
  .ىل النازحني داخلياًإ املساعدة األموال يؤثر سلباً إىل حد كبري يف تقدمي

مند بداية اجلولة السادسة من الصراع اختذت احلكومة عدداً من اخلطوات االجيابية            و  -١٣٠
إنـشاء   مبـا يف ذلـك       ، وضعهم ةمنت عن إدراكها ألمهية مسألة النازحني وضرورة معاجل       

 إنشاء اللجنة   ٢٠٠٩أغسطس  /آب مت يف شهر     .املؤسسات لتيسري التبادل اإلنساين والتنسيق    
 اليت يرأسها وزير الصحة وتكملها      ، لعمليات اإلغاثة  تالرفيعة املستوى املشتركة بني الوزارا    

 كما واصلت الوزارات واملؤسسات     .الوحدة التنفيذية للنازحني داخلياً على املستوى العلمي      
 . كل يف نطاق واليته    ، مثل الصندوق االجتماعي التصدي لقضايا الرتوح      ،حلكومية األخرى ا

 خطوة قيادية مهمة يف تسجيل النازحني وذلك بدعم من مفوضية األمم املتحدة  واختذت أيضاً 
  .لشؤون الالجئني

كما مسحت احلكومة اليمنية للوكاالت اإلنسانية بتوسيع نطاق وصوهلا يف بعـض              -١٣١
 على الرغم من بقاء هذا الوصـول متفرقـاً          ،ء صعدة وعمران وحجة واجلوف وصنعاء     أحنا

 ممثل األمني العام املعين باملـشردين       ٢٠١٠بريل  أ/نيسانكما استضافت احلكومة يف     . وحمدداً
على الرغم  . داخلياً لتقييم الوضع وتقدمي التوصيات بشأن اخلطوات اليت جيب اختاذها الحقاً          

، ٢٠١٠مـارس   /آذارملية تسجيل النازحني داخلياً اعتباراً من أواخـر         من إعالهنا وقف ع   
عاودت احلكومة طلب املساعدات من الوكاالت اإلنسانية للتحقق من أوضـاع النـازحني             

سـتراتيجية وطنيـة    اداخلياً املسجلني يف كافة احملافظات ورأت احلكومة بضرورة وجـود           
  .للتصدي حلالة الرتوح الداخلي

اء واملواد غري ذجل توفري الغأ احلكومية من    توكاالت اإلنسانية مع الوزارا   وعملت ال  -١٣٢
الغذائية واملأوى املؤقت واملياه والصرف الصحي والدعم النفـسي واالجتمـاعي والتعلـيم             
واملساعدة الطبية للنازحني داخلياً والعائدين واجملتمعات احمللية املتضررة من جـراء احلـرب             

 اللجنـة الدوليـة     ٢٠١٠ هيوني/حزيرانبرنامج األغذية العاملي     همحيثما أمكن الوصول إلي   
 ،مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني          ،٢٠١٠بريل  أ/نيسان ،للصليب األمحر 

 .أكتوبر/تشرين األول ،منظمة أطباء بال جدود، ٢٠١٠ يونيه/حزيران

يف خميمات الرتوح   كما مت تشكيل فرق طبية وتوفري اخلدمات الطبية والصحية املناسبة            -١٣٣
 فرقة  ١١حيث بلغ عدد الفرق الطبية املتنقلة العاملة داخل املخيمات وخارجها يف حمافظة حجة              

 . عامالً صحياً مساعدا١٨ً قابالت و٨ ممرضاً وممرضة وفنياً و٣٩ طبيباً و١٤طبية تضم 

أنـواع  ومت تأسيس مركزين صحيني لرعاية النازحني يف خميمي املزرق للقيام بكافة              -١٣٤
الرعاية الصحية األولية وتقدمي كافة أنواع اخلدمات العالجية والتشخيصية مبا يف ذلك خمتـرب          
وعيادات لرعاية احلوامل والوالدة ومعاجلة سوء التغذية وكافة األمراض املختلفة إىل جانـب             

يت سيارات إسعاف لنقل احلاالت ال    بأربع  إنشاء وحدة معاجلة سوء التغذية وتزويد املخيمني        
تتطلب رعاية أكرب إىل مستشفى حرض لتلقي الرعاية الكاملة كما مت تشكيل فـرق طبيـة                
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متنقلة يف خميم خيوان وحمافظة اجلوف باإلضافة إىل إقامة املخيمات الطبية لتقدمي اخلـدمات              
  .حالة ٢٣٥ ٧٤٥العالجية املختلفة استفاد منها 

عمار حمافظة  إ واصل صندوق    ،وثيونثار حروب الفتنة اليت أشعلها احل     آوهبدف إزالة     -١٣٥
استكمال حـصر    حيث مت  ٢٠٠٩صعدة تنفيذ أهدافه املخططة يف إعادة اإلعمار خالل عام          

األضرار اليت حلقت باملنشآت العامة واملمتلكات اخلاصة يف مديريات حمافظة صعدة ومديرية            
منشأة  ١٠ ٩٩٦حرف سفيان مبحافظة عمران وبين حشيش يف حمافظة صنعاء حيث بلغت            

  .عامة وخاصة
     تنفيذ برناجمه إلعـادة اإلعمـار ومعاجلـة         ٢٠٠٩وباشر الصندوق يف مطلع عام        -١٣٦

األضرار وتعويض املتضررين من أحداث الفتنة وفق منهجية وآلية واضحة وشفافة باالستعانة            
 ق    بطاقم مهين وفين متخصص وذوي كفاءة ومبشاركة من اجملتمـع احمللـي وأبنـاء املنـاط               

الرغم وعلى  . من عملية احلصر وانتهاًء بأعمال البناء والتشييداملتضررة يف خمتلف املراحل بدءاً   
     نربز أمههـا    ٢٠٠٩الصعوبات اليت واجهت الصندوق إال أنه قد حقق الكثري خالل عام            من  

   :يف اآليت

  املنشآت العامة    
 جديد ملـدارس ومبـاين       مشروعاً توزعت على ترميم وبناء     ٣٣ مت تنفيذ وتسليم      -١٣٧

 مشروعاً قيد ١٣ و، مليون ريال تقريبا٣٦٦ًحكومية ووحدات صحية وبتكلفة إمجالية بلغت 
 مشروعاً كان جيري تنفيذها قبل اندالع احلرب        ١٣االقتراب من إهناء العمل يف       ويتم. التنفيذ

لفة إمجاليـة    وبتك  يف املائة  ٨٠ -  يف املائة  ٥٠السادسة حيث تراوحت نسب االجناز هلا من        
  . مليون ريال تقريبا٢٣٣ًبلغت 

  املنشآت اخلاصة    
 آلية شفافة تتمثل يف     . مزارع ،منازل عمار املنشآت اخلاصة  إاتبع الصندوق يف إعادة       -١٣٨

     متثل كـل دفعـة      ، دفعات ٥تعويض املواطنني املتضررين نقداً بعد تقييم األضرار جمزأة إىل          
 وقد قام الصندوق وفق هذه اآللية باالنتهاء من إعـادة           .رار من قيمة األض    يف املائة  ٢٠نسبة  

 حيث بلغ إمجايل مبـالغ التعويـضات بالنـسبة          ، مزرعة ٢٣مرتالً و  ١ ٣٥٥صيانة وترميم   
 وبلغ إمجايل ما أنفقـه      . رياالً  مليون ٣٤ وللمزارع ما يزيد عن      ، رياالً  مليون ٩٧٩للمنازل  

كما . ٢٠٠٩ مليار ريال يف عام      ١,٥رب من   الصندوق لتغطية أنشطة إعادة اإلعمار ما يقا      
ومت إعداد وتنفيذ خطة .  ملواجهة نفقات إعادة اإلعمار  ٢٠١٠ يف ميزانية    ملياراً ٢٠مت اعتماد   

  .تنموية للنهوض باحملافظات املتضررة ورفع كفاءة السلطة احمللية فيها
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  األمية ومعدالت االلتحاق يف التعليم - سادس عشر

 إيراده يف تقريري اليمن بشأن حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضـد            إضافة إىل ما مت     -١٣٩
 مع اإلشارة إىل إمكـان الرجـوع إىل         ،املرأة فيما يلي أبرز التدابري احلديثة يف قطاع التعليم        

  . التقرير فيما يتعلق ببيانات التعليممرفقات

  خفض نسبة األمية     
ت، رغم التطور امللموس يف انتـشار       يف جمال خفض نسبة األمية بني النساء والفتيا         -١٤٠

التعليم واجلهود املبذولة للتخلص من األمية إال أهنا ال تزال تشكل حتدياً كبرياً على مـستوى                
 ١٠ألف أميـة يف العمـر        ٤,٢٢٣ وما زال هناك     .اجملتمع عامة ويف صفوف النساء خاصة     

دير مسح ميزانية   حبسب تق  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ عام    يف املائة  ٦٠ تهسنوات فأكثر يشكلن ما نسب    
 لدى الذكور بنفس العمر، أما يف الريف فتـصل نـسبة             يف املائة  ٢١,٣األسرة تقابله نسبة    

 ووفقاً للبيانات املتاحة من جهاز حمـو        . للذكور  يف املائة  ٢٥ مقابل    يف املائة  ٧٠األميات إىل   
ات يف مراكز   األمية واجلهاز املركزي لإلحصاء يتبني إن عدد الصفوف اليت تلتحق هبا الدراس           

 للـذكور وعـدد      فصالً ٤٤٠فصالً مقابل    ٥ ٨٦٢ بلغت   ٢٠٠٨-٢٠٠٧حمو األمية عام    
 يتـضح    من الذكور،  دارساً ٨ ٤٥٩دارسة مقابل    ١٤٦ ٠٩٦الدارسات باألساس واملتابعة    

من هذه البيانات ارتفاع عدد امللتحقات يف برنامج حمو األمية وتعليم الكبار قياسياً بالذكور              
الستقطاب لألميات ال يزال غري كاف ويعزوه الدعم وتوفري اإلمكانات لتـزداد            ولكن هذا ا  

 بني اإلناث بشكل فاعل مع حتديد إطار زمين لالحتفاء بآخر امرأة أمية يف اليمن علـى               هثارآ
  .األقل يف األعمار الشابة

األول باملـستوى    ٢٠٠٨-٢٠٠٧تصل نسبة األطفال من اإلناث امللتحقات عام        و  -١٤١
 من الذكور، أما امللتحقات مبراكز التـدريب         يف املائة  ٥٣,٢ مقابل    يف املائة  ٤٦,٨،  أساسي
      اليت يتمثل دورها يف إكساب النساء مهارات حياتية تساعد علـى زيـادة داخـل               يالنسو

        امـرأة   ٨ ٠١٠و ٢٠٠٦-٢٠٠٥ عـام  ٥ ٧٢٥األسرة وحيد من البطالة فقد اسـتوعبت        
  .  يف املائة٤٠وية قدرها  بزيادة سن٢٠٠٨-٢٠٠٧عام 

 تطور معدالت القبول وااللتحاق يف التعليم    

 ملحوظـاً،   اًشهد عدد الطالب املقبولني يف الصف األول من التعليم األساسي ارتفاع            -١٤٢
ـ  ٧٥٤ ٢١٥ إىل   ٢٠٠٦طالب وطالبة يف العام الدراسي       ٦٧٧ ٨٢٤حيث ارتفع من      اًطالب

يف  ١٠٦,٨ك فقد ارتفع معدل القبول اإلمجـايل مـن   وبذل ،٢٠٠٩وطالبة يف العام الدراسي  
 القبول اإلمجايل لإلناث    لارتفع معد ذاهتا   خالل الفترة    .يف املائة لكال اجلنسني    ١١٣,٨املائة إىل   

         يف املائـة    ١١٣,٧ يف املائة بينما ارتفع عدد الـذكور مـن           ١٠٨,٠ يف املائة إىل     ٩٩,٤ من
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 األمر الذي يعين تضيق الفجوة بني اجلنسني يف مرحلة   ،رة نفسها  يف املائة خالل الفت    ١١٩,١إىل  
ويرجع ذلك إىل سياسات دعم وتشجيع تعليم الفتاة بإعفاء اإلناث من دفع الرسـوم              . القبول

 وتقدمي املواد الغذائية واحلقائب املدرسية والتوسع يف تـوفري الغـرف        ٦-١املدرسية للصفوف   
  .الدراسية واملرافق الصحية

                 لة التعليم األساسي فقـد ارتفـع عـدد الطـالب           ـايل مرح ـعلى مستوى إمج  و  -١٤٣
 يف املائة للعـام الدراسـي       ٧٢,٢  وطالبة ومبعدل التحاق إمجايل بلغ     اًطالب ٣ ٩٧١ ٨٥٣من  

       يف املائـة للعـام     ٧٥,٤ وطالبة ومبعدل إمجايل بلـغ       طالباً ٤ ٣٢٧ ٤٥٠ ليصل إىل    ٢٠٠٦
أما على مستوى التفاوت بني الذكور واإلناث فقد ارتفع معدل االلتحـاق            . ٢٠٠٩ الدراسي

 ٦٥,٧ يف املائة إىل ٦١,٧ يف املائة ولإلناث من     ٨٤,٥ يف املائة إىل     ٨١,٧ اإلمجايل للذكور من  
  . يف املائة لنفس الفترة

طالب وطالبة   ٧٩٠ ٥٢٥كما ارتفع عدد الطالب امللتحقني يف التعليم الثانوي من            -١٤٤
      طالـب وطالبـة     ٥٨٠ ٨٢٩ إىل    يف املائـة   ٣٣,٨ ، مبعدل التحاق إمجايل بلغ    ٢٠٠٦ام  ع

 فيما بلغ معدل االلتحاق اإلمجـايل لـدى          يف املائة  ٣٦,٩ مبعدل التحاق إمجايل     ٢٠٠٩عام  
 لدى اإلناث وبذلك فقد ارتفع عدد اإلناث         يف املائة  ٢٦,٩ بينما بلغ     يف املائة  ٤٦,٦الذكور  

مـن   ١٠٠/ تلميـذة  ٤٩ ذكور يف مرحلة االلتحاق يف التعليم الثانوي من        من ال  ١٠٠لكل  
  . نقاط٦ بزيادة بلغت ٢٠٠٩من الذكور عام  ١٠٠/تلميذة ٥٥ إىل ٢٠٠٦الذكور عام 

     أما على مستوى التعليم العام جبميع مراحله فقد شهد تطـوراً ملحوظـاً خـالل                 -١٤٥
 يف اجلدول أن عدد الطالب يف التعلـيم          حيث تشري البيانات الواردة    ٢٠٠٩-٢٠٠٦الفترة  

 اًطالب ٤ ٩٠٨ ٢٧٩ إىل   ٢٠٠٦ وطالبة للعام الدراسي     طالباً ٤ ٤٩٧ ٦٤٣العام قد ارتفع من     
 وطالبة وترجع هذه الزيادة إىل االرتفاع       طالباً ٤١٠ ٦٣٦ بزيادة مقدارها    ٢٠٠٩وطالبة للعام   

 يف املائـة  ١٣,٤التعليم الثانوي بنسبة  يف املائة و٨٦,٦يف أعداد طالب التعليم األساسي بنسبة     
  . من إمجايل الزيادة يف التعليم العام

وبالنظر إىل التباين يف معدالت القبول بني احملافظات، يالحظ أن أعلى نسبة حتققت               -١٤٦
 يف   يف املائـة   ٨٢ ، مث عدن   يف املائة  ٨٥ ، تليها حمافظه املهرة    يف املائة  ٩٢ ،يف أمانة العاصمة  
 ويعود ذلك إىل توفر اخلدمات التعليمية املكتملـة         .قي احملافظات نسب أدىن   حني حققت با  

  .وارتفاع مستوى الوعي والتحسن النسيب يف مستويات املعيشية يف تلك احملافظات
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  تطور عدد الطالب واملدارس واملدرسني يف التعليم العام يف حضر وريف اجلمهورية
٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

  إمجايل  ريف  حضر   إمجايل  ريف  حضر   إمجايل  ريف  حضر   البيان

يف  الطالب عدد
  األساسي التعليم

٤ ٣٢٧ ٤٥٠  ٣ ٠٤٨ ٤٥٨  ١ ٢٧٨ ٩٩٢  ٤ ١٨٩ ٦٨١  ٢ ٩٥٨ ٠٤٣  ١ ٢٣١ ٦٣٨  ٣ ٩٧١ ٨٥٣  ٢ ٨٠٧ ٨٩٩  ١ ١٦٣ ٩٥٤  

  ٤٢,٣  ٤٠,٤  ٤٦,٦  ٤٢,٠  ٤٠,١  ٤٦,٧  ٤٠,٥  ٣٨,١  ٤٦,١  ٪ناثاإلنسبة 

عدد الطالب يف 
  ويالتعليم الثان

٥٨٠ ٨٢٩  ٣١٢ ٨١١  ٢٦٨ ٠١٨  ٥٦٠ ٩٠٧  ٣٠٣ ٠٨٦  ٢٥٧ ٨٢١  ٥٢٥ ٧٩٠  ٢٧٨ ٥١٣  ٢٤٧ ٢٧٧  

  ٣٥,٦  ٢٩,٣  ٤٢,٨  ٣٤,٦  ٢٧,٦  ٤٢,٨  ٣٢,٩  ٢٥,٤  ٤١,٣  ٪ناثاإلنسبة 

مجايل طالب إ
  التعليم

٣ ٩٠٨ ٢٧٩  ٣ ٣٦١ ٢٦٩  ١ ٥٤٧ ٠١٠  ٤ ٧٥٠ ٥٨٨  ٣ ٢٦١ ١٢٩  ١ ٤٨٩ ٤٥٩  ٤ ٤٩٧ ٦٤٣  ٣ ٠٨٦ ٤١٢  ١ ٤١١ ٢٣١  

  ذكور
٩٣٣ 

٢٨  

١٥١ ١٥٢  ١١٩ ٩٥٠  ٣١ ٢٠٢  ١٤٥ ٥٠٥  ١١٥ ٩٩٦  ٢٩ ٥٠٩  ١٤٥ ٩٧٧  ١١٧ ٠٤٤  

  ناثإ
٩٤١ 

٣١  

  نيعدد املعلم  ٥١ ٨٧٥  ١٣ ٥١٧  ٣٨ ٣٥٨  ٤٥ ٩٥٧  ١٢ ١٩٨  ٣٣ ٧٥٩  ٤٣ ٥٧١  ١١ ٦٣٠

  

  مجايلإ
٨٧٤ 

٦٠  

٢٠٣ ٠٢٧  ١٣٣ ٤٦٧  ٦٩ ٥٦٠  ١٩١ ٤٦٢  ١٢٨ ١٩٤  ٦٣ ٢٦٨  ١٨٩ ٥٤٨  ١٢٨ ٦٧٤  

  ٢٥,٦  ١٠,١  ٥٥,١  ٢٤,٠  ٩,٥  ٥٣,٤  ٢٣,٠  ٩,٠  ٥٢,٥  ٪نسبة اإلناث 

  ١١ ٨١٦  ١٠ ٥٧٨  ١ ٢٣٨  ١١ ٦٠٢  ١٠ ٤٣٧  ١ ١٦٥  ١١ ٤٨٥  ١٠ ٣٧٩  ١ ١٠٦  أساسي

 /أساسي
  ثانوي

٣ ٥٢٤  ٢ ٨٣٧  ٦٧٨  ٣ ٣٦٥  ٢ ٧٢٨  ٦٣٧  ٣ ١٦٧  ٢ ٥٦٠  ٦٠٧  

  ٣٢١  ١٦٠  ١٦١  ٣٢٣  ١٦٦  ١٥٧  ٣٢٣  ١٥٩  ١٦٤  ثانوي

  عدد املدارس

  

  ١٥ ٦٦١  ١٣ ٥٧٥  ٢ ٠٨٦  ١٥ ٢٩٠  ١٣ ٣٣١  ١ ٩٥٩  ١٤ ٩٧٥  ١٣ ٠٩٨  ١ ٨٧٧ مجايل العاماإل

  . أعداد خمتلفة-تقارير املسح التربوي الشامل  - وزارة التربية والتعليم  :املصدر
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  املرفقات
  ١جدول رقم 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨عاقة واجلنس للعام الدراسي اإلعاقات امللتحقني بالتعليم العام حبسب نوع اإلالطالب ذوي /يوضح التالميذ
 اإلمجايل ثانوي اسيأس املرحلة

 مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر النوع عاقةاإلفئات 

 ١٥٠٦ ٨٢١ ٦٨٥ ٤٤ ١٦ ٢٨ ١٤٦٢ ٨٠٥ ٦٥٧ ذكور

 بكمأصم وأ ٧٧٤ ٣٣٤ ٤٤٠ ٦٨ ٢ ٦٦ ٧٠٦ ٣٣٢ ٣٧٤ إناث

 ٢٢٨٠ ١١٥٥ ١١٢٥ ١١٢ ١٨ ٩٤ ٢١٦٨ ١١٣٧ ١٠٣١ مجلة

 ٤٩٥٧ ٣٧٦٥ ١١٩٢ ٣٧٣ ٢٣٦ ١٣٧ ٤٥٨٤ ٣٥٢٩ ١٠٥٥ ذكور

 ضعف مسع ٣٠٠٣ ١٩٦٦ ١٠٣٧ ٢١٩ ١٠٦ ١١٣ ٢٧٨٤ ١٨٦٠ ٩٢٤ إناث

 ٧٩٦٠ ٥٧٣١ ٢٢٢٩ ٥٩٢ ٣٤٢ ٢٥٠ ٧٣٦٨ ٥٣٨٩ ١٩٧٩ مجلة

 ٤١٩ ١٤٨ ٢٧١ ٥٢ ٦ ٤٦ ٣٦٧ ١٤٢ ٢٢٥ ذكور

 كفيف ٢١٧ ٥٧ ١٦٠ ١٩ صفر ١٩ ١٩٨ ٥٧ ١٤١ إناث

 ٦٣٦ ٢٠٥ ٤٣١ ٧١ ٦ ٦٥ ٥٦٥ ١٩٩ ٣٦٦ مجلة

 ٥٠٢٨ ٣١٧٣ ١٨٥٥ ٦٢٢ ٣٠٢ ٣٢٠ ٤٤٠٦ ٢٨٧١ ١٥٣٥ ذكور

 ضعف بصر ٤٠٥٦ ١٧٩٤ ٢٢٦٢ ٦٥٢ ١٨٠ ٤٧٢ ٣٤٠٤ ١٦١٤ ١٧٩٠ إناث

 ٩٠٨٤ ٤٩٦٧ ٤١١٧ ١٢٧٤ ٤٨٢ ٧٩٢ ٧٨١٠ ٤٤٨٥ ٣٣٢٥ مجلة

 ١٧٠٤ ١٤١٠ ٢٩٤ ٥٧ ٤٧ ١٠ ١٦٤٧ ١٣٦٣ ٢٨٤ ذكور

 ذهنية ٨٧٤ ٥٩٤ ٢٨٠ ٣٢ ٢٢ ١٠ ٨٤٢ ٥٧٢ ٢٧٠ إناث

 ٥٥٤ صفر ٥٥٤ صفر   ٥٥٤  ٥٥٤ مجلة

 ١٧٣٠ ١٢٠٣ ٥٢٧ ٢١١ ١٢٩ ٨٢ ١٥١٩ ١٠٧٤ ٤٤٥ ذكور

 حركية ٧٠١ ٤٤٣ ٢٥٨ ٧٢ ٤١ ٣١ ٦٢٩ ٤٠٢ ٢٢٧ إناث

 ٢٤٣١ ١٦٤٦ ٧٨٥ ٢٨٣ ١٧٠ ١١٣ ٢١٤٨ ١٤٧٦ ٦٧٢ مجلة
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 اإلمجايل ثانوي اسيأس املرحلة

 مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر النوع عاقةاإلفئات 

 ١١٠ ٩٤ ١٦ ٤ ٢ ٢ ١٠٦ ٩٢ ١٤ ذكور
 متالزمة داون منغويل ٤٦ ٢٩ ١٧ صفر صفر صفر ٤٦ ٢٩ ١٧ إناث

 ١٥٦ ١٢٣ ٣٣ ٤ ٢ ٢ ١٥٢ ١٢١ ٣١ مجلة

 ٢٣٩ ١١٧ ١٢٢ ١٤ ١٣ ١ ٢٢٥ ١٠٤ ١٢١ ذكور
 التوحد ٨٧ ٧٧ ١٠ ٣ ٢ ١ ٨٤ ٧٥ ٩ إناث

 ٣٢٦ ١٩٤ ١٣٢ ١٧ ١٥ ٢ ٣٠٩ ١٧٩ ١٣٠ مجلة

 ٣٢٧٢ ٢٥٠٧ ٧٦٥ ٣٠٤ ١٩٠ ١١٤ ٢٩٦٨ ٢٣١٧ ٦٥١ ذكور

 مشكالت صحية ٢٤٥٧ ١٥٧٠ ٨٨٧ ٢٧٦ ٩٤ ١٨٢ ٢١٨١ ١٤٧٦ ٧٠٥ إناث

 ٥٧٢٩ ٤٠٧٧ ١٦٥٢ ٥٨٠ ٢٨٤ ٢٩٦ ٥١٤٩ ٣٧٩٣ ١٣٥٦ مجلة

 ٦٧٦٤ ٥٣٦٠ ١٤٠٤ ٥٢٣ ٣٩٠ ١٣٣ ٦٢٤١ ٤٩٧٠ ١٢٧١ ذكور
 صعوبات تعلم ٤٢٥٢ ٢٨٠٢ ١٤٥٠ ٢٦٦ ١٤٥ ١٢١ ٣٩٨٦ ٢٦٥٧ ١٣٢٩ إناث

 ١١٠١٦ ٨١٦٢ ٢٨٥٤ ٧٨٩ ٥٣٥ ٢٥٤ ١٠٢٢٧ ٧٦٢٧ ٢٦٠٠ مجلة

 ٣٦٩٩ ٢٧٤٢ ٩٥٧ ١٥٩ ١٠١ ٥٨ ٣٥٤٠ ٢٦٤١ ٨٩٩ ذكور
  يف الكالماضطرابات ١٤٨٢ ١٠٥١ ٤٣١ ٥١ ٣٢ ١٩ ١٤٣١ ١٠١٩ ٤١٢ إناث

 ٥١٨١ ٣٧٩٣ ١٣٨٨ ٢١٠ ١٣٣ ٧٧ ٤٩٧١ ٣٦٦٠ ١٣١١ مجلة

 ٢٢٢٧ ١٧٤٧ ٤٨٠ ٣٢٣ ٢٢٧ ٩٦ ١٩٠٤ ١٥٢٠ ٣٨٤ ذكور

  سلوكيةاضطرابات ٨٣٦ ٥٥٥ ٢٨١ ٥٤ ٤٦ ٨ ٧٨٢ ٥٠٩ ٢٧٣ إناث

 ٣٠٦٣ ٢٣٠٢ ٧٦١ ٣٧٧ ٢٧٣ ١٠٤ ٢٦٨٦ ٢٠٢٩ ٦٥٧ مجلة

 ٣١ ٦٥٥ ٢٣ ٠٨٧ ٨ ٥٦٨ ٢ ٦٨٦ ١ ٦٥٩ ١ ٠٢٧ ٢٨ ٩٦٩ ٢١ ٤٢٨ ٧ ٥٤١ ذكور
 مجايلاإل ١٨ ٧٨٥ ١١ ٢٧٢ ٧ ٥١٣ ١ ٧١٢ ٦٧٠ ١ ٠٤٢ ١٧ ٠٧٣ ١٠ ٦٠٢ ٦ ٤٧١ إناث

 ٥٠ ٤٤٠ ٣٤ ٣٥٩ ١٦ ٠٨١ ٤ ٣٩٨ ٢ ٣٢٩ ٢ ٠٦٩ ٤٦ ٠٤٢ ٣٢ ٠٣٠ ١٤ ٠١٢ مجلة
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  ٢جدول رقم 
 - ٢٠٠١/٢٠٠٢( مـن  األعوامجلنس خالل وا)  ريف-حضر ( القوى العاملة املدرسية حبسب احلالة احلضرية أعداديوضح تطور  

٢٠٠٨/٢٠٠٩( 

  العاملةى القوإمجايل مدرس النوع  احلضريةاحلالة  السنة

 ٣٥٧٩٥ ٢٨١٧٣ ذكور

 حضر ٣١٧١٥ ٢٦٤٦٠ إناث

 ٦٧٥١٠ ٥٤٦٣٣ مجلة

 ١٢٦٧١٩ ١٠٦٥٨٤ ذكور

 ١٠٠٠٢ ٩٢١١ إناث

٢٠٠٢/٢٠٠١ 

 ريف

 ١٣٦٧٢١ ١١٥٧٩٥ مجلة

 ٣٥٦٦٢ ٢٧٨٦١ ذكور

 حضر ٣٢٧٢٩ ٢٦٩١٥ إناث

 ٦٨٣٩١ ٥٤٧٧٦ مجلة

 ١٢٧٣٩٧ ١٠٧٥١٠ ذكور

 ٩٨٩٤ ٩١١٠ إناث

٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

 ريف

 ١٣٧٢٩١ ١١٦٦٢٠ مجلة

 ٣٥٢٧٨ ٢٧١٥٣ ذكور

 حضر ٣٤٣٩١ ٢٧٨٩٢ إناث

 ٦٩٦٦٩ ٥٥٠٤٥ مجلة

 ١٢٩٥٢٤ ١٠٩٣٩٤ ذكور

 ١٠٦٨٧ ٩٨٢٩ إناث

٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

 ريف

 ١٤٠٢١١ ١١٩٢٢٣ مجلة

 ٣٥٣٢٢ ٢٦٨٥٤ ذكور

 ٣٥٨٠٨ ٢٨٨٧٦ إناث

٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

 حضر

 ٧١١٣٠ ٥٥٧٣٠ مجلة
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  العاملةى القوإمجايل مدرس النوع  احلضريةاحلالة  السنة

 ١٣٢٩٦٣ ١١٠٧٩٠ ذكور

 ريف ١١٤٠٦ ١٠٤٥٢ إناث

 ١٤٤٣٦٩ ١٢١٢٤٢ مجلة

 ٣٨٠٦٠ ٢٨٩٩٧ ذكور

 حضر ٣٩٢٣٠ ٣٢١٢١ إناث

 ٧٧٢٩٠ ٦١١١٨ مجلة

 ١٤٠٢٨٤ ١١٧٠٤٤ ذكور

 ١٢٦٢٩ ١١٦٣٠ إناث

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 ريف

 ١٥٢٩١٣ ١٢٨٦٧٤ مجلة

 ٣٧٢٧٠ ٢٩٥٠٩ ذكور

 حضر ٤٠١٠٠ ٣٣٧٥٩ إناث

 ٧٧٣٧٠ ٦٣٢٦٨ مجلة

 ١٣٥٤٩٦ ١١٥٩٩٦ ذكور

 ١٢٩٥٠ ١٢١٩٨ إناث

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 ريف

 ١٤٨٤٤٦ ١٢٨١٩٤ مجلة

 ٣٩٧٤٥ ٣١١٨٠ ذكور

 حضر ٤٥٨٣٢ ٣٨٣٤٤ إناث

 ٧٧٣٧٠ ٦٩٥٢٤ مجلة

 ١٤٠٤٢٩ ١١٩٩٧٢ ذكور

 ١٤٣٤٤ ١٣٥٣١ إناث

٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

 ريف

 ١٤٨٤٤٦ ١٣٣٥٠٣ مجلة
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  ٢جدول رقم تابع 
  )٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢(عوام من األعداد القوى العاملة املدرسية خالل أيوضح تطور 

 مراقب سكرتري وكيل مدير النوع السنة

مني معمل أ
 و ورشةأ

مني أ
 خمزن

مني أ
 مكتبة

 أخصائي
 عامل حارس مدرس اجتماعي

غري 
 مبني

ايل القوى إمج
 العاملة

نسبة املدرسني 
 اإلمجايلمن 

 إىل ناثاإلنسبة 
 الذكور

 ٢٦٫٤٧ ٨٢٫٩ ١٦٢ ٥١٤ صفر ١٨٠٩ ٢٦٢٣ ١٣٤٧٥٧ ٦٦٠ ٦٠٩ ٦٩٧ ٤٥١ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ٧٢٩٣ ٩٦٦٢ ذكور

 ٢٠٠٢/٢٠٠١  ٨٥٫٥ ٤١ ٧١٧ صفر ١٣٨٤ ٥٠ ٣٥٦٧١ ٦٢٠ ٣٢٤ ١٢٠ ٣١٨ ٥٦٣ ٨٨٩ ١٢٠٣ ٥٧٥ إناث

  ٨٣٫٤ ٢٠٤ ٢٣١ صفر ٣١٩٣ ٢٦٧٣ ١٧٠٤٢٨ ١٢٨٠ ٩٣٣ ٨١٧ ٧٦٩ ٢٥٤٠ ٢٨٦٥ ٨٤٩٦ ١٠٢٣٧ مجلة

 ٢٦٫٦١ ٨٣٫٠ ١٦٣ ٠٥٩ صفر ١٧٠٨ ٢٥٣٧ ١٣٥٣٧١ ٨٣٨ ٦٣١ ٧٩٠ ٤٨٥ ١٩٣٨ ٢٠٣٤ ٧١٥٥ ٩٥٧٢ ذكور

 ٢٠٠٣/٢٠٠٢  ٨٤٫٥ ٤٢ ٦٢٣ صفر ١٣٧٤ ٣٦ ٣٦٠٢٥ ٧٢٦ ٣٨٨ ١٧٢ ٣٥١ ٦٧٣ ٩٧١ ١٣٠١ ٦٠٦ إناث

  ٨٣٫٣ ٢٠٥ ٦٨٢ صفر ٣٠٨٢ ٢٥٧٣ ١٧١٣٩٦ ١٥٦٤ ١٠١٩ ٩٦٢ ٨٣٦ ٢٦١١ ٣٠٠٥ ٨٤٥٦ ١٠١٧٨ مجلة

 ٢٧٫٦٢ ٨٢٫٩ ١٦٤ ٨٠٢ صفر ١٦٦٨ ٢٥٥٢ ١٣٦٥٤٧ ١١٨٩ ٦٧٩ ٨٥٩ ٥١١ ٢٢٠٣ ٢١٨٠ ٦٩٠٢ ٩٥١٢ ذكور

 ٢٠٠٤/٢٠٠٣  ٨٣٫٧ ٤٥ ٠٧٨ صفر ١٣٩٢ ٤٤ ٣٧٧٢١ ٨٤٤ ٤٦٢ ٢٠٧ ٣٩٨ ٨٥٧ ١٠٨٢ ١٤٣١ ٦٤٠ إناث

  ٨٣٫٠ ٢٠٩ ٨٨٠ صفر ٣٠٦٠ ٢٥٩٦ ١٧٤٢٦٨ ٢٠٣٣ ١١٤١ ١٠٦٦ ٩٠٩ ٣٠٦٠ ٣٢٦٢ ٨٣٣٣ ١٠١٥٢ مجلة

 ٢٨٫٥٧ ٨١٫٨ ١٦٨ ٢٨٥ صفر ١٦٧٠ ٢٦٦٧ ١٣٧٦٤٤ ١٨٣٠ ٧٠١ ١٠٠٣ ٥٤٣ ٢٢٩٦ ٢٣١٠ ٧٤٥١ ١٠١٧٠ ذكور

 ٢٠٠٥/٢٠٠٤  ٨٣٫٣ ٤٧ ٢١٤ صفر ١٣٧٢ ٤٦ ٣٩٣٢٨ ٩٥٨ ٤٨١ ٢٤٠ ٤٣٤ ٩٠٥ ١٢٢١ ١٥٢٦ ٧٠٣ إناث

  ٨٢٫١ ٢١٥ ٤٩٩ صفر ٣٠٤٢ ٢٧١٣ ١٧٦٩٧٢ ٢٧٨٨ ١١٨٢ ١٢٤٣ ٩٧٧ ٣٢٠١ ٣٥٣١ ٨٩٧٧ ١٠٨٧٣ مجلة

 ٢٩٫٩٦ ٨١٫٩ ١٧٨ ٣٤٤ صفر ١٨٤٤ ٣٢١٥ ١٤٦٠٤١ ١٤٥٤ ٧٤٥ ٨٩٠ ٤٤٧ ٢٠٤٧ ٢٣٧٤ ٨١٠٤ ١١١٨٣ ذكور

 ٢٠٠٦/٢٠٠٥  ٨٤٫٤ ٥١ ٨٥٩ صفر ١٤٣١ ٥٤ ٤٣٧٥١ ٨٦١ ٤٤٨ ٢١٥ ٣٩٩ ٩٢٥ ١٣٥٠ ١٦١٦ ٨٠٩ إناث

  ٨٢٫٤ ٢٣٠ ٢٠٣ صفر ٣٢٧٥ ٣٢٦٩ ١٨٩٧٩٢ ٢٣١٥ ١١٩٣ ١١٠٥ ٨٤٦ ٢٩٧٢ ٣٧٢٤ ٩٧٢٠ ١١٩٩٢ مجلة

 ٣١٫٥٨ ٨٤٫٢ ١٧٢ ٧٦٦ صفر ١٣٨٨ ٢٥٧٨ ١٤٥٥٠٥ ١٤٨٦ ٧٦٢ ٧٢٣ ٤٥٠ ١٣٥١ ٢١٨١ ٥٤٠١ ١٠٩٤١ ذكور

 ٢٠٠٨/٢٠٠٧  ٨٦٫٦ ٥٣ ٠٥٠ صفر ١٢٠٣ ٣١ ٤٥٩٥٧ ٩٠١ ٤٨٠ ١٧١ ٣٧٦ ٦١٠ ١٠٦٦ ١٤٠٣ ٨٥٢ إناث

  ٨٤٫٨ ٢٢٥ ٨١٦ صفر ٢٥٩١ ٢٦٠٩ ١٩١٤٦٢ ٢٣٨٧ ١٢٤٢ ٨٩٤ ٨٢٦ ١٩٦١ ٣٢٤٧ ٦٨٠٤ ١١٧٩٣ مجلة

 ٤٦٫٨٠ ٨٤٫٨ ٣٨٠ ٧٧٩ ١١٦ ٣٨١١ ٤٣٤٣ ٣٢٢٩٩٩ ٤٠٥٦ ١٧٩٢ ١٤٤٦ ١١٣٤ ٢٩٥٠ ٤٤٠١ ١١٥٠٤ ٢٢٢٢٧ ذكور

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨   ١٨٠ ١٧٤ ٥٤ ١٥٢٩ ٢٧٩٩ ١٥١١٥٢ ١٧٨٢ ٨٣٩ ٨٢١ ٥٠٧ ١٥٠٤ ٢١٤٨ ٥٧٧٦ ١١٢٦٣ إناث

   ٤٤٠ ٩٥٥ ١٣٦ ٥٢٨٨ ٤٣٨٩ ٣٧٤٨٧٤ ٥١٠٣ ٢٣١٣ ١٦٤٥ ١٥٦٣ ٣٨٠٨ ٥٦١٧ ١٣٠٣١ ٢٣١٨٨ مجلة
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  ١٠جدول رقم 
 الدراسـية   األعوام والكلفة املالية اليت مت تنفيذها خالل        اإلدارية واملباين   واألسواريوضح عدد املشاريع املدرسية حبسب الفصول       

)٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢(  

 العام الدراسي

عدد 
 املشاريع

فصول 
 توسعة دراسية

 إعادة
 الكلفة أسوار الكلفة ترميم تأهيل

مباين 
 ريةإدا

 محامات الكلفة وسكن

سكن 
 معلمني

غرف 
 أخرى

 اإلمجاليةالكلفة 
 بالريالباأللف 

١٠ ٠٥٨ ٤٩٨   ٤٠٩ ٢٨٢ ٦٩٣ ٦ ١٠٨ ٦٧٦ ١٦ ٩ ٦٦٧ ١٢٩ ٧٠١ ٢٢٥ ١٧١ ٣ ٣٦٨ ٧٥٦ ٢٠٠٢/٢٠٠١ 

١٥ ٣٧٣ ٠٨٥    ١٨ ٧٢٩ ١ ٧١٤ ٢١١ ٩٨ ١٤ ٦٤٠ ١٤٥ ٦٩٤   ٥ ٦٨٤ ١٠٦٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

١٠ ٧٣٨ ٠٩٩    ١٠٨ ٦٢٦ ٣ ٢٣٩ ٨٨٣ ١٣ ١٠ ٣٨٩ ٥٩٠ ١٩٠   ٣ ٤٩٤ ٦٣٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

١٧ ٢٧٩ ٦٢٨    ٥٠٢ ٣٠٨ ٢٨ ٧٨٣ ٦٠٣ ٧٢ ١٥ ٩٩٣ ٧١٧ ١ ٠٦١   ٦ ٦٩٥ ١٢٧٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

١٥ ٧٦٢ ٩٩٦   ١ ٢٥٥  ٤  ٣٢٠  ٨٠٥ ١ ٠٣٠ ٦٣٣ ٤ ٥٩١ ١ ٣٤٠ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

٣٥ ٥١٩ ٣٨١ ٩١٠ ٢١٠ ٥ ١٧٤  ٢٥  ١ ١٧٦      ٣ ١٧٣ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ 

٢٨ ٢٦٩ ٥١٥ ٦٦٠  ١ ٩٧٣    ٤٩٣  ١ ٠٦٧ ٢٢٦ ٦٠٠ ٥ ٠٣٥ ١ ٢٢٤ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

٢٠٠٩/٢٠٠٨               

 ١٣٣ ٠٠١ ٢٠٢ ١ ٥٧٠ ٢١٠ ٨ ٨١١ ٩١٢ ٣٥٦ ٦٧ ١ ٨٤٦ ٣٧٣ ٢ ١٨٨ ٥٠ ٦٩٠ ٥٨١ ٤ ٥١٨ ١ ٤٨١ ١ ٤٠٤ ٢٨ ٨٦٧ ٩ ٤٦٢ اإلمجايل   
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  أ -١١جدول رقم 
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠٠/٢٠٠١اصة باملباين املدرسية حبسب أنواعها خالل األعوام يوضح أهم املؤشرات والبيانات اخل

٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد البيان

  ١٥٣٢٠  ١٤٩٥٣  ١٤٥٥٥  ١٤٠٠٣  ١٣٥٥٨  ١٣٣٣٥  ١٣٠٧٠ إمجايل املباين

 ٪٩٥ ١٤٥٥٠ ٪٩٥ ١٤١٨٤ ٪٨٦ ١٢٥٧٩ ٪٩٣ ١٣٠٢٣ ٪٩٢ ١٢٥٢٨ ٪٩٢ ١٢٢١٧ ٪٩١ ١١٩٣١ القائمة

 ٪٢ ٢٧٩ ٪٢ ٣١٨ ٪٣ ٤٧٥ ٪٣ ٤٧٨ ٪٤ ٥٠٩ ٪٤ ٥٣١ ٪٤ ٥٣٨ املؤقتة

ة ـالقائم
 واملؤقتة

٩٧ ١٤٨٢٩ ٪٩٧ ١٤٥٠٢ ٪٩٧ ١٤٠٥٤ ٪٩٦ ١٣٥١١ ٪٩٦ ١٣٠٣٧ ٪٩٦ ١٢٧٤٨ ٪٩٥ ١٢٤٦٩٪ 

املصممة كمبىن 
 مدرسي

٨٩ ١٣٦٨٥ ٪٩٠ ١٣٣٩١ ٪٨٧ ١٢٦٧٠ ٪٨٧ ١٢٢١٥ ٪٨٧ ١١٨٠٣ ٪٨٦ ١١٤٧٤ ٪٨٦ ١١٢٠٩٪ 

بدون مبىن 
 )مرجتلة(

٣ ٤٩١ ٪٣ ٤٥١ ٪٣ ٤٩٠ ٪٤ ٤٩٢ ٪٤ ٥٢١ ٪٤ ٥٨٧ ٪٥ ٦٠١٪ 
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   ب-١١جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ لألعوام)  حضر-ريف ( واحلالة احلضرية أنواعهايوضح عدد املباين املدرسية حبسب 

٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر مجلة ريف حضر البيان

 ١٥٣٢٠ ١٣٣١٩ ٢٠٠١ ١٤٩٥٣ ١٣٠٧٣ ١٨٨٠ ١٤٥٤٤ ١٢٧٧٤ ١٧٧٠ ١٤٠٠٣ ١٢٣٥١ ١٦٥٢ ١٣٥٥٨ ١٢٠٠٠ ١٥٥٨ ١٣٣٣٥ ١١٨٣٥ ١٥٠٠ ١٣٠٧٠ ١١٦٢٤ ١٤٤٦ :إمجايل املباين

 ١٤٥٥٠ ١٢٥٦٣ ١٩٨٧ ١٤١٨٤ ١٢٣٢٠ ١٨٦٤ ١٣٥٧٩ ١١٨٢٦ ١٧٥٣ ١٣٠٣٣ ١١٤٠٠ ١٦٣٣ ١٢٥٢٨ ١٠٩٩٧ ١٥٣١ ١٢٢١٧ ١٠٧٤٣ ١٤٧٤ ١١٩٣١ ١٠٥١٠ ١٤٢١ :قائمة

 ١٣٦٨٥ ١٢١٩١ ١٤٩٤ ١٣٣٩١ ١١٩٥٤ ١٤٣٧ ١٢٦٧٠ ١١٣٣٤ ١٣٣٦ ١٢٢١٥ ١٠٩٣٦ ١٢٧٩ ١١٨٠٣ ١٠٥٥٠ ١٢٥٣ ١١٤٧٤ ١٠٢٥٨ ١٢١٦ ١١٢٠٩ ١٠٠٢٦ ١١٨٣ مبىن مدرسي

 ٣٩٤ ٢١٩ ١٧٥ ٣٧١ ٢٢٠ ١٥١ ٥٧٤ ٣٩٧ ١٧٧ ٥٤٣ ٣٧٧ ١٦٦ ٥٠٧ ٣٦٩ ١٣٨ ٥٢٩ ٤٠٢ ١٢٧ ٥٢٠ ٣٩٨ ١٢٢ مسكن

 ٤٢١ ١٢٦ ٢٩٥ ٣٧٢ ١١٧ ٢٥٥ ٢٨٧ ٦٦ ٢٢١ ٢٣٥ ٦٢ ١٧٣ ١٧٦ ٥١ ١٢٥ ١٦٨ ٥٤ ١١٤ ١٥١ ٥٤ ٩٧ عمارة

 ٥٠ ٢٧ ٢٣ ٤٥ ٢٤ ٢١ ٤٨ ٢٩ ١٩ ٤٠ ٢٥ ١٥ ٤٢ ٢٧ ١٥ ٤٦ ٢٩ ١٧ ٥١ ٣٢ ١٩ شقة

 ٢٦٩ ٢٦٢ ٧ ٣١٨ ٣١٢ ٦ ٤٧٥ ٤٦٧ ٨ ٤٧٨ ٤٦٩ ٩ ٥٠٩ ٥٠٠ ٩ ٥٣١ ٥٢٠ ١١ ٥٣٨ ٥٢٧ ١١ :مؤقتة

 ١٠ ٦ ٤ ٦٨ ٦٥ ٣ ١٣٥ ١٣٣ ٢ ١٤٥ ١٤٣ ٢ ١٦٨ ١٦٥ ٣ ١٩٣ ١٨٨ ٥ ٢٢٠ ٢١٥ ٥ صندقة

 ٣٥ ٣٣ ٢ ٣٥ ٣٣ ٢ ٦٢ ٦٠ ٢ ٦١ ٦٠ ١ ٦٤ ٦٣ ١ ٥٩ ٥٨ ١ ٥٦ ٥٥ ١ خيمة

 ١٨٠ ١٧٩ ١ ٢١٥ ٢١٤ ١ ٢٧٨ ٢٧٤ ٤ ٢٧٢ ٢٦٦ ٦ ٢٧٧ ٢٧٢ ٥ ٢٧٩ ٢٧٤  ٥ ٢٦٢ ٢٥٧ ٥ عشة

إمجايل املباين 
القائمة (

 )واملؤقتة

١٤٩٢٩ ١٢٩٣٥ ١٩٩٤ ١٤٥٠٢ ١٢٦٣٢ ١٨٧٠ ١٤٠٥٤ ١٢٢٩٣ ١٧٦١ ١٣٥١١ ١١٨٦٩ ١٦٤٢ ١٣٠٣٧ ١١٤٩٧ ١٥٤٠ ١٢٧٤٨ ١١٢٦٣ ١٤٨٥ ١٢٤٦٩ ١١٠٣٧ ١٤٣٢ 

مباين مرجتلة 
 )بدون مبىن(

٤٩١ ٤٨٤ ٧ ٤٥١ ٤٤١ ١٠ ٤٩٠ ٤٨١ ٩ ٤٩٢ ٤٨٢ ١٠ ٥٢١ ٥٠٣ ١٨ ٥٨٧ ٥٧٢ ١٥ ٦٠١ ٥٨٧ ١٤ 
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  ١٢جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ لألعواميوضح توزيع مدارس التعليم العام حبسب املرحلة واجلنس 

 عام الاإلمجايل ثانوي ثانوي/أساسي  فقطأساسي

 إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني العام الدراسي

١٣٤٧٧ ١١٠٥٠ ٨٢٠ ١٦٠٧ ٢٦٤ ١٢٩ ٣٠ ١٠٥ ٣٢٩٨ ٢٥٩٨ ٣٠٦ ٣٩٤ ٩٩١٥ ٨٣٢٣ ٤٨٤ ١١٠٨ ٢٠٠٢/٢٠٠١ 

١٣٧٤١ ١١٤٣١ ٨٥٩ ١٤٥١ ٢٩٣ ١٣٣ ٣٨ ١٢٢ ٣١٥٥ ٢٥٧٠ ٢٨٥ ٣٠٠ ١٠٢٩٣ ٨٧٢٨ ٥٣٦ ١٠٢٩ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

١٣٩٥٣ ١١٧٤٨ ٨٨٦ ١٣١٩ ٣٠٠ ١٤٠ ٤٠ ١٢٠ ٢٩٦٩ ٢٣٨٤ ٢٩٢ ٢٩٣ ١٠٦٨٤ ٩٢٢٤ ٥٥٤ ٩٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

١٤٤١٠ ١٢٢٤٨ ٩٢٦ ١٢٣٦ ٣٠٧ ١٤٢ ٤٣ ١٢٢ ٣٠٥٨ ٢٤٧٤ ٣٠١ ٢٨٣ ١١٠٤٥ ٩٦٣٢ ٥٨٢ ٨٣١ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

١٤٩٧٥ ١٢٧٥٣ ٩٨٥ ١٢٣٧ ٣٢٣ ١٥١ ٤٦ ١٢٦ ٣١٦٧ ٢٥٥٢ ٣٢٢ ٢٩٣ ١١٤٨٥ ١٠٠٥٠ ٦١٧ ٨١٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

١٥٢٩٠ ١٣١٥٢ ٩٩٢ ١١٤٦ ٣٢٣ ١٥٠ ٤٧ ١٢٦ ٣٣٦٥ ٢٦٨٣ ٣٥٠ ٣٣٢ ١١٦٠٢ ١٠٣١٩ ٥٩٥ ٦٨٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

١٥٦٦١ ١٣٤٦١ ١٠٤٠ ١١٦٠ ٣٢١ ١٥٠ ٤٤ ١٢٧ ٣٥٢٤ ٢٧٨٣ ٣٩٧ ٣٤٤ ١١٨١٦ ١٠٥٢٨ ٥٩٩ ٦٨٩ ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

معدل الزيادة 
 الكلية

-٠٫١٦ ٠٫٢٢ ٠٫٢٧ ٠٫٢٨- ٠٫٢٢ ٠٫١٦ ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٣٠ ٠٫١٣- ٠٫١٩ ٠٫٢٦ ٠٫٢٤ ٠٫٣٨ 

متوسط الزيادة 
 السنوية

-٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣- ٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٠٢- ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ 
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  ١٥رقم جدول 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ - ٢٠٠١/٢٠٠٢الكبار حبسب املرحلة والنوع لألعوام الدراسية أعداد امللتحقني بربامج حمو األمية وتعليم يبني 

 اإلمجايل مرحلة املتابعة مرحلة األساس

 جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور  احلالة  أعداد الفصول أعداد املراكز  العام الدراسي

 ٨٤ ٤٤١ ٧١ ١٥٢ ١٣ ٢٨٩ ١٠ ٧٦٢ ٩ ٢٤٤ ١ ٥١٨ ٧٣ ٦٧٩ ٦١ ٩٠٨ ١١ ٧٧١ امللتحقون
٤ ٠٠١ ١ ٨٨٩ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 ٥١ ٢٥١ ٤٤ ٦٢٣ ٦ ٦٢٨ ٦ ٨٤٥ ٥ ٩٨٠ ٨٦٥ ٤٤ ٤٠٦ ٣٨ ٦٤٣ ٥ ٧٦٣ املتحررون

 ١٠٠ ٢٨٩ ٨٤ ٨٣٣ ١٥ ٤٥٦ ١٤ ٢٢١ ١٢ ٤١١ ١ ٨١٠ ٨٦ ٠٦٨ ٧٢ ٤٢٢ ١٣ ٦٤٦ امللتحقون
٤ ٤٨٨ ١ ٩٢٣ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 ٥٤ ٠٨٧ ٤٨ ١٦١ ٥ ٩٢٦ ٨ ٩٨١ ٧ ٨٤٥ ١ ١٣٦ ٤٥ ١٠٦ ٤٠ ٣١٦ ٤ ٧٩٠ املتحررون

 ١٠٢ ٢١١ ٨٦ ٨٩٤ ١٥ ٣١٧ ١٧ ٣١٣ ١٥ ٩٨٩ ١ ٣٢٤ ٨٤ ٨٩٨ ٧٠ ٩٠٥ ١٣ ٩٩٣ امللتحقون
٥ ٠٠٠ ٢ ٠٦١ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

 ٥٩ ٨٢٢ ٦٤ ٢٣٤ ٥ ٧٧٦ ١ ١٣٢ ١٠ ٤٣٦ ٨٨٤ ٥٨ ٦٩٠ ٥٣ ٧٩٨ ٤ ٨٩٢ املتحررون

 ١٢٤ ١٦١ ١٠٩ ٩٠٩ ١٦ ٢١٣ ١٦ ٢١٣ ١٦ ٨١٤ ١ ٣٦٠ ١٠٧ ٩٤٨ ٩٣ ٠٩٥ ١٤ ٨٥٣ امللتحقون
٥ ٢٥١ ٢ ١٦٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 ٨١ ٦٣٢ ٧٥ ٨٠٥ ٥ ٨٢٧ ١٣ ٢٦٦ ١٢ ٥٠٢ ٧٦٤ ٦٨ ٣٦٦  ٦٣ ٣٠٣ ٥ ٠٦٣ املتحررون

 ١١٨ ١٨٨ ١٠٧ ٨١٠ ١٠ ٣٧٨ ٢٣ ٠٨٦ ٢١ ٦١٧ ١ ٤٦٩ ٩٥ ١٠٢ ٨٦ ١٩٣ ٨ ٩٠٩ امللتحقون
٥ ٨٧٥ ٢ ٩٤٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

 ٨٢ ٠١٤ ٧٦ ٣٣٦ ٥ ٦٧٨ ١٤ ١٧١ ١٣ ١٧٣ ٩٩٨ ٦٧ ٨٤٣ ٦٣ ١٦٣ ٤ ٦٨٠ املتحررون

 ١٢٠ ٠٨٧ ١١١ ٤٥١ ٨ ٦٣٦ ٢٢ ٦٢٧ ٢٠ ٩١٤ ١ ٧١٣ ٩٧ ٤٦٠ ٩٠ ٥٣٧ ٦ ٩٢٣ امللتحقون
٦ ٣٠٢ ٣ ٣٤٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ 

 ٧٤ ٥٤٨ ٧٠ ٠٩١ ٤ ٤٥٧ ١١ ٣٩١ ١٠ ٧٣٨ ٦٥٣ ٦٣ ١٥٧ ٥٩ ٣٥٣ ٣ ٨٠٤ املتحررون

 ١٥٤ ٥٥٥ ١٤٦ ٠٩٦ ٨ ٤٥٩ ٢٤ ٣٨٥ ٢٣ ٠٩٤ ١ ٢٩١ ١٣٠ ١٧٠ ١٢٣ ٠٠٢ ٧ ١٦٨ امللتحقون
٧ ١٤٠ ٣ ٣٥٦ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 ١٢٣ ٤٨٣ ١١٧ ٧١٩ ٥ ٧٦٤ ١٦ ٠٠٧ ١٥ ٢١٨ ٧٨٩ ١٠٧ ٤٧٦ ١٠٢ ٥٠١ ٤ ٩٧٥ املتحررون
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   ١٥جدول رقم 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ -٢٠٠١/٢٠٠٢ النسوي خالل األعوام - يوضح أعداد امللتحقني بربامج التدريب األساسي

 مهارات نسوية

 اإلمجايل أخرى تدبري مرتيل أشغال يدوية تطريز طباعة تريكو تفصيل العام الدراسي

٥٣٠٥ ٢٤٠ ٥٠٧ ٦٩٣ ٨٦٠ ١٦٩ ٢٣٨ ٢٥٩٨ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٧٤٦٧ ١١٠ ٨٩٩ ١٠٤٤ ٨٧٥ ٢٧٨ ٣٥٥ ٣٩٠٦ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٨١٣٩ ٤٦٤ ١٠٩٨ ١١٣٢ ٤١٩ ٣٢٩ ١٠٨٩ ٣٦٠٨ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٧٥٩٣ ٨٣٩ ١٠٨٦ ١١١٣ ٥٧٦ ٧٧ ٦١٦ ٣٢٨٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٥٧٢٥ ٧٠٧ ٥٨٢ ٧٧٧ ٨٥٩ ٢١١ ٦١٧ ١٩٧٢ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٧٨٤٧ ٧٥٧ ٩٩١ ١٤٢٥ ١١٤٨ ١٤٥ ٨٦٥ ٢٥١٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ 

١١٢٣٤ ٢٢٥٤ ٨٣٨ ١٤٥٥ ١٧٢٩ ٢٧٧ ٩٢٦ ٣٧٥٥ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

  
 مهارات أساسية 

 كهرباء سيارات العام الدراسي

حداده 
 وحلام

جنارة 
 ثاثأ

خراطة 
 زراعة طباعة معادن

  سباكة 
 مباين وأعمال

 أخرى
 إمجايل املهارات اإلمجايل تذكر

 ٦٣١٧ ١٠١٢ ١٧١ صفر ٢ ٢٩ صفر ٢٤٠ ٤٣ ١٥٩ ٦٨ ٣٠٠ ٢٠٠١/٢٠٠٢

 ٨٤٨٣ ١٠١٦ ٩٩    صفر ٣٨ ٢٠ ٢١٣ ٢١ ١٥٣ ٦٠ ٢٣١ ١٨١ ٢٠٠٢/٢٠٠٣

 ٩٠٩٥ ٩٥٦ ٤٦    صفر ٣٩ ٦٠ ٨٠ ٦١ ١٥٦ ١٣٨ ١٨٤ ١٩٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٤

 ٨٥٦٤ ٩٧١ ٩٠    صفر ١٨ ٤٤    صفر ٤٠ ١٣٧ ١٤٩ ٢٤٦ ٢٣٨ ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 ٦١٥٨ ٤٣٣ ٤٠    صفر صفر ١٦    صفر صفر ٧٣ ٤٢ ١٣٨ ١٢٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 ٨٤٤٣ ٥٩٦ ١٣٨    صفر ٢٠ صفر    صفر ١٦ ٩٢ ٣٦ ١٤٨ ١٤٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٦

 ١٢٧٨٨ ١٥٥٤ ٢٦٤    صفر ٢٠ ١٤٠ ٢٩٣ ١٢ ٢٢٩ ٨٦ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٠٠٨/٢٠٠٧



 

 

E
/C

.12/Y
E

M
/Q

/2/A
dd.1 

67 
G

E
.11-40462 

 

   ١٦جدول رقم 
 - ٢٠٠١/٢٠٠٢ الدراسية   األعوامالة الوظيفية خالل     وتعليم الكبار حبسب احل    األمية يف مراكز حمو     العاملةيوضح عدد القوى    

٢٠٠٧/٢٠٠٨  
 األمية العاملة مبحو ى القوإمجايل املوجهني املشرفني املعلمني  والعمالاإلداريون

 مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور البيانات

٥ ٨٧٦ ٤ ٠٨٧  ١ ٧٨٩ ٣٥٩ ١٣٩ ٢٢٠ ٤٢١ ١٦١ ٢٦٠ ٤٣١٦ ٣٤٨٧ ٨٢٩ ١٠٥٠ ٢٥٣ ٧٩٧ ٢٠٠٢/٢٠٠١ 
٦ ٦٥٣  ٤ ٥٤٧  ٢ ١٠٦ ٣٧٨ ٩٧ ٢٨١ ٤٩٧ ١٩٠ ٣٠٧ ٤٩٠٣ ٣٩٧٣ ٩٣٠ ١٠٢٣ ١٩٨ ٨٢٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 
٧ ٥٥٦  ٥ ٢٠٠ ٢ ٣٥٦ ٤٥٩ ١٣٢ ٣٢٧ ٥٤٣ ٢١٠ ٣٣٣ ٥٥٥٢ ٤٥١٦ ١٠٣٦ ١١٦٠ ٢٣٩ ٩٢١ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ 
٨ ٥٥٤  ٥ ٩٤٤  ٢ ٦١٠ ٥٧٢ ١٥٧ ٤١٥ ٧٨٧ ٣٢٧ ٤٦٠ ٥٨٣٦ ٤٩٧٦ ٨٦٠ ١١٧٢ ١٩١ ٩٨١ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

٨ ٥٥٠  ٦ ٢٠٦  ٢ ٣٤٤ ٥٣٣ ١٤٩ ٣٨٤ ٦١٠ ٢٩٢ ٣١٨ ٦٢٦٤ ٥٣٢٤ ٩٤٠ ١٢٣٨ ٢٣٤ ١٠٠٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٣ ٢٣٨ ٦ ٠٨٢  ٢ ٠٥٤ ٦٨٤٨ ٩٢٨ ٦٥٥٦ ١١٨٨٦ ٧٢٠٤ ٦٥٦٢ ١١٧٦ ٥١٦٦ ٧٨٠ ٩٥٥ ١٠٠ ٨٥٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٩ ٤٥٦ ٧ ٣٩١  ٢ ٠٦٥ ٤٨٨ ١٣٠ ٣٥٨ ٦٧٠ ٣٣٧ ٣٣٣ ٧١٤٠ ٦٤٥٧ ٦٨٣ ١٢٨١ ٢٧٥ ١٠٠٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
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   ٢٧جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢م ملعدالت الرسوب والتسرب والترفيع حبسب املرحلة األساسية خالل األعوا

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١  املؤشرات

         متوسط معدالت الرسوب

 ٪٩٫٤ ٪١٠٫٦ ٪٩٫٣ ٪١٣٫٣ ٪٩٫٣ ٪٧٫١ ٪٧٫١ ٪٧٫٥ )إناث+ذكور (٩- ١معدل الرسوب 

 ٪٨٫٢ ٪٩٫٨ ٪٨٫٨ ٪١٢٫٤ ٪٨٫٨ ٪٦٫٣ ٪٦٫٦ ٪٦٫٨ )ذكور (٩- ١معدل الرسوب 

 ٪١١٫٢ ٪١١٫٦ ٪٩٫٩ ٪١٤٫٦ ٪١٠٫٣ ٪٨٫٢ ٪٧٫٦ ٪٨٫٨ )إناث (٩- ١معدل الرسوب 

         متوسط معدالت التسرب

 ٪٧٫٠ ٪٥٫٨ ٪٨٫٢ ٪٨٫١ ٪٥٫٣ ٪٥٫٨ ٪٤٫٦ ٪٤٫٧ )إناث+ذكور( ٩-١معدل التسرب 

 ٪٧٫٨ ٪٦٫٤ ٪٩٫١ ٪٩٫٠ ٪٥٫٨ ٪٦٫٣ ٪٥٫١ ٪٥٫١ )ذكور (٩-١معدل التسرب 

 ٪٥٫٨ ٪٤٫٨ ٪٦٫٧ ٪٦٫٥ ٪٤٫٤ ٪٤٫٩ ٪٣٫٨ ٪٣٫٩ )إناث (٩-١ل التسرب معد

         متوسط معدالت الترفيع

 ٪٨٣٫٦ ٪٨٣٫٦ ٪٨٢٫٥ ٪٧٨٫٦ ٪٨٥٫٣ ٪٨٧٫١ ٪٨٨٫٣ ٪٨٧٫٨ )إناث+ذكور (٩-١معدل الترفيع 

 ٪٨٤٫٠ ٪٨٣٫٨ ٪٨٢٫١ ٪٧٨٫٦ ٪٨٥٫٤ ٪٨٧٫٣ ٪٨٨٫٣ ٪٨٨٫٢ )ذكور (٩-١معدل الترفيع 

 ٪٨٣٫٠ ٪٨٣٫٦ ٪٨٣٫٤ ٪٧٨٫٩ ٪٨٥٫٢ ٪٨٦٫٩ ٪٨٨٫٦ ٪٨٧٫٣ )إناث (٩-١معدل الترفيع 
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  ٢٨جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ملعدالت اإلكمال حبسب املرحلة والصف واجلنس خالل األعوام 

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ املؤشرات

 سب الصف واملرحلة واجلنسمعدالت اإلكمال حب

 ٪٧٠٫٧ ٪٦٣٫٧ ٪٦٩٫٤ ٪٥٢٫٤ ٪٦٦٫٢ ٪٧٣٫١ ٪٧٥٫٩ ٪٧٥٫٣ )إناث+ذكور(معدل إكمال الصف اخلامس 

 ٪٧٥٫٨ ٪٦٧٫٧ ٪٧١٫٢ ٪٥٣٫٩ ٪٦٧٫٠ ٪٧٧٫٤ ٪٧٩٫٦ ٪٧٩٫٤ )ذكور(معدل إكمال الصف اخلامس 

 ٪٦٤٫٧ ٪٥٩٫٠ ٪٦٧٫٠ ٪٥٠٫٢ ٪٦٤٫٧ ٪٦٧٫١ ٪٧٠٫٧ ٪٦٩٫٣ )إناث(معدل إكمال الصف اخلامس 

 ٪٥٣٫٣ ٪٤٧٫٨ ٪٥٢٫٣ ٪٣٦٫٦ ٪٤٩٫٢ ٪٥٦٫٥ ٪٦٠٫٧ ٪٥٩٫٩ )إناث+ذكور(معدل إكمال الصف السادس 

 ٪٥٨٫٨ ٪٥٢٫١ ٪٥٤٫٧ ٪٣٨٫٨ ٪٥٠٫٨ ٪٦٠٫٦ ٪٦٤٫٣ ٪٦٣٫٨ )ذكور(معدل إكمال الصف السادس 

 ٪٤٦٫٨ ٪٤٢٫٤ ٪٤٩٫١ ٪٣٣٫٢ ٪٤٦٫٤ ٪٥٠٫٩ ٪٥٥٫٦ ٪٥٤٫١ )إناث(معدل إكمال الصف السادس 

 ٪٣٥٫٠ ٪٣١٫٨ ٪٣٤٫٤ ٪٢١٫٩ ٪٣٦٫٥ ٪٤٥٫٧ ٪٤٧٫٧ ٪٤٤٫٩ )إناث+ذكور(ل إكمال الصف التاسع معد

 ٪٣٩٫١ ٪٣٤٫٠ ٪٣٥٫١ ٪٢٣٫٢ ٪٣٨٫٢ ٪٤٨٫٧ ٪٤٩٫٤ ٪٤٧٫٩ )ذكور(معدل إكمال الصف التاسع 

 ٪٣٠٫١ ٪٢٩٫٤ ٪٣٣٫٩ ٪٢٠٫١ ٪٣٣٫٩ ٪٤١٫٨ ٪٤٥٫٩ ٪٤٠٫٤ )إناث(معدل إكمال الصف التاسع 
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   ٢٩جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢سب البقاء حبسب املرحلة والصف واجلنس خالل األعوام لن

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ املؤشرات

         نسبة البقاء

الصف السادس حىت نسبة البقاء 
 )إناث+ذكور(

٦٤٫١ ٪٥٧٫٢ ٪٦٣٫١ ٪٤٦٫٢ ٪٥٩٫٤ ٪٦٧٫٢ ٪٧٠٫١ ٪٦٩٫٢٪ 

الصف السادس حىت نسبة البقاء 
 )ذكور(

٧٠٫٢ ٪٦١٫٧ ٪٦٥٫٢ ٪٤٨٫٣ ٪٦١٫٠ ٪٧٢٫١ ٪٧٤٫٠ ٪٧٣٫٣٪ 

الصف السادس حىت نسبة البقاء 
 )إناث(

٥٧٫٠ ٪٥١٫٨ ٪٦٠٫٥ ٪٤٣٫٠ ٪٥٦٫٨ ٪٦٠٫٣ ٪٦٤٫٤ ٪٦٣٫٣٪ 

الصف التاسع حىت نسبة البقاء 
 )إناث+ذكور(

٢٥٫٥ ٪١٩٫٨ ٪٢٤٫٥ ٪١١٫٥ ٪٢٠٫٩ ٪٢٨٫٧ ٪٣٣٫٥ ٪٣١٫٩٪ 

الصف التاسع حىت نسبة البقاء 
 )ذكور(

٣١٫٦ ٪٢٣٫٨ ٪٢٧٫٠ ٪١٣٫٤ ٪٢٢٫٨ ٪٣٣٫٣ ٪٣٧٫٥ ٪٣٦٫٨٪ 

 ٪١٩٫١ ٪١٥٫٣ ٪٢١٫٣ ٪٨٫٩ ٪١٧٫٨ ٪٢٢٫٩ ٪٢٨٫١ ٪٢٥٫١ )إناث(الصف التاسع حىت نسبة البقاء 
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  ٣٠جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ملعامل الكفاءة حبسب اجلنس خالل األعوام 

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١  املؤشرات

         

         معامل الكفاءة

 ٪٤٩٫٦ ٪٤٨٫٩ ٪٥٠٫٣ ٪٣٩٫٩ ٪٥٥٫٥ ٪٦٤٫٠ ٪٦٣٫٣ ٪٦٠٫٨ )إناث+ذكور(

 ٪٥٢٫٦ ٪٥٠٫٠ ٪٥٠٫٥ ٪٤١٫٧ ٪٥٧٫٦ ٪٦٥٫٦ ٪٦٣٫٥ ٪٦٢٫٥ )ذكور(

 ٪٤٥٫٣ ٪٤٧٫٧ ٪٥٠٫٢ ٪٣٧٫٢ ٪٥١٫٩ ٪٦١٫٤ ٪٦٣٫٨ ٪٥٧٫٦ )إناث(
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  ٣١جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ملعدالت الرسوب والتسرب والترفيع حبسب املرحلة الثانوية خالل األعوام 

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ املؤشرات

          متوسط معدالت الرسوب
 ٪٦٫١ ٪٤٫٢ ٪٥٫٥ ٪٢٠٫١ ٪١٤٫٤ ٪٤٫٨ ٪٤٫٣ ٪١١٫٢ )إناث+ذكور (١٢-١٠معدل الرسوب 

 ٪٧٫٥ ٪٤٫٥ ٪٦٫٣ ٪١٤٫٩ ٪١٠٫٤ ٪٤٫٧ ٪٦٫٩ ٪١٢٫١  )ذكور (١٢-١٠معدل الرسوب 

 ٪٣٫١ ٪٣٫٧ ٪٣٫٢ ٪١٠٫٠ ٪٧٫٧ ٪٣٫٤ ٪٥٫١  ٪٣٫٣ )إناث (١٢-١٠معدل الرسوب 

         متوسط معدالت التسرب
 ٪٨٫١ ٪٦٫٤ ٪٨٫٤ ٪٧٫٤ ٪٥٫٤ ٪٥٫١ ٪٣٫٩ ٪٤٫٨ )إناث+ذكور (١٢-١٠رب معدل التس

 ٪٨٫٨ ٪٦٫٨ ٪٩٫٣ ٪٨٫١ ٪٥٫٨ ٪٥٫٦ ٪٤٫٢ ٪٥٫٤ )ذكور (١٢-١٠معدل التسرب 

 ٪٦٫٦ ٪٥٫٥ ٪٦٫٧ ٪٦٫٠ ٪٤٫٤ ٪٣٫٩ ٪٣٫٠ ٪٣٫٢ )إناث (١٢-١٠معدل التسرب 

         متوسط معدالت الترفيع
 ٪٩٠٫١ ٪٨٩٫٥ ٪٨٧٫٩ ٪٧٩٫٢ ٪٨٥٫٠ ٪٩١٫٧ ٪٩١٫٩ ٪٩٢٫٣ )إناث+ذكور (١٢-١٠معدل الترفيع 

 ٪٨٧٫١ ٪٨٨٫٧ ٪٨٦٫٩ ٪٧٧٫١ ٪٨٣٫٧ ٪٩١٫٢ ٪٩١٫٢ ٪٩١٫٩ )ذكور (١٢-١٠معدل الترفيع 

 ٪٩٥٫٨ ٪٩٠٫٩ ٪٩٠٫١ ٪٨٤٫٠ ٪٨٧٫٩ ٪٩٢٫٧ ٪٩٣٫٦ ٪٩٣٫٥ )إناث (١٢-١٠معدل الترفيع 
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  ٣٢جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ل األعوام ملعدالت اإلكمال حبسب الصف واملرحلة واجلنس خال

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ املؤشرات

  معدالت اإلكمال حبسب الصف واملرحلة واجلنس

 معدل إكمـال الـصف الثالـث ثـانوي        
  )إناث+ذكور(

٣١٫٥ ٪٢٦٫٩ ٪٢٩٫٦ ٪١٣٫٢ ٪٢٦٫٠ ٪٤٠٫٨ ٪٤١٫٠ ٪٤٠٫٠٪ 

 ٪٣٢٫٢ ٪٢٨٫٥ ٪٣٠٫٠ ٪١٣٫١ ٪٢٦٫٣ ٪٤٣٫٧ ٪٤٢٫٠ ٪٤٢٫٧ )ذكور(معدل إكمال الصف الثالث ثانوي 

 ٪٣١٫١ ٪٢٥٫٥ ٪٢٩٫٨ ٪١٣٫٩ ٪٢٥٫٨ ٪٣٧٫١ ٪٤٠٫٧ ٪٣٦٫١ )إناث(معدل إكمال الصف الثالث ثانوي 
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   ٣٣جدول رقم 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢لنسبة البقاء ومعامل الكفاءة باملرحلة الثانوية خالل األعوام 

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ املؤشرات

         نسبة البقاء

الصف الثالث ثانوي   حىت  نسبة البقاء   
  )إناث+ذكور(

١٢٫٤ ٪٩٫٣ ٪١١٫٥ ٪٣٫٢ ٪١٠٫٢ ٪٢٠٫٣ ٪٢٠٫٦ ٪١٩٫٣٪ 

الصف الثالث ثانوي   حىت  نسبة البقاء   
 )ذكور(

١٤٫٤ ٪١٠٫٦ ٪١٢٫١ ٪٣٫٥ ٪١٠٫٩ ٪٢٣٫٤ ٪٢٢٫٠ ٪٢٢٫٢٪ 

الصف الثالث ثانوي   حىت  نسبة البقاء   
 )إناث(

١٠٫٣ ٪٨٫١ ٪١١٫٠ ٪٣٫٠ ٪٩٫٣ ٪١٦٫٥ ٪١٩٫٥ ٪١٥٫٣٪ 

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٥/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ املؤشرات

         معامل الكفاءة

 ٪٥٣٫٠ ٪٤٨٫٨ ٪٥٠٫٦ ٪٢٩٫٢ ٪٤٥٫٧ ٪٦٣٫٥ ٪٦١٫٠ ٪٦١٫٣ )ثإنا+ذكور(

 ٪٥١٫٥ ٪٤٩٫٢ ٪٥٠٫٣ ٪٢٨٫٥ ٪٤٥٫٧ ٪٦٤٫٩ ٪٦٠٫٤ ٪٦٢٫٨ )ذكور(

 ٪٥٥٫٤ ٪٤٨٫٧ ٪٥١٫٥ ٪٣١٫٤ ٪٤٦٫٢ ٪٦١٫٢ ٪٦٣٫٢ ٪٥٨٫٢ )إناث(
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  ٣٨رقم  ولجد
  )٢٠٠٦/٢٠٠٧ - ٢٠٠١/٢٠٠٢ (الفترة خالل املنفذة الرياضية األنشطة يوضح
  واجلنس الرياضي اطالنش نوع حبسب

السنوات اجملموع الشطرنج طاولة تنس الطائرة كرة قوى ألعاب القدم كرة
 

النوع
 

 ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي

إمجايل
عام 
 

٢٠٠١ ٤٣٠ ٤٥٠ - - - - ١٨٠ - - ٢٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ذ
 

 - - - - - - - - - - - - ث
٨٨٠ 

٢٠٠٢ ٦٢٠ ٢٥٠ - - ١٥٠ - ٢٥٠ - ٢٢٠ - - ٢٥٠ ذ
 

 - - - - - - - - - - - - ث
٨٧٠ 

٢٠٠٣ ٢٥٠ ٥٥٠ - - - - - - - ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٥٠ ذ
 

 ١٥٠ - ثانوي ) طاولة تنس - شطرنج - تنس - طائرة (للفتيات األوىل الرياضية الدورة - - - - ث
٩٥٠ 

٢٠٠٤ ١٠٧٠ - ٣٥٠ - - - - - - - - - ٣٥٠ ذ
 

  ٧٢٠ - )٢٧٠ (ثانوي ) طاولة تنس -شطرنج -تنس -طائرة (للفتيات الثانية الرياضية الدورة ٢٠٠ - ٢٥٠ - ث

٢٠٠٥ ٨٥٠ ٦٧٠ - - - - - ٢٠٠ - ٢٢٠ - ٢٥٠ - ذ
 

  ١٨٠ - ثانوي ) طاولة تنس - شطرنج - تنس - طائرة (للفتيات الثالثة الرياضية الدورة - - - - ث

٢٠٠٦ ١١٠٠ - ٩٣٠ - ١٥٠ - ١٨٠ - - - ٢٢٠ - ٣٨٠ ذ
 

  ١٧٠ - ثانوي ) طاولة تنس - شطرنج - تنس - طائرة (للفتيات الرابعة الرياضية الدورة - - -  - ث

٢٠٠٧ ٩٥٠ ٦٠٠ - - - - - ١٥٠ - - - ٤٥٠ - ذ
 

  ٣٥٠ - )٣٥٠ (ثانوي ) طاولة تنس - شطرنج - تنس - طائرة (للفتيات األوىل الرياضية الدورة - - - - ث

 ٥١٠٠ ٢٥٧٠ ٢٥٣٠ - ١٥٠ ١٥٠ ١٨٠ ٧٨٠ - ٤٤٠ ٦٢٠ ١٢٠٠ ١٥٨٠ ذ

جم
موع

 

 ١٥٧٠ ١٥٧٠ - - - ١٢٠ - - - ٢٠٠ - ٢٥٠ - ث

 ٦٦٧٠ ٤١٤٠ ٢٥٣٠ - ١٥٠ ٢٧٠ ١٨٠ ٧٨٠ - ٦٤٠ ٦٢٠ ١٤٥٠ ١٥٨٠ عام إمجايل



 

 

E
/C

.12/Y
E

M
/Q

/2/A
dd.1 

 

G
E

.11-40462 
76

 

 

  ٣٩رقم  جدول
 - ٢٠٠١/٢٠٠٢ (الفتـرة  لخـال  الـيمن  حققتـها  الـيت  واملراكـز  الرياضـية  الفعاليات يف اخلارجية املشاركات يوضح
٢٠٠٧/٢٠٠٨(  

 اليمن حققتها اليت املراكز الدول عدد األلعاب املستضيفة الدولة العام النشاط م

 السابع ١١ سلة لبنان ٢٠٠٠ السلة يف األوىل العربية البطولة ١

 برونزية ميداليات ٣ - يد + قوى األردن ٢٠٠١ يد قوى األوىل العربية البطولة ٢

 السادس ٩ قدم لبنان ٢٠٠١ للقدم الثانية املدرسية العربية الرياضية البطولة ٣

 القوى يف وبرونزية قدم الثالث ١٣ قدم + قوى لبنان ٢٠٠٢ عشر الرابعة املدرسية العربية الرياضية الدورة ٤

 اخلامس ١٢ طائرة اإلمارات ٢٠٠٣ للطائرة األوىل املدرسية الرياضية العربية البطولة ٥

 الرابع ١٥ طاولة + قدم السعودية ٢٠٠٤ عشر اخلامسة املدرسية العربية الرياضية الدورة ٦

 الرابع ٧ طاولة البحرين ٢٠٠٦ للبنات األوىل اخلليجية املدرسية البطولة ٧

 األول ١٣ القدم كرة اليمن ٢٠٠٧ القدم لكرة الثالثة املدرسية الرياضية العربية البطولة ٨
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  ٧جدول رقم 

  )٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢( حبسب الصف واجلنس لألعوام أعداد التالميذ مبرحلة التعليم األساسييوضح تطور 
 التاسع أساسي الثامن أساسي السابع أساسي السادس أساسي اخلامس أساسي الرابع أساسي الثالث أساسي الثاين أساسي األول أساسي اجلنس العام الدراسي

 ١٧٠٨٩١ ١٧٥٣٤٥ ٢٠٧٩٩٨ ٢٢٧٥٧٣ ٢٥٣٦٠٧ ٢٦٨٧٩٣ ٢٨٢٣٣٢ ٣٠٧٢٥٩ ٣٦٤٠٨٠ ذكور

 ٢٠٠٢/٢٠٠١ ٦٨٣٣٥ ٧٥٧٦٠ ٩٠٥٦٥ ١٠٩٤١٢ ١٣٥٦١١ ١٥٨٣٢٢ ١٩١٣٤٠ ٢١٥٤٤٥ ٢٦٩٥٩٧ إناث

 ٢٣٩٢٢٦ ٢٥١١٠٥ ٢٩٨٥٦٣ ٣٣٦٩٨٥ ٣٨٩٢١٨ ٤٢٧١١٥ ٤٧٣٦٧٢ ٥٢٢٧٠٤ ٦٣٣٦٧٧ مجلة

 ١٦٨٦٥٩ ١٨٤٦٥١ ٢٠٨٨٠٤ ٢٣٣٧١٨ ٢٥٤٨٢٢ ٢٧٦٦٥١ ٢٩٨٢٣٢ ٣٢٦٣٤٦ ٣٨٦٠٧٨ ذكور

 ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٧٢٤١٠ ٨٢٧٥٤ ٩٧٤٨٨ ١٢٢٠٧١ ١٤٤١٦٣ ١٧٨٤٩٠ ٢٠٣٢٨٤ ٢٣٦١٦٨ ٢٩٠٣٨٠ إناث

 ٢٤١٠٦٩ ٢٦٧٤٠٥ ٣٠٦٢٩٢ ٣٥٥٧٨٩ ٣٩٨٩٨٥ ٤٥٥١٤١ ٥٠١٥١٦ ٥٦٢٥١٤ ٦٧٦٤٥٨ مجلة

 ١٧٩٩٩٢ ١٨٤٧٠٨ ٢١٠١٩٨ ٢٣٤٢٦٧ ٢٦٠٤٠٦ ٢٨٩٥٥٦ ٣١٤٨٤٥ ٣٤٥٨٩٧ ٤٠٥٥٧٦ ذكور

 ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ٧٨٣٢٢ ٨٧٢٩٩ ١٠٧٤٣١ ١٢٨١٩٣ ١٥٩٠١٤ ١٨٧٥٥٤ ٢٢٠١٧٢ ٢٥٢٨١١ ٣٠٩٥١٠ إناث

 ٢٥٨٣١٤ ٢٧٢٠٠٧ ٣١٧٦٢٩ ٣٦٢٤٦٠ ٤١٩٤٢٠ ٤٧٧١١٠ ٥٣٥٠١٧ ٥٩٨٧٠٨ ٧١٥٠٨٦ مجلة

 ١٨٠٦٥٥ ١٨٠٧٨٤ ٢٠٨٥٨٧ ٢٣٤٨١١ ٢٦٧٣٨٧ ٣٠٠٦٣٧ ٣١٨١٨٨ ٣٤٢٣٣٠ ٤١٦٨٩٣ ذكور

 ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٨٠٨٨٩ ٩٢٧٠٣ ١٠٩١٢٢ ١٣٧٩٩٨ ١٦٦٦٣٨ ٢٠٠٩٥٥ ٢٢٨٤٤١ ٢٧٠٥٩٣ ٣٣٤٦٨٣ إناث

 ٢٦١٥٤٤ ٢٧٣٤٨٧ ٣١٧٧٠٩ ٣٧٢٨٠٩ ٤٣٤٠٢٥ ٥٠١٥٩٢ ٥٤٦٦٢٩ ٦١٢٩٢٣ ٧٥١٥٧٦ ةمجل

 ١٧٥٩١٩ ١٧٧٠٣٧ ٢٠٩٣٨٣ ٢٣٥٧٥٥ ٢٦٩٣٢٤ ٢٩٥١٧٦ ٣٠٨٨٤٢ ٣٢١٥٣٣ ٣٧١١٠٥ ذكور

 ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٨٤٧٥٣ ٩١٢٢٠ ١١٣١٧٥ ١٤٠٠٣٩ ١٧٠٩٩٤ ٢٠١١٠٩ ٢٣٦٤٠٢ ٢٦٣٣٦٨ ٣٠٦٧١٩ إناث

 ٢٦٠٦٧٢ ٢٦٨٢٥٧ ٣٢٢٥٥٨ ٣٧٥٧٩٤ ٤٤٠٣١٨ ٤٩٦٢٨٥ ٥٤٥٢٤٤ ٥٨٤٩٠١ ٦٧٧٨٢٤ مجلة

 ١٧٣٣٦٥ ١٨٥٥٦١ ٢٢٠٠٣٣ ٢٤٢٨١١ ٢٧٢٤٨٣ ٣٠٣٩٤٥ ٣٠٦٣٦٧ ٣٣٤٠٨٥ ٣٩٠٣٥٩ ذكور

 ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٩٢٧٢٣ ١٠٦٧٢٨ ١٢٨٨١٤ ١٥٦٣٩٢ ١٩١٦١٤ ٢٢٤١٤٣ ٢٤١٢٥٤ ٢٨٣٩٢٢ ٣٣٥٠٨٢ إناث

 ٢٦٦٠٨٨ ٢٩٢٢٨٩ ٣٤٨٨٤٧ ٣٩٩٢٠٣ ٤٦٤٠٩٧ ٥٢٨٠٨٨ ٥٤٧٦٢١ ٦١٨٠٠٧ ٧٢٥٤٤١ مجلة

 ١٧٩٣٧٦ ١٩٠٨٨٧ ٢٢٢١٦٠ ٢٤٨٤٦٥ ٢٧٧٦٠٧ ٣٠٤٦٣٢ ٣٢٦٣٢٩ ٣٣٩٣٤١ ٤٠٩٨٧٨ كورذ

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٩٩٦٠٦ ١١٣٥٨٧ ١٣٥١٤٠ ١٦٦٣٧٦ ١٩٥٣٣٦ ٢٢٥٧٧٤ ٢٦٣٩٧٨ ٢٨٤٦٤١ ٣٤٤٣٣٧ إناث

 ٢٧٨٩٨٢ ٣٠٤٤٧٤ ٣٥٧٣٠٠ ٤١٤٨٤١ ٤٧٢٩٤٣ ٥٣٠٤٠٦ ٥٩٠٣٠٧ ٦٢٣٩٨٢ ٧٥٤٢١٥ مجلة
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   ٩جدول رقم 
 لألعـوام )  ريـف  -حـضر   (اجلنس واحلالـة احلـضرية       حبسب الصف و   األساسيليم   التالميذ مبرحلة التع   أعداديوضح تطور   

)٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢( 

 أساسيالتاسع  أساسيالثامن  أساسيالسابع  أساسيالسادس  أساسياخلامس  أساسيالرابع  أساسيالثالث  أساسيالثاين  أساسي األول

 العام الدراسي 
   احلالة  

 مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  لةمج  إناث  ذكور  احلضرية 

 ٩٣٦٦٠ ٣٨٧٨٧ ٥٤٨٧٣ ٩٨١٢٣ ٤٢٣٩٨ ٥٥٧٢٥ ١١١٦٤٦ ٤٧٦٧٧ ٦٣٩٦٩ ١١٣٩٣٥ ٥٠٥٤٠ ٦٣٣٩٥ ١٢٤٣٠٣ ٥٦٤٢٤ ٦٧٨٧٩ ١٣٠٢٣٣ ٦٠٣٣٢ ٦٩٩٠١ ١٣٢٨١٢ ٦٤٠٤٦ ٦٨٧٦٦ ١٣٥٦٩٩ ٦٥٥٧٧ ٧٠١٢٢ ١٥١٩٨١ ٧٣٥٠٨ ٧٨٤٧٣ حضر

 ١٤٥٥٦٦ ٢٩٥٤٨ ١١٦٠١٨ ١٥٢٩٨٢ ٣٣٣٦٢ ١١٩٦٢٠ ١٨٦٩١٧ ٤٢٨٨٨ ١٤٤٠٢٩ ٢٢٣٠٥٠ ٥٨٨٧٢ ١٦٤١٧٨ ٢٦٤٩١٥ ٧٩١٨٧ ١٨٥٧٢٨ ٢٩٦٨٨٢ ٩٧٩٩٠ ١٩٨٨٩٢ ٣٤٠٨٦٠ ١٢٧٢٩٤ ٢١٣٥٦٦ ٣٨٧٠٠٥ ١٤٩٨٦٨ ٢٣٧١٣٧ ٤٨١٦٩٦ ١٩٦٠٨٩ ٢٨٥٦٠٧ ريف

٢٠٠١/

٢٠٠٢ 

 ٢٣٩٢٢٦ ٦٨٣٣٥ ١٧٠٨٩١ ٢٥١١٠٥ ٧٥٧٦٠ ١٧٥٣٤٥ ٢٩٨٥٦٣ ٩٠٥٦٥ ٢٠٧٩٩٨ ٣٣٦٩٨٥ ١٠٩٤١٢ ٢٢٧٥٧٣ ٣٨٩٢١٨ ١٣٥٦١١ ٢٥٣٦٠٧ ٤٢٧١١٥ ١٥٨٣٢٢ ٢٦٨٧٩٣ ٤٧٣٦٧٢ ١٩١٣٤٠ ٢٨٢٣٣٢ ٥٢٢٧٠٤ ٢١٥٤٤٥ ٣٠٧٢٥٩ ٦٣٣٦٧٧ ٢٦٩٥٩٧ ٣٦٤٠٨٠ مجلة

 ٩٣٥٧٠ ٣٩٧١٨ ٥٣٨٥٢ ١٠٣١٠٤ ٤٥٠٢٣ ٥٨٠٨١ ١١١٥٦١ ٤٨٦٨٧ ٦٢٨٧٤ ١١٥٨٥٩ ٥٢٧٨٠ ٦٣٠٧٩ ١٢٥٢٩٠ ٥٧٨١٥ ٦٧٤٧٥ ١٣٣٠٦٨ ٦٣٧٦٠ ٦٩٣٠٨ ١٣٥٣٠٨ ٦٤٨٢٣ ٧٠٤٨٥ ١٤٢٨٨٤ ٦٩٢٥٣ ٧٣٦٣١ ١٦١٠٧١ ٧٧٩٨٦ ٨٣٠٨٥ حضر

 ١٤٧٤٩٩ ٣٢٦٩٢ ١١٤٨٠٧ ١٦٤٣٠١ ٣٧٧٣١ ١٢٦٥٧٠ ١٩٤٧٣١ ٤٨٨٠١ ١٤٥٩٣٠ ٢٣٩٩٣٠ ٦٩٢٩١ ١٧٠٦٣٩ ٢٧٣٦٩٥ ٨٦٣٤٨ ١٨٧٣٤٧ ٣٢٢٠٧٣ ١١٤٧٣٠ ٢٠٧٣٤٣ ٣٦٦٢٠٨ ١٣٨٤٦١ ٢٢٧٧٤٧ ٤١٩٦٣٠ ١٦٦٩١٥ ٢٥٢٧١٥ ٥١٥٣٨٧ ٢١٢٣٩٤ ٣٠٢٩٩٣ ريف

٢٠٠٢/

٢٠٠٣ 

 ٢٤١٠٦٩ ٧٢٤١٠ ١٦٨٦٥٩ ٢٦٧٤٠٥ ٨٢٧٥٤ ١٨٤٦٥١ ٣٠٦٢٩٢ ٩٧٤٨٨ ٢٠٨٨٠٤ ٣٥٥٧٨٩ ١٢٢٠٧١ ٢٣٣٧١٨ ٣٩٨٩٨٥ ١٤٤١٦٣ ٢٥٤٨٢٢ ٤٥٥١٤١ ١٧٨٤٩٠ ٢٧٦٦٥١ ٥٠١٥١٦ ٢٠٣٢٨٤ ٢٩٨٢٣٢ ٥٦٢٥١٤ ٢٣٦١٦٨ ٣٢٦٣٤٦ ٦٧٦٤٥٨ ٢٩٠٣٨٠ ٣٨٦٠٧٨ مجلة

 ٩٨٧٨١ ٤٢١٧٥ ٥٦٦٠٦ ١٠٤٦٨٠ ٤٦١٩٨ ٥٨٤٨٢ ١١٤٣٨٢ ٥١٧٥٨ ٦٢٦٢٤ ١١٧٦٦٨ ٥٤٠٤٨ ٦٣٦٢٠ ١٢٨٨٥٩ ٦٠٤٣٦ ٦٨٤٢٣ ١٣٥٦٦٥ ٦٤٥٦٩ ٧١٠٩٦ ١٤٢٩٢٤ ٦٨٩٨٠ ٧٣٩٤٤ ١٥١٣٣٥ ٧٣٠٩٦ ٧٨٢٣٩ ١٦٩٠٤٦ ٨٠٧٤٢ ٨٨٣٠٤ حضر

 ١٥٩٥٣٣ ٣٦١٤٧ ١٢٣٣٨٦ ١٦٧٣٢٧ ٤١١٠١ ١٢٦٢٢٦ ٢٠٣٢٤٧ ٥٥٦٧٣ ١٤٧٥٧٤ ٢٤٤٧٩٢ ٧٤١٤٥ ١٧٠٦٤٧ ٢٩٠٥٦١ ٩٨٥٧٨ ١٩١٩٨٣ ٣٤١٤٤٥ ١٢٢٩٨٥ ٢١٨٤٦٠ ٣٩٢٠٩٣ ١٥١١٩٢ ٢٤٠٩٠١ ٤٤٧٣٧٣ ١٧٩٧١٥ ٢٦٧٦٥٨ ٥٤٦٠٤٠ ٢٢٨٧٦٨ ٣١٧٢٧٢ ريف

٢٠٠٣/

٢٠٠٤ 

 ٢٥٨٣١٤ ٧٨٣٢٢ ١٧٩٩٩٢ ٢٧٢٠٠٧ ٨٧٢٩٩ ١٨٤٧٠٨ ٣١٧٦٢٩ ١٠٧٤٣١ ٢١٠١٩٨ ٣٦٢٤٦٠ ١٢٨١٩٣ ٢٣٤٢٦٧ ٤١٩٤٢٠ ١٥٩٠١٤ ٢٦٠٤٠٦ ٤٧٧١١٠ ١٨٧٥٥٤ ٢٨٩٥٥٦ ٥٣٥٠١٧ ٢٢٠١٧٢ ٣١٤٨٤٥ ٥٩٨٧٠٨ ٢٥٢٨١١ ٣٤٥٨٩٧ ٧١٥٠٨٦ ٣٠٩٥١٠ ٤٠٥٥٧٦ مجلة

 ٩٩٢١٠ ٤١٦٦٢ ٥٧٥٤٨ ١٠٤٧٦٠ ٤٦٥١٧ ٥٨٢٤٣ ١١٤٧٤٢ ٥١١٣٤ ٦٣٦٠٨ ١٢١١٣٠ ٥٥٦٦٣ ٦٥٤٦٧ ١٣٢٤١٦ ٦٢٢٥١ ٧٠١٦٥ ١٤٣٧١٢ ٦٧٨٦٢ ٧٥٨٥٠ ١٤٧٨٢٣ ٧٠٦٣٠ ٧٧١٩٣ ١٥٠٠٤٠ ٧١٨٥٧ ٧٨١٨٣ ١٦٩٩١٨ ٨٢٠٣٣ ٨٧٨٨٥ حضر

 ١٦٢٣٣٤ ٣٩٢٢٧ ١٢٣١٠٧ ١٦٨٧٢٧ ٤٦١٨٦ ١٢٢٥٤١ ٢٠٢٩٦٧ ٥٧٩٨٨ ١٤٤٩٧٩ ٢٥١٦٧٩ ٨٢٣٣٥ ١٦٩٣٤٤ ٣٠١٦٠٩ ١٠٤٣٨٧ ١٩٧٢٢٢ ٣٥٧٨٨٠ ١٣٣٠٩٣ ٢٢٤٧٨٧ ٣٩٨٨٠٦ ١٥٧٨١١ ٢٤٠٩٩٥ ٤٦٢٨٨٣ ١٩٨٧٣٦ ٢٦٤١٤٧ ٥٨١٦٥٨ ٢٥٢٦٥٠ ٣٢٩٠٠٨ ريف

٢٠٠٤/

٢٠٠٥ 

 ٢٦١٥٤٤ ٨٠٨٨٩ ١٨٠٦٥٥ ٢٧٣٤٨٧ ٩٢٧٠٣ ١٨٠٧٨٤ ٣١٧٧٠٩ ١٠٩١٢٢ ٢٠٨٥٨٧ ٣٧٢٨٠٩ ١٣٧٩٩٨ ٢٣٤٨١١ ٤٣٤٠٢٥ ١٦٦٦٣٨ ٢٦٧٣٨٧ ٥٠١٥٩٢ ٢٠٠٩٥٥ ٣٠٠٦٣٧ ٥٤٦٦٢٩ ٢٢٨٤٤١ ٣١٨١٨٨ ٦١٢٩٢٣ ٢٧٠٥٩٣ ٣٤٢٣٣٠ ٧٥١٥٧٦ ٣٣٤٦٨٣ ٤١٦٨٩٣ مجلة

 ٩٨٠٢١ ٤١٦٦٤ ٥٦٣٥٧ ١٠٢٥٣٧ ٤٤٨٤٠ ٥٧٦٩٧ ١١٦٣٣٤ ٥١١٧٢ ٦٥١٦٢ ١٢٠٣١٢ ٥٥٣١٥ ٦٤٩٩٧ ١٣٤١٣٧ ٦١٨٤١ ٧٢٢٩٦ ١٤٣٥٤٦ ٦٦٤١٦ ٧٧١٣٠ ١٤٥٣٨٧ ٦٨٤٠٠ ٧٦٩٨٧ ١٤٥٩٩٢ ٧٠٤٨٩ ٧٥٥٠٣ ١٥٧٦٨٨ ٧٦٦٦٩ ٨١٠١٩ حضر

 ١٦٢٦٥١ ٤٣٠٨٩ ١١٩٥٦٢ ١٦٥٧٢٠ ٤٦٣٨٠ ١١٩٣٤٠ ٢٠٦٢٢٤ ٦٢٠٠٣ ١٤٤٢٢١ ٢٥٥٤٨٢ ٨٤٧٢٤ ١٧٠٧٥٨ ٣٠٦١٨١ ١٠٩١٥٣ ١٩٧٠٢٨ ٣٥٢٧٣٩ ١٣٤٦٩٣ ٢١٨٠٤٦ ٣٩٩٨٥٧ ١٦٨٠٠٢ ٢٣١٨٥٥ ٤٣٨٩٠٩ ١٩٢٨٧٩ ٢٤٦٠٣٠ ٥٢٠١٣٦ ٢٣٠٠٥٠ ٢٩٠٠٨٦ ريف

٢٠٠٥/

٢٠٠٦ 

 ٢٦٠٦٧٢ ٨٤٧٥٣ ١٧٥٩١٩ ٢٦٨٢٥٧ ٩١٢٢٠ ١٧٧٠٣٧ ٣٢٢٥٥٨ ١١٣١٧٥ ٢٠٩٣٨٣ ٣٧٥٧٩٤ ١٤٠٠٣٩ ٢٣٥٧٥٥ ٤٤٠٣١٨ ١٧٠٩٩٤ ٢٦٩٣٢٤ ٤٩٦٢٨٥ ٢٠١١٠٩ ٢٩٥١٧٦ ٥٤٥٢٤٤ ٢٣٦٤٠٢ ٣٠٨٨٤٢ ٥٨٤٩٠١ ٢٦٣٣٦٨ ٣٢١٥٣٣ ٦٧٧٨٢٤ ٣٠٦٧١٩ ٣٧١١٠٥ مجلة

 ١٠٠٢٢٦ ٤٣٣٨٧ ٥٦٨٣٩ ١٠٩٩٨٩ ٤٩٨٨٣ ٦٠١٠٦ ١٢٤١٠٨ ٥٥٧٣٢ ٦٨٣٧٦ ١٢٨٤٤٠ ٥٨٦٦٧ ٦٩٧٧٣ ١٤١١١٥ ٦٥٦٢٧ ٧٥٤٨٨ ١٥٠٨٩٠ ٦٩٩٥٦ ٨٠٩٣٤ ١٤٧٠٨٣ ٧١١٣٣ ٧٥٩٥٠ ١٥٧٥٧٧ ٧٧٠٢٧ ٨٠٥٥٠ ١٧٢٢١٠ ٨٣٦٧٣ ٨٨٥٣٧ حضر

 ١٦٥٨٦٢ ٤٩٣٣٦ ١١٦٥٢٦ ١٨٢٣٠٠ ٥٦٨٤٥ ١٢٥٤٥٥ ٢٢٤٧٣٩ ٧٣٠٨٢ ١٥١٦٥٧ ٢٧٠٧٦٣ ٩٧٧٢٥ ١٧٣٠٣٨ ٣٢٢٩٨٢ ١٢٥٩٨٧ ١٩٦٩٩٥ ٣٧٧١٩٨ ١٥٤١٨٧ ٢٢٣٠١١ ٤٠٠٥٣٨ ١٧٠١٢١ ٢٣٠٤١٧ ٤٦٠٤٣٠ ٢٠٦٨٩٥ ٢٥٣٥٣٥ ٥٥٣٢٣١ ٢٥١٤٠٩ ٣٠١٨٢٢ ريف

٢٠٠٧/

٢٠٠٨ 

 ٢٦٦٠٨٨ ٩٢٧٢٣ ١٧٣٣٦٥ ٢٩٢٢٨٩ ١٠٦٧٢٨ ١٨٥٥٦١ ٣٤٨٨٤٧ ١٢٨٨١٤ ٢٢٠٠٣٣ ٣٩٩٢٠٣ ١٥٦٣٩٢ ٢٤٢٨١١ ٤٦٤٠٩٧ ١٩١٦١٤ ٢٧٢٤٨٣ ٥٢٨٠٨٨ ٢٢٤١٤٣ ٣٠٣٩٤٥ ٥٤٧٦٢١ ٢٤١٢٥٤ ٣٠٦٣٦٧ ٦١٨٠٠٧ ٢٨٣٩٢٢ ٣٣٤٠٨٥ ٧٢٥٤٤١ ٣٣٥٠٨٢ ٣٩٠٣٥٩ مجلة

 ١٠٥٧٧١ ٤٦٣٤٦ ٥٩٤٢٥ ١١٤٧٩٥ ٥١٩٣٥ ٦٢٨٦٠ ١٢٨٢٠٧ ٥٨١٠٥ ٧٠١٠٢ ١٣٣٢٦٨ ٦٠٦٧٠ ٧٢٥٩٨ ١٤٣٦٦٧ ٦٥٩٨٦ ٧٧٦٨١ ١٥٢٤٨٦ ٧١٤٨٦ ٨١٠٠٠ ١٦٠١٨٩ ٧٦٨١٦ ٨٣٣٧٣ ١٦٤٣٩٠ ٧٩٣٤٧ ٨٥٠٤٣ ١٧٦٢١٩ ٨٥٤٦٩ ٩٠٧٥٠ حضر

 ١٧٣٢١١ ٥٣٢٦٠ ١١٩٩٥١ ١٨٩٦٧٩ ٦١٦٥٢ ١٢٨٠٢٧ ٢٢٩٠٩٣ ٧٧٠٣٥ ١٥٢٠٥٨ ٢٨١٥٧٣ ١٠٥٧٠٦ ١٧٥٨٦٧ ٣٢٩٢٧٦ ١٢٩٣٥٠ ١٩٩٩٢٦ ٣٧٧٩٢٠ ١٥٤٢٨٨ ٢٢٣٦٣٢ ٤٣٠١١٨ ١٨٧١٦٢ ٢٤٢٩٥٦ ٤٥٩٥٩٢ ٢٠٥٢٩٤ ٢٥٤٢٩٨ ٥٧٧٩٩٦ ٢٥٨٨٦٨ ٣١٩١٢٨ ريف

٢٠٠٨/

٢٠٠٩ 

 ٢٧٨٩٨٢ ٩٩٦٠٦ ١٧٩٣٧٦ ٣٠٤٤٧٤ ١١٣٥٨٧ ١٩٠٨٨٧ ٣٥٧٣٠٠ ١٣٥١٤٠ ٢٢٢١٦٠ ٤١٤٨٤١ ١٦٦٣٧٦ ٢٤٨٤٦٥ ٤٧٢٩٤٣ ١٩٥٣٣٦ ٢٧٧٦٠٧ ٥٣٠٤٠٦ ٢٢٥٧٧٤ ٣٠٤٦٣٢ ٥٩٠٣٠٧ ٢٦٣٩٧٨ ٣٢٦٣٢٩ ٦٢٣٩٨٢ ٢٨٤٦٤١ ٣٣٩٣٤١ ٧٥٤٢١٥ ٣٤٤٣٣٧ ٤٠٩٨٧٨ مجلة
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  ١٤جدول رقم 

 الـذكور   إىل اإلنـاث ونسبة  )  ريف -حضر( الطالب مبرحلة التعليم الثانوي حبسب اجلنس واحلالة احلضرية          أعداديوضح تطور   
 لألعـوام ريـف    ال إمجـايل  إىل اإلنـاث  الـذكور بـالريف ونـسبة        إىل اإلناث احلضر ونسبة    إمجايل إىل اإلناثباحلضر ونسبة   

)٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢(  
 ريف حضر ريف حضر

 إناث ذكور العام الدراسي
حضر 
 إناث ذكور اإلمجايل

ريف 
 اإلمجايل

 إىلنسبة اإلناث 
 الذكور يف احلضر

 إىلنسبة اإلناث 
 إمجايل احلضر

 إىلنسبة اإلناث 
 الذكور يف احلضر

 إىلنسبة اإلناث 
 الذكور يف الريف

١٧٫٤ ٠٫٢١ ٪٣٧٫٠ ٠٫٥٩ ٢٥٢٩٠٥ ٤٤٠٠١ ٢٠٨٩٠٤ ٢٣١٦٦٧ ٨٥٨٢٨ ١٤٥٨٣٩ ٢٠٠٢/٢٠٠١٪ 

٢٠٫٣ ٠٫٢٦ ٪٣٩٫٣ ٠٫٦٥ ٢٩٢٠٨١ ٥٩٤٠٦ ٢٣٢٦٧٥ ٢٥٧٢٨٢ ١٠١٢١٨ ١٥٦٠٦٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٢٪ 

٢١٫٦ ٠٫٢٨ ٪٣٩٫٩ ٠٫٦٧ ٣١١٨٧١ ٦٧٢٩٣ ٢٤٤٥٧٨ ٢٧٧١٢٤ ١١٠٦٨٦ ١٦٦٤٣٨ ٢٠٠٤/٢٠٠٣٪ 

٢٢٫٥ ٠٫٢٩ ٪٤٠٫٨ ٠٫٦٩ ٣١٩٦٨٤ ٧٢٠٣٦ ٢٤٧٦٤٨ ٢٧٢٧٤٣ ١١١٣٦٠ ١٦١٣٨٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٤٪ 

٢٥٫٤ ٠٫٣٤ ٪٤١٫٣ ٠٫٧٠ ٢٧٨٥١٣ ٧٠٧٩٨ ٢٠٧٧١٥ ٢٤٧٢٧٧ ١٠٢٠١٥ ١٤٥٢٦٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٥٪ 

٢٧٫٦ ٠٫٣٨ ٪٤٢٫٨ ٠٫٧٥ ٣٠٣٠٨٦ ٨٣٧٠٨ ٢١٩٣٧٨ ٢٥٧٨٢١ ١١٠٣٣٣ ١٤٧٤٨٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧٪ 

٢٩٫٣ ٠٫٤١ ٪٤٢٫٨ ٠٫٧٥ ٣١٢٨١١ ٩١٦٧٧ ٢٢١١٣٤ ٢٦٨٠١٨ ١١٤٨٣٥ ١٥٣١٨٣ ٢٠٠٩/٢٠٠٨٪ 
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   ١٦ جدول رقم
ىل الـذكور  إ اإلنـاث ونسبة )  ريف-حضر (جلنس واحلالة احلضرية  الطالب مبرحلة التعليم الثانوي حبسب ا      أعداديوضح تطور   

عـوام  لألمجـايل الريـف     إىل  إنـاث   اإلالـذكور بـالريف ونـسبة       اإلناث إىل   احلضر ونسبة   إىل إمجايل   ناث  اإلباحلضر ونسبة   
)٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢(  

 ريف حضر ريف حضر

 ناثإ ذكور يالعام الدراس
حضر 
 ناثإ ذكور اإلمجايل

ريف 
 اإلمجايل

ىل إنسبة اإلناث 
 الذكور يف احلضر

ىل إنسبة اإلناث 
 إمجايل احلضر

ىل إنسبة اإلناث 
 الذكور يف احلضر

ىل إنسبة اإلناث 
 الذكور يف الريف

١٧٫٤ ٠٫٢١ ٪٣٧٫٠ ٠٫٥٩ ٢٥٢٩٠٥ ٤٤٠٠١ ٢٠٨٩٠٤ ٢٣١٦٦٧ ٨٥٨٢٨ ١٤٥٨٣٩ ٢٠٠٢/٢٠٠١٪ 

٢٠٫٣ ٠٫٢٦ ٪٣٩٫٣ ٠٫٦٥ ٢٩٢٠٨١ ٥٩٤٠٦ ٢٣٢٦٧٥ ٢٥٧٢٨٢ ١٠١٢١٨ ١٥٦٠٦٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٢٪ 

٢١٫٦ ٠٫٢٨ ٪٣٩٫٩ ٠٫٦٧ ٣١١٨٧١ ٦٧٢٩٣ ٢٤٤٥٧٨ ٢٧٧١٢٤ ١١٠٦٨٦ ١٦٦٤٣٨ ٢٠٠٤/٢٠٠٣٪ 

٢٢٫٥ ٠٫٢٩ ٪٤٠٫٨ ٠٫٦٩ ٣١٩٦٨٤ ٧٢٠٣٦ ٢٤٧٦٤٨ ٢٧٢٧٤٣ ١١١٣٦٠ ١٦١٣٨٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٤٪ 

٢٥٫٤ ٠٫٣٤ ٪٤١٫٣ ٠٫٧٠ ٢٧٨٥١٣ ٧٠٧٩٨ ٢٠٧٧١٥ ٢٤٧٢٧٧ ١٠٢٠١٥ ١٤٥٢٦٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٥٪ 

٢٧٫٦ ٠٫٣٨ ٪٤٢٫٨ ٠٫٧٥ ٣٠٣٠٨٦ ٨٣٧٠٨ ٢١٩٣٧٨ ٢٥٧٨٢١ ١١٠٣٣٣ ١٤٧٤٨٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧٪ 

٢٩٫٣ ٠٫٤١ ٪٤٢٫٨ ٠٫٧٥ ٣١٢٨١١ ٩١٦٧٧ ٢٢١١٣٤ ٢٦٨٠١٨ ١١٤٨٣٥ ١٥٣١٨٣ ٢٠٠٩/٢٠٠٨٪ 
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  ٤٣جدول رقم 

 - ٢٠٠١/٢٠٠٢ لألعـوام )  ريـف  -حـضر   (جلنس واحلالة احلـضرية     وايوضح توزيع مدارس التعليم العام حبسب املرحلة        
٢٠٠٨/٢٠٠٩  

  العاممجايلاإل ثانوي ثانوي/أساسي  فقطأساسي

 العام الدراسي

احلالة 
 إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني احلضرية

 ١٥٦٣ ٨٥٩ ٣١٦ ٣٨٨ ١٣٦ ٤٠ ٢٦ ٧٠ ٥٩٨ ٢٨١ ١٦٧ ١٥٠ ٨٢٩ ٥٣٨ ١٢٣ ١٦٨ حضر

 ٢٠٠٢/٢٠٠١ ١١٩١٤ ١٠١٩١ ٥٠٤ ١٢١٩ ١٢٨ ٨٩ ٤ ٣٥ ٢٧٠٠ ٢٣١٧ ١٣٩ ٢٤٤ ٩٠٨٦ ٧٧٨٥ ٣٦١ ٩٤٠ ريف

 ١٣٤٧٧ ١١٠٥٠ ٨٢٠ ١٦٠٧ ٢٦٤ ١٢٩ ٣٠ ١٠٥ ٣٢٩٨ ٢٥٩٨ ٣٠٦ ٣٩٤ ٩٩١٥ ٨٣٢٣ ٤٨٤ ١١٠٨ إمجايل

 ١٦٠٦ ٨٨٦ ٣٢٧ ٣٩٣ ١٥٣ ٣٧ ٣٣ ٨٣ ٥٥٥ ٢٩٦ ١٤٨ ١١١ ٨٩٨ ٥٥٣ ١٤٦ ١٩٩ حضر

 ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ١٢١٣٥ ١٠٥٤٥ ٥٣٢ ١٠٥٨ ١٤٠ ٩٦ ٥ ٣٩ ٢٦٠٠ ٢٢٧٤ ١٣٧ ١٨٩ ٩٣٩٥ ٨١٧٥ ٣٩٠ ٨٣٠ ريف

 ١٣٧٤١ ١١٤٣١ ٨٥٩ ١٤٥١ ٢٩٣ ١٣٣ ٣٨ ١٢٢ ٣١٥٥ ٢٥٧٠ ٢٨٥ ٣٠٠ ١٠٢٩٣ ٨٧٢٨ ٥٣٦ ١٠٢٩ إمجايل

 ١٦٦٢ ٩٠٦ ٣٤٨ ٤٠٨ ١٥٩ ٣٩ ٣٦ ٨٤ ٥٣٨ ٢٨١ ١٤٩ ١٠٨ ٩٦٥ ٥٨٦ ١٦٣ ٢١٦ حضر

 ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ١٢٢٩١ ١٠٨٤٢ ٥٣٨ ٩١١ ١٤١ ١٠١ ٤ ٣٦ ٢٤٣١ ٢١٠٣ ١٤٣ ١٨٥ ٩٧١٩ ٨٦٣٨ ٣٩١ ٦٩٠ ريف

 ١٣٩٥٣ ١١٧٤٨ ٨٨٦ ١٣١٩ ٣٠٠ ١٤٠ ٤٠ ١٢٠ ٢٩٦٩ ٢٣٨٤ ٢٩٢ ٢٩٣ ١٠٦٨٤ ٩٢٢٤ ٥٥٤ ٩٠٦ إمجايل

 ١٧٥٤ ١٠١٦ ٣٤٣ ٣٩٥ ١٥٧ ٣٦ ٣٧ ٨٤ ٥٧١ ٣٣٣ ١٤١ ٩٧ ١٠٢٦ ٦٤٧ ١٦٥ ٢١٤ حضر

 ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ١٢٦٥٦ ١١٢٣٢ ٥٨٣ ٨٤١ ١٥٠ ١٠٦ ٦ ٣٨ ٢٤٨٧ ٢١٤١ ١٦٠ ١٨٦ ١٠٠١٩ ٨٩٨٥ ٤١٧ ٦١٧ ريف

 ١٤٤١٠ ١٢٢٤٨ ٩٢٦ ١٢٣٦ ٣٠٧ ١٤٢ ٤٣ ١٢٢ ٣٠٥٨ ٢٤٧٤ ٣٠١ ٢٨٣ ١١٠٤٥ ٩٦٣٢ ٥٨٢ ٨٣١ إمجايل

 ١٨٧٧ ١٠٩١ ٣٥٨ ٤٢٨ ١٦٤ ٣٨ ٤٠ ٨٦ ٦٠٧ ٣٤٨ ١٤٩ ١١٠ ١١٠٦ ٧٠٥ ١٦٩ ٢٣٢ حضر

 ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ١٣٠٩٨ ١١٦٦٢ ٦٢٧ ٨٠٩ ١٥٩ ١١٣ ٦ ٤٠ ٢٥٦٠ ٢٢٠٤ ١٧٣ ١٨٣ ١٠٣٧٩ ٩٣٤٥ ٤٤٨ ٥٨٦ ريف

 ١٤٩٧٥ ١٢٧٥٣ ٩٨٥ ١٢٣٧ ٣٢٣ ١٥١ ٤٦ ١٢٦ ٣١٦٧ ٢٥٥٢ ٣٢٢ ٢٩٣ ١١٤٨٥ ١٠٠٥٠ ٦١٧ ٨١٨ إمجايل

 ١٩٥٩ ١١٧٣ ٣٦٢ ٤٢٤ ١٥٧ ٢٧ ٤٢ ٨٨ ٦٣٧ ٣٦٤ ١٥٣ ١٢٠ ١١٦٥ ٧٨٢ ١٦٧ ٢١٦ حضر

 ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ١٣٣٣١ ١١٩٧٩ ٦٣٠ ٧٢٢ ١٦٦ ١٢٣ ٥ ٣٨ ٢٧٢٨ ٢٣١٩ ١٩٧ ٢١٢ ١٠٤٣٧ ٩٥٣٧ ٤٢٨ ٤٧٢ ريف

 ١٥٢٩٠ ١٣١٥٢ ٩٩٢ ١١٤٦ ٣٢٣ ١٥٠ ٤٧ ١٢٦ ٣٣٦٥ ٢٦٨٣ ٣٥٠ ٣٣٢ ١١٦٠٢ ١٠٣١٩ ٥٩٥ ٦٨٨ إمجايل

 ٢٠٨٦ ١٢٤٠ ٣٨٩ ٤٥٧ ١٦١ ٣٠ ٤٠ ٩١ ٦٨٧ ٣٨٠ ١٧٨ ١٢٩ ١٢٣٨ ٨٣٠ ١٧١ ٢٣٧ حضر

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ١٣٥٧٥ ١٢٢٢١ ٦٥١ ٧٠٣ ١٦٠ ١٢٠ ٤ ٣٦ ٢٨٣٧ ٢٤٠٣ ٢١٩ ٢١٥ ١٠٥٧٨ ٩٦٩٨ ٤٢٨ ٤٥٢ ريف

 ١٥٦٦١ ١٣٤٦١ ١٠٤٠ ١١٦٠ ٣٢١ ١٥٠ ٤٤ ١٢٧ ٣٥٢٤ ٢٧٨٣ ٣٩٧ ٣٤٤ ١١٨١٦ ١٠٥٢٨ ٥٩٩ ٦٨٩ إمجايل
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  ٢١جدول رقم 
 - ٢٠٠١/٢٠٠٢ لألعـوام )  ريـف  -حـضر   (جلنس واحلالة احلـضرية     يوضح توزيع مدارس التعليم العام حبسب املرحلة وا       

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
  العاماإلمجايل ثانوي ثانوي/ساسيأ  فقطأساسي

 العام الدراسي
احلالة 

 إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني احلضرية

 ١٥٦٣ ٨٥٩ ٣١٦ ٣٨٨ ١٣٦ ٤٠ ٢٦ ٧٠ ٥٩٨ ٢٨١ ١٦٧ ١٥٠ ٨٢٩ ٥٣٨ ١٢٣ ١٦٨ حضر

 ٢٠٠٢/٢٠٠١ ١١٩١٤ ١٠١٩١ ٥٠٤ ١٢١٩ ١٢٨ ٨٩ ٤ ٣٥ ٢٧٠٠ ٢٣١٧ ١٣٩ ٢٤٤ ٩٠٨٦ ٧٧٨٥ ٣٦١ ٩٤٠  ريف

 ١٣٤٧٧ ١١٠٥٠ ٨٢٠ ١٦٠٧ ٢٦٤ ١٢٩ ٣٠ ١٠٥ ٣٢٩٨ ٢٥٩٨ ٣٠٦ ٣٩٤ ٩٩١٥ ٨٣٢٣ ٤٨٤ ١١٠٨ إمجايل

 ١٦٠٦ ٨٨٦ ٣٢٧ ٣٩٣ ١٥٣ ٣٧ ٣٣ ٨٣ ٥٥٥ ٢٩٦ ١٤٨ ١١١ ٨٩٨ ٥٥٣ ١٤٦ ١٩٩ حضر

 ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ١٢١٣٥ ١٠٥٤٥ ٥٣٢ ١٠٥٨ ١٤٠ ٩٦ ٥ ٣٩ ٢٦٠٠ ٢٢٧٤ ١٣٧ ١٨٩ ٩٣٩٥ ٨١٧٥ ٣٩٠ ٨٣٠  ريف

 ١٣٧٤١ ١١٤٣١ ٨٥٩ ١٤٥١ ٢٩٣ ١٣٣ ٣٨ ١٢٢ ٣١٥٥ ٢٥٧٠ ٢٨٥ ٣٠٠ ١٠٢٩٣ ٨٧٢٨ ٥٣٦ ١٠٢٩ إمجايل

 ١٦٦٢ ٩٠٦ ٣٤٨ ٤٠٨ ١٥٩ ٣٩ ٣٦ ٨٤ ٥٣٨ ٢٨١ ١٤٩ ١٠٨ ٩٦٥ ٥٨٦ ١٦٣ ٢١٦ حضر

 ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ١٢٢٩١ ١٠٨٤٢ ٥٣٨ ٩١١ ١٤١ ١٠١ ٤ ٣٦ ٢٤٣١ ٢١٠٣ ١٤٣ ١٨٥ ٩٧١٩ ٨٦٣٨ ٣٩١ ٦٩٠ ريف

 ١٣٩٥٣ ١١٧٤٨ ٨٨٦ ١٣١٩ ٣٠٠ ١٤٠ ٤٠ ١٢٠ ٢٩٦٩ ٢٣٨٤ ٢٩٢ ٢٩٣ ١٠٦٨٤ ٩٢٢٤ ٥٥٤ ٩٠٦ إمجايل

 ١٧٥٤ ١٠١٦ ٣٤٣ ٣٩٥ ١٥٧ ٣٦ ٣٧ ٨٤ ٥٧١ ٣٣٣ ١٤١ ٩٧ ١٠٢٦ ٦٤٧ ١٦٥ ٢١٤  حضر

 ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ١٢٦٥٦ ١١٢٣٢ ٥٨٣ ٨٤١ ١٥٠ ١٠٦ ٦ ٣٨ ٢٤٨٧ ٢١٤١ ١٦٠ ١٨٦ ١٠٠١٩ ٨٩٨٥ ٤١٧ ٦١٧  ريف

 ١٤٤١٠ ١٢٢٤٨ ٩٢٦ ١٢٣٦ ٣٠٧ ١٤٢ ٤٣ ١٢٢ ٣٠٥٨ ٢٤٧٤ ٣٠١ ٢٨٣ ١١٠٤٥ ٩٦٣٢ ٥٨٢ ٨٣١  إمجايل

 ١٨٧٧ ١٠٩١ ٣٥٨ ٤٢٨ ١٦٤ ٣٨ ٤٠ ٨٦ ٦٠٧ ٣٤٨ ١٤٩ ١١٠ ١١٠٦ ٧٠٥ ١٦٩ ٢٣٢ حضر

 ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ١٣٠٩٨ ١١٦٦٢ ٦٢٧ ٨٠٩ ١٥٩ ١١٣ ٦ ٤٠ ٢٥٦٠ ٢٢٠٤ ١٧٣ ١٨٣ ١٠٣٧٩ ٩٣٤٥ ٤٤٨ ٥٨٦  ريف

 ١٤٩٧٥ ١٢٧٥٣ ٩٨٥ ١٢٣٧ ٣٢٣ ١٥١ ٤٦ ١٢٦ ٣١٦٧ ٢٥٥٢ ٣٢٢ ٢٩٣ ١١٤٨٥ ١٠٠٥٠ ٦١٧ ٨١٨ إمجايل

 ١٩٥٩ ١١٧٣ ٣٦٢ ٤٢٤ ١٥٧ ٢٧ ٤٢ ٨٨ ٦٣٧ ٣٦٤ ١٥٣ ١٢٠ ١١٦٥ ٧٨٢ ١٦٧ ٢١٦ حضر

 ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ١٣٣٣١ ١١٩٧٩ ٦٣٠ ٧٢٢ ١٦٦ ١٢٣ ٥ ٣٨ ٢٧٢٨ ٢٣١٩ ١٩٧ ٢١٢ ١٠٤٣٧ ٩٥٣٧ ٤٢٨ ٤٧٢  ريف

 ١٥٢٩٠ ١٣١٥٢ ٩٩٢ ١١٤٦ ٣٢٣ ١٥٠ ٤٧ ١٢٦ ٣٣٦٥ ٢٦٨٣ ٣٥٠ ٣٣٢ ١١٦٠٢ ١٠٣١٩ ٥٩٥ ٦٨٨ إمجايل
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  العاماإلمجايل ثانوي ثانوي/ساسيأ  فقطأساسي

 العام الدراسي
احلالة 

 إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني إمجايل خمتلط بنات بنني احلضرية

 ٢٠٨٦ ١٢٤٠ ٣٨٩ ٤٥٧ ١٦١ ٣٠ ٤٠ ٩١ ٦٨٧ ٣٨٠ ١٧٨ ١٢٩ ١٢٣٨ ٨٣٠ ١٧١ ٢٣٧ حضر

 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ١٣٥٧٥ ١٢٢٢١ ٦٥١ ٧٠٣ ١٦٠ ١٢٠ ٤ ٣٦ ٢٨٣٧ ٢٤٠٣ ٢١٩ ٢١٥ ١٠٥٧٨ ٩٦٩٨ ٤٢٨ ٤٥٢ ريف

 ١٥٦٦١ ١٣٤٦١ ١٠٤٠ ١١٦٠ ٣٢١ ١٥٠ ٤٤ ١٢٧ ٣٥٢٤ ٢٧٨٣ ٣٩٧ ٣٤٤ ١١٨١٦ ١٠٥٢٨ ٥٩٩ ٦٨٩ إمجايل

 ٠٫١٦ ٠٫٢٢ ٠٫٢٧ ٠٫٢٨- ٠٫٢٢ ٠٫١٦ ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٣٠ ٠٫١٣- ٠٫١٩ ٠٫٢٦ ٠٫٢٤ ٠٫٣٨- دة الكليةمعدل الزيا

 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣- ٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٠٢- ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥- متوسط الزيادة السنوية



 

 

E
/C

.12/Y
E

M
/Q

/2/A
dd.1 

G
E

.11-40462 
84 

 

  ٢٦جدول رقم 
 - ٢٠٠٢/٢٠٠١عـوام   لألارس التعليم العـام حبـسب احملافظـة واجلـنس           يوضح الدرجات الوظيفية املعتمدة واملنفذة ملد     

٢٠٠٩/٢٠٠٨  
مجايل الكلياإل ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢  

 مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة اثإن ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور البيان 

 ٧٣ ١٠ ٦٣ ٨ صفر ٨ صفر صفر صفر ١ صفر ١ ٤صفر ٤ ١٥ ٤ ١١ ٢٦ ٥ ٢١ ٨ ١ ٧ ١١صفر ١١ الوزارة

 ٢ ٥٩٨ ٦٩١ ١ ٩٠٧ ٢٣٨ ٥٣ ١٨٥ ٢٤٣ ٨٠ ١٦٣ ٢٥١ ٦١ ١٩٠ ٢٤٨ ٦٧ ١٨١ ٣٩٢ ١٤٧ ٢٤٥ ٥٠٤ ١٤٩ ٣٥٥ ٣٠٦ ٥٧ ٢٤٩ ٤١٦ ٧٧ ٣٣٩ بإ

 ١ ٦٥١ ٤٧٨ ١ ١٧٣ ٢٣٩ ٦١ ١٧٨ ١٨٥ ٤٢ ١٤٣ ١٩٦ ٤٣ ١٥٣ ١٩٦ ٦٣ ١٣٣ ٢٣٤ ٩٥ ١٣٩ ٢٦٩ ٧٣ ١٩٦ ١٦١ ٦٤ ٩٧ ١٧١ ٣٧ ١٣٤ ابني

 ٣ ٢٧٨ ١ ٩٥٦ ١ ٣٢٢ ١٧٦ ٦٨ ١٠٨ ٢٢٨ ١١٨ ١١٠ ٢٧١ ١٢٦ ١٤٥ ٥٣٧ ٢٢٢ ٣١٥ ٦٩١ ٤٦٦ ٢٢٥ ٨٠٤ ٥٤٠ ٢٦٤ ٢٤٥ ١٨٠ ٦٥ ٣٢٦ ٢٣٦ ٩٠ مانة العاصمةأ

 ١ ٦٦١ ٣٠٤ ١ ٣٥٧ صفر   ٢٥٣ ٦٨ ١٨٥ ١٢٤ ٣١ ٩٣ ٢٥٣ ٣٥ ٢١٨ ٣٦٨ ٦٠ ٣٠٨ ٤٢٣ ٨٧ ٣٣٦ ٧ ١ ٦ ٢٣٣ ٢٢ ٢١١ البيضاء

 ٣ ٤٥٠ ١ ٣٩٤ ٢ ٠٥٦ ٣٦٩ ١٥٥ ٢١٤ ٣٣٤ ١٣٦ ١٩٨ ٣٢٩ ١٢١ ٢٠٨ ٣٦٢ ١٤٢ ٢٢٠ ٦١٠ ٣٣٤ ٢٧٦ ٧١٠ ٣٥٥ ٣٥٥ ٢٧٩ ٥٤ ٢٢٥ ٤٥٧ ٩٧ ٣٦٠ تعز

 ١ ٥٥٠ ٢٣٥ ١ ٣١٥ ١١١ ٣ ١٠٨ ٧٢ ٤ ٦٨ ١٤٠ ٢٣ ١١٧ ٢١٥ ٢٧ ١٨٨ ١٨٨ ١ ١٨٧ ١٨٥ ٤٣ ١٤٢ ٢٠٢ ٤٤ ١٥٨ ٤٣٧ ٩٠ ٣٤٧ اجلوف

 ٢ ٨٠٧ ٣٤٢ ٢ ٤٦٥ ٢٨١ ٣٦ ٢٤٥ ٢٦٠ ٢٩ ٢٣١ ٣٠٤ ٢٩ ٢٧٥ ٣٣٩ ٣٦ ٣٠٣ ٤٧٧ ٣١ ٤٤٦ ٤٥٨ ٦٣ ٣٩٥ ٣٤٩ ٨٠ ٢٦٩ ٣٣٩ ٣٨ ٣٠١ حجة

 ١ ٩٠٩ ٨٧٨ ١ ٠٣١ ١٩٠ ٩٧ ٩٣ ٢١٦ ٩٠ ١٢٦ ٢٣٥ ١١٢ ١٢٣ ٢٣٤ ٩٤ ١٤٠ ٣٤٤ ٢٠٥ ١٣٩ ٣٠٠ ١٣٤ ١٦٦ ١٨٩ ٨٦ ١٠٣ ٢٠١ ٦٠ ١٤١ احلديدة

/ حضرموت
 املكال

٢ ٣٣٣ ٦٠٠ ١ ٧٣٣ ١٩٨ ٥٦ ١٤٢ ٣١٩ ٦٩ ٢٥٠ ٢٩٣ ٥١ ٢٤٢ ٣٩٥ ٩٧ ٢٩٨ ٤٠١ ٨١ ٣٢٠ ٣١٠ ١٣٧ ١٧٣ ٢٢٢ ٦٠ ١٦٢ ١٩٥ ٤٩ ١٤٦ 

 ٢ ٨٤٩ ٤٨٨ ٢ ٣٦١ ١٢ ٤ ٨ ٢٨٠ ٤٦ ٢٣٤ ٤٢٠ ٦٨ ٣٥٢ ٤١٣ ٧٨ ٣٣٥ ٥٠١ ٩٩ ٤٠٢ ٥٦٣ ٦١ ٥٠٢ ٣٥٤ ٧٥ ٢٧٩ ٣٠٦ ٥٧ ٢٤٩ ذمار

 ٢ ٩٩٩ ٥٤٥ ٢ ٤٥٤ ٤١٥ ١٨٣ ٢٣٢ ١٩٩ ٧٢ ١٢٧ ٣٤٨ ٦٢ ٢٨٦ ١٧٨ ٢٩ ١٤٩ ٣٦٤ ٦٣ ٣٠١ ٤٨٣ ٦٤ ٤١٩ ٣٩٤ ٣٥ ٣٥٩ ٦١٨ ٣٧ ٥٨١ شبوة

 ٢ ١٢٠ ٤٠٤ ١ ٧١٦ ١٤٢ ٤٩ ٩٣ ١٥٦ ٦١ ٩٥ ٢٥٨ ١٨ ٢٤٠ ١٧٨ ٦٠ ١١٨ ٧٣٩ ١٥٣ ٥٨٦ ٢٢١ ١٤ ٢٠٧ ١٦٠ ٣ ١٥٧ ٢٦٦ ٤٦ ٢٢٠ صعدة

 ٤ ٣٢٥ ٥٠٧ ٣ ٨١٨ ٤٦١ ٦٧ ٣٩٤ ٣٦٣ ٩٤ ٢٦٩ ٤٦٩ ١١ ٤٥٨ ٥١٧ ١١ ٥٠٦ ٧٢٠ ١٠٠ ٦٢٠ ١٣٥٣ ١٢٨ ١٢٢٥ ٧٤ ١٤ ٦٠ ٣٦٨ ٨٢ ٢٨٦ صنعاء

 ١ ٥٧٩ ٢٨٥ ١ ٢٩٤ ١٧٢ ٣٤ ١٣٨ ١٨١ ٣٠ ١٥١ ١٩٤ ٣٩ ١٥٥ ٢١٧ ٥٥ ١٦٢ ٢٢١ ٤١ ١٨٠ ٢١٠ ٣٥ ١٧٥ ١٩١ ٢٣ ١٦٨ ١٩٣ ٢٨ ١٦٥ الضالع

 ١ ٦٥٢ ١ ٠٣٦ ٦١٦ ٢٩٩ ٢٦٦ ٣٣ ١٧١ ١٣٦ ٣٥ ١٨٥ ١٠١ ٨٤ ٣٣٤ ٨١ ٢٥٣ ١٧٣ ١١١ ٦٢ ١٧٩ ١١٣ ٦٦ ١٥٣ ١٢٨ ٢٥ ١٥٨ ١٠٠ ٥٨ عدن

 ٢ ٨٥٤ ٤٠٢ ٢ ٤٥٢ ٢٢٦ ٢٣ ٢٠٣ ٢٦٠ ٤١ ٢١٩ ٣٢٤ ٣٦ ٢٨٨ ٣٥٣ ٧٥ ٢٧٨ ٥٥٥ ٧٤ ٤٨١ ٥١٠ ١٠٤ ٤٠٦ ٣١٠ ٢٩ ٢٨١ ٣١٦ ٢٠ ٢٩٦ عمران

 ١ ٦٥٠ ٤٧٣ ١ ١٧٧ ٣ ٠ ٣ ١٧٥ ٤٦ ١٢٩ ١٩٥ ٤٥ ١٥٠ ٢١٨ ٥٦ ١٦٢ ٢٨٨ ١٠٥ ١٨٣ ٤٨٠ ١٤٦ ٣٣٤ ١٣ ٤ ٩ ٢٧٨ ٧١ ٢٠٧ حلج

 ٢ ٦٢٨ ٨٣٧ ١ ٧٩١ ٢٩٧ ١١٧ ١٨٠ ٤٥٨ ٣٠٩ ١٤٩ ٢٢٠ ٩٤ ١٢٦ ٢٦٠ ٨٦ ١٧٤ ٤٥٢ ٩٥ ٣٥٧ ٢٣٤ ٣٠ ٢٠٤ ٣٣٨ ٢٨ ٣١٠ ٣٦٩ ٧٨ ٢٩١ مارب

 ٢ ٠٥٨ ٣٢٦ ١ ٧٣٢ ٢٢٢ ٣٨ ١٨٤ ١٨٦ ٤٣ ١٤٣ ٢٢٧ ٢٧ ٢٠٠ ٢٤٣ ٣١ ٢١٢ ٣٨٣ ٥١ ٣٣٢ ٣٩٤ ٦٦ ٣٢٨ ٣٩٢٠١ ١٦٢ ٢٠٢ ٣١ ١٧١ احملويت

 ٧٠٢ ٢٠٩ ٤٩٣ ٧٩ ٢٥ ٥٤ ٩٢ ٥٦ ٣٦ ١١٨ ٣٦ ٨٢ ٨٦ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ١٩ ٦٣ ٩٨ ٧ ٩١ ٦٩ ١٤ ٥٥ ٧٨ ١٥ ٦٣ املهرة

/ حضرموت
 سيئون

٢ ٠٦٢ ٣٤٦ ١ ٧١٦ ١٣٠ ٢٨ ١٠٢ ٨١٠ ١٤٨ ٦٦٢ ١٤٠ ٢٨ ١١٢ ١٧٨ ٢٠ ١٥٨ ٢٨٠ ٤٩ ٢٣١ ٢٠٦ ٣١ ١٧٥ ١٦٧ ٢٧ ١٤٠ ١٥١ ١٥ ١٣٦ 

 ١ ٢٨٦ ١٢٧ ١ ١٥٩ ١٣٠ ٩ ١٢١ ١٨١ ٢١ ١٦٠ ٢٢٤ ٣٨ ١٨٦ ٢٨٨ ٣٧ ٢٥١ ٢٢٦ ١٠ ٢١٦ ١٩٣ ٥ ١٨٨ ١١ صفر ١١ ٣٣ ٧ ٢٦ رمية

 ٥٠ ٠٧٤ ١٢ ٨٧٣ ٣٧ ٢٠١ ٤ ٣٩٨ ١ ٣٧٢ ٣ ٠٢٦ ٥ ٦٢٢ ١ ٧٣٩ ٣ ٨٨٣ ٥ ٤٦٦ ١ ٢٠٠ ٤ ٢٦٦ ٦ ٢٤٦ ١ ٤٣٩ ٤ ٨٠٧ ٨ ٧٠٤ ٢ ٣٩٤ ٦ ٣١٠ ٩ ١١٣ ٢ ٣٩٠ ٦ ٧٢٣ ٤ ٤٠٣ ١ ٠٤٦ ٣ ٣٥٧ ٦ ١٢٢ ١ ٢٩٣ ٤ ٨٢٩ مجايل العاماإل
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 معدل وفيات األطفال معدل وفيات األطفال الرضع

 إمجايل  ريف حضر إمجايل  ريف حضر مصدر البيان والسنة

 ١٣٧,٧ ١٤٢,١ ١١٦,١ ٩٨ ٩٩,٨ ٨٨,٩ *٩١/٩٢املسح الدميغرايف 

 - - - ٨٤ ٨٦,١ ٧٦,٩ ١٩٩٤تعداد 

 ٩٢,٣ ٩٣,٥ ٨٩,٤ ٧٧,٧ ٧٨,٩ ٧٤,٧ ٢٠٠٤تعداد 

  :مالحظة
 ٢٠٠٤و ١٩٩٤تعـدادي   ت السابقة للمسح، بينما تقديرات      للعشر السنوا  ٩١/١٩٩٢تقديرات معدالت وفيات األطفال الرضع واألطفال يف املسح الدميغرايف            *

 .لنفس السنة اليت مت فيها إجراء التعداد

، ٩١/١٩٩٢يف اجلمهورية حسب النوع املسح الدميغرايف       )  سنوات ٥أقل من   (اجتاهات معدل وفيات األطفال الرضع واألطفال       
  ٢٠٠٤، تعداد ١٩٩٤تعداد 

 معدل وفيات األطفال ل الرضعمعدل وفيات األطفا

 إمجايل إناث ذكور إمجايل إناث ذكور مصدر البيان والسنة

 ١٣٧,٧ ١٣٣ ١٤٢,٢ ٩٨ ٩٠ ١٠٦ *٩١/٩٢املسح الدميغرايف 

 - - - ٨٤ ٧٦ ٩١ ١٩٩٤تعداد 

 ٩٢,٣ ٩١,٧ ٩٢,٩ ٧٧,٢ ٧٥ ٧٩,١ ٢٠٠٤تعداد 

 :مالحظة
 ٢٠٠٤و ١٩٩٤ للعشر السنوات السابقة للمسح، بينما تقديرات تعـدادي          ٩١/١٩٩٢تقديرات معدالت وفيات األطفال الرضع واألطفال يف املسح الدميغرايف            *

 .لنفس السنة اليت مت فيها إجراء التعداد
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  ٢٠٠٤، تعداد ١٩٩٤يف اجلمهورية حسب احملافظات تعداد  )ذوي االحتياجات اخلاصة(التوزيع العددي والنسيب للسكان املعاقني 
 ٢٠٠٤تعداد  ١٩٩٤تعداد 

 نسبة املعاقني إىل إمجايل املعاقني غري معاقني معاقني نسبة املعاقني إىل إمجايل املعاقني غري معاقني عاقنيم احملافظة

 ١١٫٦ ٢ ٠٨٧ ٨٩٠ ٤٣ ٩٧١ ١١٫١ ١ ٦٥٦ ٣٤٣ ٨ ٧١١ إب
 ١٫٩ ٤٢٦ ٤٩٠ ٧ ٣٢٩ ١٫٨ ٣٤١ ١٧٨ ١ ٤٥٠ أبني

 ٦٫٥ ١ ٧٢٣ ١٥٣ ٢٤ ٦٨١ ٦ ٩٩٨ ٩٣٦ ٤ ٦٩١ أمانة العاصمة
 ٢٫٣ ٥٦٨ ٦٩٦ ٨ ٦٧٣ ٢٫١ ٤٥٢ ٩٦٤ ١ ٦٤٤ البيضاء

 ١٣٫٧ ٢ ٣٤١ ٤٠٩ ٥٢ ٠١٦ ١٤٫٥ ١ ٨٥٨ ٧١٩ ١١ ٣٣٨ تعز
 ٢٫٤ ٤٣٤ ٨٥٧ ٨ ٩٤٠ ١٫٨ ٣٤٦ ١٩٩ ١ ٤٤٠ اجلوف
 ٧٫٨ ١ ٤٤٩ ٩٦٤ ٢٩ ٦٠٤ ٧٫٤ ١ ٠٨٦ ٠١٧ ٥ ٧٧١ حجة

 ١٢٫٧ ٢ ١٠٩ ١٥٤ ٤٨ ٣٩٨ ١٣٫٩ ١ ٥٤٧ ٦٢٧ ١٠ ٨٨٦ احلديدة
 ٤٫٣ ١ ٠١٢ ٣٥٣ ١٦ ٢٠٣ ٤٫٤ ٧٥٢ ١٤٨ ٣ ٤٨٣ حضرموت

 ٧٫٢ ١ ٣٠٢ ٥٧٨ ٢٧ ٥٣٠ ٧٫٧ ٩٧٥ ٦٥١ ٦ ٠٢٣ ذمار
 ١٫٨ ٤٦٣ ٥٥٨ ٦ ٨٨٢ ١٫٩ ٣٦٣ ٤٣٠ ١ ٥٠٢ شبوة
 ٣٫٩ ٦٨٠ ١٢٩ ١٤ ٩٠٤ ٣٫٦ ٤٧٨ ٨٠١ ٢ ٨١٦ صعدة
 ٤٫٣ ٩٠٢ ٧٢٨ ١٦ ٤٨٧ ٣٫٩ ٧٤٣ ٧١٦ ٣ ٠٩٦ صنعاء
 ٢٫٨ ٥٧٨ ٩٠٠ ١٠ ٥١٩ ٣ ٤٠١ ٨٧٨ ٢ ٣٧٩ عدن
 ٣٫٦ ٧٠٩ ١٤٧ ١٣ ٥٤٧ ٣٫٤ ٥٥٣ ٠٤٢ ٢ ٧٠٠ حلج

 ٠٫٩ ٢٣٥ ٢٠٧ ٣ ٣١٥ ٠٫٨ ١٨١ ١٠٥ ٦٣٥ مأرب
 ٢٫٩ ٤٨٣ ٦٥٠ ١٠ ٩٠٧ ٣ ٣٦٩ ٢٧٣ ٢ ٣٢٢ احملويت
 ٠٫٣ ٨٧ ٥٤٦ ١ ٠٤٨ ٠٫٥ ٥٦ ٠٥٢ ٣٧٣ املهرة
 ٣٫٨ ٨٦٣ ٣٨٨ ١٤ ٣٩٨ ٤٫٥ ٧٢٨ ٣٧٥ ٣ ٤٩٨ عمران
 ٢٫٣ ٤٦١ ٩٢٤ ٨ ٦٤٠ ٢٫١ ٣٢٨ ٣٩٨ ١ ٦٦٤ الضالع

 ٣٫١ ٣٨٢ ٥١٦ ١١ ٩٣٢ ٢٫٦ ٢٨٩ ٤٩٤ ٢ ٠٣٩ رمية

 ١٠٠ ١٩ ٣٠٥ ٢٣٧ ٣٧٩ ٩٢٤ ١٠٠ ١٤ ٥٠٩ ٣٤٦ ٧٨ ٤٦١ اإلمجايل   
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        والنـوع يف حـضر     ) اإلعاقـة (حبسب نوع الـصعوبة      )إعاقات(التوزيع العددي والنسيب للسكان املقيمني املصابني بصعوبات        

  وريف اجلمهورية
Number and Percent Distribution of Disabled Resident Population in the Rural and Urban of the Republic by Disability 
Type and Gender 

 Total   اإلمجايل  Rural      ريف  Urban      حضر

نوع الصعوبة  Total اإلمجايل  إناث  ذكور  Total اإلمجايل  إناث  ذكور  Total اإلمجايل  إناث  ذكور 
 ٪ عدد .Males Females No ٪ عدد .Males Females No ٪ عدد .Males Females No )اإلعاقة(

Handicap 
Type 
(Diability) 

  Sight ١٩٫٠٤ ٣٣١ ٧٢ ٨٤٥ ٣٤ ٤٨٦ ٣٧ ١٩٫٣٢ ٨٩٩ ٥٥ ٤٥٠ ٢٧ ٤٤٩ ٢٨ ١٨٫١٣ ٤٣٢ ١٦ ٣٩٥ ٧ ٠٣٧ ٩ صعوبة اإلبصار 

صعوبة مساع 
 األصوات 

١٠٫٦٨ ٥٧٩ ٤٠ ٠٠١ ١٩ ٥٧٨ ٢١ ١١٫١٢ ١٨٠ ٣٢ ٢١٩ ١٥ ٩٦١ ١٦ ٩٫٢٧ ٣٩٩ ٨ ٧٨٢ ٣ ٦١٧ ٤ 
Hearing 
Disability 

 Dumb ٤٫٦٥ ٦٧٦ ١٧ ٠٠٢ ٧ ٦٧٤ ١٠ ٤٫٥٠ ٠١٧ ١٣ ٢٢٤ ٥ ٧٩٣ ٧ ٥٫١٤ ٦٥٩ ٤ ٧٧٨ ١ ٨٨١ ٢ صعوبة النطق 
Disability 

األصوات  صعوبة مساع
 والنطق معاً 

٤٫٠٣ ٢٩٣ ١٥ ٨٧٣ ٦ ٤٢٠ ٨ ٣٫٩٦ ٤٥٢ ١١ ٢٨١ ٥ ١٧١ ٦ ٤٫٢٤ ٨٤١ ٣ ٥٩٢ ١ ٢٤٩ ٢ 
Deaf& Dumb 
Disability 

 Walking ٢١٫١٢ ٢٥٦ ٨٠ ٤٤٨ ٣٤ ٨٠٨ ٤٥ ٢٠٫٩٣ ٥٥٧ ٦٠ ٦١٠ ٢٦ ٩٤٧ ٣٣ ٢١٫٧٣ ٦٩٩ ١٩ ٨٣٨ ٧ ٨٦١ ١١ صعوبة السري 
Disability 

 صعوبة حركة اجلسم 
٦٫٧٦ ٦٩٣ ٢٥ ٥٤٩ ١١ ١٤٤ ١٤ ٦٫٨٤ ٧٩٢ ١٩ ٠٤١ ٩ ٧٥١ ١٠ ٦٫٥١ ٩٠١ ٥ ٥٠٨ ٢ ٣٩٣ ٣ Body 

Movement 
Disability 

مساك إلاصعوبة 
 شياء األب

٤٫٦٢ ٥٦٢ ١٧ ٢٩٧ ٦ ٢٦٥ ١١ ٤٫٧٣ ٦٨٤ ١٣ ٠٦١ ٥ ٦٢٣ ٨ ٤٫٢٨ ٨٧٨ ٣ ٢٣٦ ١ ٦٤٢ ٢ Limb 
Catching 
Disability 

 Mental ١٤٫٤٧ ٩٧٤ ٥٤ ٦٥٧ ١٧ ٣١٧ ٣٧ ١٣٫٧٨ ٨٥٤ ٣٩ ٩٨٠ ١٢ ٨٧٤ ٢٦ ١٦٫٦٨ ١٢٠ ١٥ ٦٧٧ ٤ ٤٤٣ ١٠ صعوبات ذهنية 
Disability 

  صعوبات مزدوجة 
 )ةكثر من صعوبأ(

١٤٫١٣ ٦٧٨ ٥٣ ٩٨٢ ٢٥ ٦٩٦ ٢٧ ١٤٫٤٣ ٧٣٣ ٤١ ٦٧١ ٢٠ ٠٦٢ ٢١ ١٣٫١٨ ٩٤٥ ١١ ٣١١ ٥ ٦٣٤ ٦ 
Dual or More 
Disabilities 

 Unspecified ٠٫٥٠ ٨٨٢ ١ ٧٦٧ ١١٥ ١ ٠٫٣٩ ١١٧ ١ ٥٣٦ ٥٨١ ٠٫٨٤ ٧٦٥ ٢٣١ ٥٣٤ غري مبني نوع الصعوبة 

 TOTAL  ١٠٠٫٠٠ ٩٢٤ ٣٧٩ ٤٢١ ١٦٤ ٥٠٣ ٢١٥ ١٠٠٫٠٠ ٢٨٥ ٢٨٩ ٠٧٣ ١٢٨ ٢١٢ ١٦١ ١٠٠٫٠٠ ٦٣٩ ٩٠ ٣٤٨ ٣٦ ٢٩١ ٥٤ اإلمجايل    
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       والنـوع يف حـضر   ) اإلعاقـة (حبسب سبب الـصعوبة   ) إعاقات(التوزيع العددي والنسيب للسكان املقيمني املصابني بصعوبات        
  وريف اجلمهورية

Number and Percent Distribution of Disabled Resident Population by Reason of Disability and Gender in the Rural and 
Urban of the Republic 

 Total  اإلمجايل  Rural   ريف Urban   حضر

 Total اإلمجايل إناث ذكور Total اإلمجايل إناث ذكور Total اإلمجايل إناث ذكور

 Reason of Disability ٪ عدد .Males Females No ٪ عدد .Males Females No ٪ عدد .Males Females No سبب الصعوبة 

 Congenital ٢٦,٣٣ ١٠٠ ٠٣٩ ٤١ ٥٧٦ ٥٨ ٤٦٣ ٢٦,١٥ ٧٥ ٦٤٧ ٣٢ ٠٠٦ ٤٣ ٦٤١ ٢٦,٩١ ٢٤ ٣٩٢ ٩ ٥٧٠ ١٤ ٨٢٢ ) منذ الوالدة(خلقي 

 Work Injury ٣,٢٨ ١٢ ٤٦٢ ٢ ٧١١ ٩ ٧٥١ ٣,٣٣ ٩ ٦٣١ ٢ ٣١٤ ٧ ٣١٧ ٣,١٢ ٢ ٨٣١ ٣٩٧ ٢ ٤٣٤ عمل إصابة 

 Incidental Accident ٣,٣٥ ١٢ ٧٣٦ ٢ ٨٥١ ٩ ٨٨٥ ٢,٩٨ ٨ ٦٢٤ ١ ٩٩٨ ٦ ٦٢٦ ٤,٥٤ ٤ ١١٢ ٨٥٣ ٣ ٢٥٩ حادث عارض 

 Traffic Accident ١١,١٣ ٤٢ ٢٨١ ١٤ ٥٨٣ ٢٧ ٦٩٨ ١٠,٥٣ ٣٠ ٤٥٠ ١٠ ٦٦٦ ١٩ ٧٨٤ ١٣,٠٥ ١١ ٨٣١ ٣ ٩١٧ ٧ ٩١٤ حادث سري 

 Diseases ٢٢,٢١ ٨٤ ٣٨٥ ٣٥ ٩٤٧ ٤٨ ٤٣٨ ٢١,٥٢ ٦٢ ٢٥١ ٢٦ ٩٦٣ ٣٥ ٢٨٨ ٢٤,٤٢ ٢٢ ١٣٤ ٨ ٩٨٤ ١٣ ١٥٠ علل /مراضأ

 Weapon Accident ١,٦٨ ٦ ٣٨٤ ٧١٠ ٥ ٦٧٤ ١,٦٨ ٤ ٨٥٠ ٥٦٨ ٤ ٢٨٢ ١,٦٩ ١ ٥٣٤ ١٤٢ ١ ٣٩٢ سالح إصابة 

 Land Mines ٠,٤٨ ١ ٨٣٠ ٣٠٠ ١ ٥٣٠ ٠,٤٩ ١ ٤٢٦ ٢٤٤ ١ ١٨٢ ٠,٤٥ ٤٠٤ ٥٦ ٣٤٨ رضي ألغم 

 Aged ٢٨,٠١ ١٠٦ ٤١٨ ٥٩ ٩٢٨ ٤٦ ٤٩٠ ٣٠,٠٦ ٨٦ ٩٦٢ ٤٩ ٠١٨ ٣٧ ٩٤٤ ٢١,٤٧ ١٩ ٤٥٦ ١٠ ٩١٠ ٨ ٥٤٦ كرب السن 

 Unspecified ٣,٥٢ ١٣ ٣٨٩ ٥ ٨١٥ ٧ ٥٧٤ ٣,٢٦ ٩ ٤٤٤ ٤ ٢٩٦ ٥ ١٤٨ ٤,٣٥ ٣ ٩٤٥ ١ ٥١٩ ٢ ٤٢٦ غري مبني 

 Total ١٠٠,٠٠ ٣٧٩ ٩٢٤ ١٦٤ ٤٢١ ٢١٥ ٥٠٣ ١٠٠,٠٠ ٢٨٩ ٢٨٥ ١٢٨ ٠٧٣ ١٦١ ٢١٢ ١٠٠,٠٠ ٩٠ ٦٣٩ ٣٦ ٣٤٨ ٥٤ ٢٩١ اإلمجايل    

        
  


