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مقدمة -  أواًل 
تلقت حكومة اعبمهورية اليمنية باىتماـ قائمة اؼبسائل اؼبقرر النظر فيها أثناء دراسة  -1

 من العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ 15 إذل 1التقرير الدكرم الثاين لليمن فيما يتعلق باؼبواد 
 اليت جاءت بعد أف نظرت اللجنة يف التقرير (E/C.12/YEM/2)كاالجتماعية كالثقافية  االقتصادية

الثاين لليمن عن مستول تطبيق تنفيذ العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية 
كالثقافية الذم تضمن التدابَت التشريعية كالقضائية كاإلدارية اليت قامت هبا اعبمهورية اليمنية 

كذلك جهد يعرب عن اىتمامها بالتطورات اعبارية يف اعبمهورية اليمنية . بشأف تنفيذ ىذا العهد
  .يف ؾباالت حقوؽ اإلنساف

كيسر حكومة اعبمهورية اليمنية أف تتقدـ إذل اللجنة اؼبوقرة بإيضاحات حوؿ  -2
كإذ ترحب اغبكومة اليمنية باستئناؼ التعاكف اإلهبايب كالبناء . االستفسارات الصادرة عن اللجنة

مع اللجنة، فإهنا تود أف تعرب عن عميق شكرىا كتقديرىا ألعضاء اللجنة احملًتمُت على 
 .جهودىم اؼبستمرة يف سبيل االرتقاء حبقوؽ اإلنساف يف ـبتلف دكؿ العادل

 اختصاص وزارة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بشكاوى حقوق اإلنسان-  ثانياً 
ُي رقم-3  اػباصُّ بالالئحة التنظيمية لوزارة 2003 لسنة 255  أعطى القراري اعبمهورمى

حقوؽ اإلنساف العديدى من اؼبهاـ كاالختصاصات اليت من شأهنا ربقيقي األىداؼ اليت أينشئت 
من أجلها، كاؼبتعلِّقةي بتعزيز حقوؽ اإلنساف كضبايتها بالتنسيق مع الوزارات كاعبهات كاؽبيئات 

ـى بالدنا باالتفاقيات  اؼبختصة، كتفعيل آليات اغبماية الوطنية ؽبذه اغبقوؽ كتعزيزىا دبا يؤكِّد التزا
 :كأبرزي ىذه اؼبهاـ كاالختصاصات. كاؼبواثيق كالعهود الدكلية اليت صادقت عليها

اقًتاحي السياسات كاػبطط كالربامج كاإلجراءات الكفيلة بتعزيز حقوؽ اإلنساف  (أ) 
  ؛كضبايتها كتنفيذىا بالتنسيق مع اعبهات اؼبختصة

دراسةي التشريعات كالقوانُت كربديدي مدل انسجامها مع مبادئ كقواعد  (ب) 
االتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اؼبصادقة بالدنا عليها، كاقًتاح التعديالت 

 ؛الالزمة يف نصوص التشريعات الوطنية اؼبختلفة كفقان للدستور كالقوانُت النافذة

تلقي الشكاكل اؼبرفوعة من اؼبواطنُت كاؽبيئات كاؼبؤسسات كدراستها كمعاعبة  (ج) 
 ؛ما يدخل ضمنى اختصاص الوزارة بالتنسيق مع اعبهات اؼبختصة

 تنميةي الوعي القانوين للمواطن بإرشاده إذل حقوقو اؼبكفولة دستوران كقانونان، (د) 
 ؛كنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف يف أكساط اجملتمع دبختلف كسائل التوعية
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تعزيزي ؾباالت التعاكف مع منظمات كمؤسسات اجملتمع اؼبدين العاملة يف ؾباؿ  (ى) 
 ؛حقوؽ اإلنساف

ـي يف إعداد الدراسات كالبحوث اؼبتخصصة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف (ك)   ؛اإلسها

إعدادي التقارير الدكرية حوؿ التزامات بالدنا الدكلية بالتنسيق مع اعبهات  (ز) 
  ؛اؼبختصة

التنسيقي مع اؼبنظمات الدكلية العاملة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كتنمية ؾباالت  (ح) 
  ؛التعاكف معها

تنميةي مهارات موظفي الوزارة، كبناءي قدراهتم فنيان كعلميان، من خالؿ إعداد  (ط) 
برامج كخطط التأىيل كالتدريب كتنفيذىا يف الداخل كاػبارج، بالتنسيق مع اعبهات ذات 

 ؛العالقة

صبعي اؼبعلومات كربليلها كتوثيقها فيما يتَّصل دبجاالت حقوؽ اإلنساف  (م) 
اىها، كإقامة كتوثيق العالقات مع الوزارات كاؽبيئات كاؼبنظمات اؼبهتمة  كسياسة اغبكومة ذبي

. بقضايا حقوؽ اإلنساف
ككفقان ألىداؼ إنشائها كالئحتها التنظيمية اؼبسَتة لعملها، فقد جعلت كزارة حقوؽ  -4

اإلنساف كظيفة استقباؿ الشكاكل على رأس اؼبهاـ اليت تقـو هبا كتشكل جزءان كبَتان من 
كتتعامل الوزارةي مع ىذه الشكاكل كفقى آلية مرنة . نشاطها، كنقطة تواصلها األكذل مع اجملتمع

كمتطورة، مستفيدةن من تراكم اػبربات لديها نتيجةن للفًتة الطويلة يف التعامل مع ىذه القضايا، 
. يتوذل تنفيذىا كادره قانوينٌّ متخصصه على مستول عاؿو من التدريب كالتأىيل

كتستقبل الوزارةي الكثَتى من الشكاكل كلَّ يـو معظميها ربتوم على انتهاكات غبقوؽ  -5
األفراد أك اعبماعات أك تقييد غبريات أك ـبالفة إلجراءات قانونية، إال أفَّ ىناؾ الكثَتى من 

ـى ىيئات قضائية، كإما ال ربتوم على أمِّ انتهاؾ مطلقان  . الشكاكل الواردة تكوف إمَّا منظورةن أما
كلذلك . كيعود ذلك العتقاد الكثَتين بأفَّ الوزارة سبثِّل ىيئةن قضائيةن تعاجل كلَّ اؼبشاكل كالقضايا

: يشًتط يف الشكول أف تستويف عدةى شركط عند تقديبها أنبُّها
أف تنطوم على انتهاؾ كاضح غبقٍّ من حقوؽ اإلنساف اؼبنصوص عليها يف  (أ) 

 ؛ـبتلف التشريعات الوطنية كالدكلية اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف
ـى ىيئة قضائية، إال يف حاؿ كانت ىذه اؽبيئةي القضائيةي  (ب)  أف ال تكوف منظورةن أما

 ؛سباطل يف سَت اإلجراءات أك زبالف اإلجراءات القانونية

 .أف تستويف الوثائقى اليت تثبت كجودى االنتهاؾ من عدمو (ج) 

كمع ذلك فإفَّ الوزارة تستقبل كلَّ الشكاكل اليت ترد إليها، كتقـو بدراستها كربليلها  -6
كمراجعة كلِّ الوثائق اػباصة هبا، كالتأكُّد من مصداقيتها، كاستيفاءىا الشركط اليت ذكرناىا 
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سابقان، كمن مث تقرر قبوؽبا كالبدء بإجراءات حلها بالتعاكف مع اعبهات ذات العالقة، أك إرشاد 
. أصحاهبا إذل اإلجراءات القانونية اؼبناسبة غبل قضاياىم

ككوف الوزارة ال سبثِّل جهةن ضبطيةن فإفَّ مهمتها عند معاعبة ىذه القضايا تتمثل يف  -7
ذبدر . ـباطبة اعبهات ذات العالقة، كالتنسيق معها الزباذ إجراءات ملموسة غبل تلك القضايا
اإلشارة إذل أف كزارة حقوؽ اإلنساف كيف سعيها كبو تطوير آليات عملها يف التعامل مع 

البالغات كالشكاكل كبالتعاكف مع مشركع دعم كتطوير حقوؽ اإلنساف التابع لربنامج األمم 
اؼبتحدة اإلمبائي، مت تزكيد ىذه اآللية بنظاـ توثيق إلكًتكين كيدكم متميز سهل كثَتان من 

. إجراءات التعامل مع الشكاكل

 2009-2008 الشكاوى التي تلقتها الوزارة خالل عامي  
ديسمرب / إذل كانوف األكؿ2008يناير /استقبلت الوزارةي خالؿى الفًتة من كانوف الثاين -8

 شكول، كبعد دراستها كربليلها ارتأت الوزارة التخاطبى مع اعبهات ذات 147، 2009
 يف اؼبائة من إصبارل الشكاكل الواردة، يف حُت 75 شكول بنسبة 1 098العالقة خبصوص 

كاعبدكؿ .  شكول إذل اإلجراءات القانونية اؼبناسبة غبل قضاياىم373مت إرشاد أصحاب 
يوضح إصبارل عدد الشكاكل اليت زباطبت بشأهنا الوزارة مع اعبهات اؼبعنية، كاإلرشاد القانوين 

. من إصبارل الشكاكل اليت تلقتها
 إصبارل القضايا الواردة إذل الوزارة

  شكول1471

 النسبة العدد تصنيف الشكاكل

 ٪75 1 098 شكاكل زباطبت بشأهنا الوزارة مع اعبهات اؼبعنية

 ٪25 373 إرشاد قانوين

. 2009-2008   تقرير أداء كزارة حقوؽ اإلنساف لعامي :اؼبصدر

كتأيت االنتهاكاتي اؼبرتبطةي باغبريات الشخصية يف اؼبرتبة األكذل من حيثي ؾبمل  -9
 يف اؼبائة، تليها اغبقوؽي اؼبرتبطةي بالعمل 21شكول بنسبة (235)الشكاكل اليت متَّ استقباؽبا 

ـى القانوف بنسبة 19كالعماؿ بنسبة   يف اؼبائة، مثَّ اغبقوؽي اؼبرتبطة باغبق يف التقاضي كاؼبساكاة أما
 يف اؼبائة من إصبارل الشكاكل اليت 11 يف اؼبائة، تليها اغبقوؽي اؼبرتبطة بالسجناء بنسبة 13

كتأيت يف ذيل القائمة الشكاكل اؼبتعلِّقة . تلقتها الوزارةي كزباطبت بشأهنا مع اعبهات ذات العالقة
باغبقوؽ اؼبرتبطة حبرية الفكر كالتعبَت كحق العيش يف بيئة نظيفة بعدد شكويُت لكلٍّ منهما 

كاعبدكؿ أدناه يوضح أعدادى الشكاكل الواردة للوزارة مصنفة حسب .  يف اؼبائة فقط1.0كبنسبة 
. نوع اغبق الذم ترتبط بو الشكول
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 النسبة٪ العدد نوع اغبق ـ

 ٪21 235 اغبقوؽ اؼبرتبطة باغبريات الشخصية كالسالمة اعبسدية 1

 ٪19 206 اغبقوؽ اؼبرتبطة بالعمل كالعماؿ 2

 ٪13 145 حق التقاضي كاؼبساكاة أماـ القانوف 3

 ٪11 125 اغبقوؽ اؼبتعلقة بالسجناء 4

 ٪6 69 اغبقوؽ اؼبتعلقة باؼبتهم 5

 ٪5 59 اغبقوؽ الصحية 6

 ٪7 81 اغبق يف التملك كضباية اؼبمتلكات اػباصة 7

 ٪2 25 اغبق يف اغبصوؿ على الرعاية االجتماعية كخدمات التنمية 8

 ٪1 12 اغبقوؽ اؼبرتبطة بالتعليم 9

 ٪0.1 2 اغبقوؽ اؼبرتبطة حبرية الفكر الرأم كالتعبَت 10

 ٪1 12 "األحواؿ الشخصية"اغبقوؽ اؼبرتبطة بالزكاج كتكوين األسرة  11

 ٪2 25 حقوؽ الطفل 12

 ٪0.4 5 اغبقوؽ اؼبتعلقة بذكم االحتياجات اػباصة 13

 ٪4 44 اغبقوؽ اؼبتعلقة بقضايا الالجئُت كالنازحُت 14

 ٪0.6 7 اغبقوؽ اؼبرتبطة بأسر الشهداء 15

 ٪2 19 حقوؽ اؼبرأة 16

 ٪0.1 2 اغبقوؽ اؼبتعلقة بالبيئة 17

 ٪1 15 اغبقوؽ اؼبتعلقة باؼبغًتبُت 18

 ٪0.4 5 اغبقوؽ اؼبتعلقة باجملٍت عليو كأكلياء الدـ 19

 ٪0.4 5 اغبقوؽ اؼبتعلقة حبرمة اؼبقابر 20

 ٪100 1098 اإلجمالي العام 

. 2009-2008  تقرير أداء كزارة حقوؽ اإلنساف لعامي :اؼبصدر

كبالتصنيف حسب نوع االنتهاؾ أك اغبقُّ ؿبل الشكول يأيت عدـ الشعور باألمن  -10
 يف اؼبائة، يليو عدـ اغبصوؿ 10 شكول، دبا نسبتو 98كاألماف على رأس القضايا الواردة يف 

 يف اؼبائة لكلٍّ منهما، مث االعتداء 8على ؿباكمة عادلة كاالحتجاز خارجى نطاؽ القانوف بنسبة 
 يف اؼبائة من إصبارل الشكاكل اليت تعاملت 6 شكول سبثِّل نسبةى 70على اؼبمتلكات اػباصة، 

كيوضح اعبدكؿي اآليت أىم القضايا ؿبل الشكول اليت استقبلتها الوزارةي خالؿ عامي . معها الوزارة
2008-2009 .



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

7 GE.11-40462 

 2009-2008نموذج للقضايا التي استقبلتها الوزارة خالل عامي 

 أك اغبق مضموف الشكول الشكول اغبقوؽ اليت ترتبط هبا ـ

 عدد الشكاكل

 2009 2008 اإلصبارل

اغبقوؽ اؼبرتبطة باغبريات  1
 كالسالمة اعبسدية الشخصية

 86 33 53 االحتجاز خارج نطاؽ القانوف

 98 31 67 عدـ الشعور باألمن كاألماف

 38 14 24 االعتداء اعبسدم كالنفسي

حق التقاضي كاؼبساكاة أماـ  2
 القانوف

 3 2 1 عدـ حيادية القضاء

 21 6 15 عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية

 87 22 65 اغبق يف اغبصوؿ على ؿباكمة عادلة

حق اؼبتهم يف اإلحالة للقضاء أك اإلسراع  اغبقوؽ اؼبتعلقة باؼبتهم 3
 يف اإلجراءات

9 7 16 

التعرض للتعذيب كاؼبعاملة الالإنسانية 
 كطلب التعويض عنهم

12 2 14 

اغبرماف من التمتع بالضمانات القانونية 
 خالؿ التحقيق

3 2 5 

 14 3 11 عدـ إجراء ربقيق عادؿ يف القضايا

 20 13 7 اغبق يف العوف القانوين

 2 1 1 اغبرماف من اػبدمات الصحية اغبكومية اغبقوؽ الصحية 5

اغبق يف منح عالجية يف اغباالت 
كاغبصوؿ على اؼبساعدة  ،اؼبستعصية
 العالجية

24 26 50 

حق التملك كضباية اؼبمتلكات  6
 اػباصة

 70 33 37 اغبق يف ضباية اؼبمتلكات اػباصة

اغبق يف اغبصوؿ على الرعاية  7
 االجتماعية كخدمات التنمية

اغبق يف اغبصوؿ على خدمات الرعاية 
 كالضماف االجتماعي االجتماعية،

2 11 13 

 3 1 2 اغبق يف اغبصوؿ على مسكن

 32 18 14 اغبق يف أجور مناسبة اغبقوؽ اؼبرتبطة بالعمل كالعماؿ 8

 16 9 7 كاؼبوظفُت الفصل التعسفي للعماؿ،

 19 6 13 التعذيب كاؼبعاملة الالإنسانية اغبقوؽ اؼبتعلقة بالسجناء 9

حق السجُت يف اغبصوؿ على مساعدة 
 مالية يف حالة إعساره

21 10 31 

 15 9 6 اإلفراج بقضاء ثالثة أرباع اؼبدة

 13 5 8 استمرار السجن رغم زكاؿ األسباب

اغبقوؽ اؼبرتبطة حبرية الفكر  10
 كالرأم كالتعبَت

 2 1 1 اغبق يف التعبَت عن الرأم

 7 4 3 فبارسة العنف أك التمييز ضد اؼبرأة حقوؽ اؼبرأة 

كتسويرىا، كعدـ  اغبفاظ على اؼبقابر، اغبقوؽ اؼبتعلقة حبرمة اؼبقابر 21
 التعرض ؽبا

 5 صفر 5

. 2009-2008  تقرير أداء كزارة حقوؽ اإلنساف لعامي :اؼبصدر
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 مكافحة الفساد -  ثالثاً 
عاـ      إدراكان من الدكلة ؼبخاطر الفساد على اجملتمع كالتنمية صدر قرار صبهورم يف  -11

 اتفاقية على 2005كصادؽ الربؼباف يف عاـ .  بتشكيل عبنة كزارية ؼبكافحة الفساد2003
كمت السماح . األمم اؼبتحدة ؼبكافحة الفساد،، كصدر بشأهنا قرار صبهورم بنهاية ذلك العاـ

.  الربؼبافلرؤساء اللجاف النيابية باستدعاء الوزراء كاحملافظُت دكف اغباجة للرجوع إذل ىيئة رئاسة
قانوف الذمة اؼبالية، كقانوف مكافحة الفساد، كقانوف اؼبناقصات ؾكما صدر عدد من القوانُت 

 كما مت إنشاء عبنة عليا .كإصدار الالئحة التنفيذية لقانوف اؼبناقصاتكاؼبشًتيات اغبكومية 
، باإلضافة  اليمن إذل مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجيةكانضمتمستقلة للمناقصات، 

 ؿباربة إذل التعرفة اعبمركية اليت ىدفت كتخفيض اغبكومة اازبذتوإذل عدد من اإلجراءات اليت 
 .كغَتىاالتهريب، كخفض النفقات يف بنود اؼبيزانية كترشيد استخدامها 

 إنشاء جهاز مستقل ؼبكافحة الفساد يتكوف من أفراد 2007يوليو / يف سبوزمتك -12
 كقامت اؽبيئة رغم .ؽبم بالنزاىة كاالستقامة منتخبُت خارج إطار اؼبؤسسات اغبكومية مشهود

 بتنفيذ عدد من التدابَت احداثتها كالصعوبات اليت تكتنف جرائم الفساد كتعقيداهتا كتشعيباتو
ؼبكافحة الفساد كإعداد اإلسًتاتيجية الوطنية ؼبكافحة الفساد كآليات كخطط تنفيذىا، مت 

 أثناء اؼبؤسبر اإلقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاىة 2010يوليو /إطالقها يف أكاخر شهر سبوز
. كمكافحة الفساد اؼبنعقد يف صنعاء

كباإلضافة إذل إجراء مراجعة شاملة للقوانُت كمعاعبة الثغرات اليت ربتويها لتضييق فرص - 13
استغالؽبا يف جرائم األمواؿ العامة، فضالن عن استكماؿ البنية التشريعية كإصدار قانوف الذمة 
اؼبالية كقانوف مكافحة الفساد كإصدار الالئحة التنظيمية للهيئة كأعدت أيضان مشركع تعديل 

بعض أحكاـ قانوف مكافحة الفساد إضافة إذل تنفيذ دراسة قانونية للمواد اؼبتعلقة جبرائم الفساد 
الواردة يف قانوف اعبرائم كالعقوبات كمقًتحات تعديلها كتطويرىا لتتواءـ مع االتفاقية الدكلية 

 .ؼبكافحة الفساد
كفيما يتعلق بالتوعية كالتثقيف يف ؾباؿ مكافحة الفساد فقد نفذت اؽبيئة ضبالت توعية - 14

كطنية ؼبكافحة الفساد كتعميق الوعي العاـ بقضايا الفساد كـباطره على التنمية كاالستثمار، 
كنفذت دكرات تدريبية كتوعوية ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين كقطاع اإلعالـ، كسانبت يف إطالؽ 

.  التحالف الوطٍت للنزاىة
 كمت ازباذ عدد من التدابَت لوضع نظاـ للشفافية كاؼبساءلة ؼبكافحة الفساد اؼبارل كاإلدارم -15

كمت . يشمل إجراءات احًتازية ربوؿ دكف تدكيل الفساد كانتشاره يف أجهزة السلطة اؼبركزية كاحمللية
إلزاـ اؼبستولُت يف مناصب حكومية عليا كاؼبشمولُت بقانوف اإلقرار بالذمة اؼبالية تقدًن إقرارات 

نوفمرب /كقد بلغ عدد ىذه اإلقرارات حىت تشرين الثاين. مالية بأمالكهم كمصادر دخوؽبم
 إقراران للمرحلة األكذل، كألفاف كسبعة 319 ألفان ك13 إقراران، منها 326 ألفان ك15، 2010
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 مسؤكالن من 135كقد أحالت اؽبيئة . 2009إقرارات للمرحلة الثانية اليت بدأت أكاخر العاـ 
ـبتلف اؼبستويات الوظيفية إذل النيابة العامة دل يقدموا إقراراهتم بالذمة اؼبالية، فيما سيتم إحالة كبو 

كقد أحالت .  شخص إذل النيابة خالؿ األياـ القادمة يف حاؿ زبلفهم عن تقدًن اإلقرار400
 متهم إذل النيابة العامة باإلضافة إذل ازباذىا 200 قضية فساد كأكثر من 31اؽبيئة منذ تأسيسها 

. عددان من اإلجراءات اليت أسهمت يف اسًتداد مئات اؼباليُت من الرياالت إذل خزانة الدكلة

مكافحة الفقر  - رابعاً  
 التزمت اليمن بتخفيف نسبة الفقر إذل النصف مع هناية فًتة اػبطة الوطنية للتنمية -16

:   من خالؿ العديد من اآلليات أنبها2010كالتخفيف من الفقر عاـ 
  على البنية التحتية حيث احتلت 2010الًتكيز من خالؿ الربنامج االستثمارم لعاـ 

 مليونان 268 مليارات ك510قطاعات البنية التحتية األنبية النسبية العليا كدببلغ 
 يف اؼبائة من إصبارل ـبصصات الربامج االستثمارم 61.8 ألف لاير كبنسبة 491ك

 97 مليار ك147 تلتها قطاعات اػبدمات كاإلدارة اغبكومية دببلغ 2010لعاـ 
 112 يف اؼبائة مث قطاعات التنمية البشرية دببلغ 17.8 ألف لاير كبنسبة 266مليونان ك
 يف اؼبائة، فالقطاعات اإلنتاجية 13.6 ألف لاير كبنسبة 570 مليونان ك695مليار ك

 ؛ يف اؼبائة6.8 ألف لاير كبنسبة 243 مليونان ك302 مليار ك56دببلغ 

  حشد جهود اؼباكبُت لدعم االستثمار يف البٌت التحتية دبا من شأنو التخفيف من
 ؛الفقر

  إعداد دراسة حوؿ اآلثار احملتملة لالزمة اؼبالية العاؼبية على االقتصاد اليمٍت قدمت
 ؛جمللس الشورل

 ؛إعداد دراسة عن الطبقة اؼبتوسطة يف اليمن 

  ؛ثر األزمة اؼبالية على القطاع اؼبصريف اليمٍتأإعداد دراسة عن 

  متابعة تنفيذ السياسات كاإلجراءات اؼبتعلقة بقضايا اؼبرأة يف إطار اػبطة االقتصادية
 ؛اػبمسية الثالثة ككذا يف إطار أجندة اإلصالحات الوطنية

  ؛2015-2011الًتكيز أيضان على قضايا اؼبرأة يف اػبطة اػبمسية الرابعة 

 إعداد مسودة كثيقة السياسية الوطنية للمساعدات اػبارجية .
     كعمل الصندكؽ االجتماعي للتنمية يف كل تدخالتو على استهداؼ اؼبناطق -17

     مشركعان خالؿ 4 433األكثر فقران كلذلك بلغ عدد اؼبشركعات اؼبخطط تنفيذىا كبو 
 166 مليوف دكالر، أقبز منها كبو 528.7 بتكلفة إصبالية بلغت كبو 2009-2006الفًتة 
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.  على ـبتلف القطاعاتة يف اؼبائة عن اؼبستهدؼ، موزع48.9مشركعان بنسبة اقباز بلغت  2
 مشركعان 253 يف اؼبائة كمت تنفيذ 50 مشركعان بنسبة اقباز بلغت 719ففي قطاع التعليم نفذ 

 112يف قطاع الصحة، فيما بلغ عدد اؼبشاريع اؼبنفذة للفئات ذات االحتياجات اػباصة 
أما فيما يتعلق بالتدريب كالدعم اؼبؤسسي، كتوفَت . 2009-2006مشركع خالؿ الفًتة 

اؼبنفذة         التجهيزات كاؼبعدات الضركرية، باإلضافة إذل بناء القدرات فقد بلغ عدد اؼبشاريع 
.  يف اؼبائة72قباز بلغت إ مشركعان بنسبة 360
مشركعان  5 824 كيف ؾباؿ برنامج اإلشغاؿ كثيفة العمالة فقد نفذ الصندكؽ كبو -18

ػبطة ا مليوف دكالر، بينما ىدفت 701.5، بتكلفة بلغت كبو 2010-2006خالؿ الفًتة 
 مليوف 927.5 مشركع، كبكلفة تقدر بنحو 7 710اػبمسية الثالثة أف ينفذ الصندكؽ كبو 

 يف اؼبائة عما كاف مستهدفان باػبطة من 75.5دكالر كبذلك يكوف الصندكؽ قد نفذ ما نسبتو 
. حيث عدد اؼبشركعات، كتكلفة اؼبشركعات

 مليوف نسمة، 9.1 كبلغ إصبارل اؼبستفيدين اؼبباشرين من تنفيذ تلك اؼبشاريع كبو -19
، كما سانبت مشركعات " ماليُت مستفيدة5" يف اؼبائة، 54شكلت اإلناث ما نسبتو 

 ألف 56.2يـو كىي تعادؿ / يف اؼبائة مليوف عامل20.5الصندكؽ يف توفَت عمالو مؤقتة بنحو 
 .عامل تقريبان ؼبدة عاـ

 2009-2006المشروعات المنفذة لمشروع األشغال العامة خالل الفترة 

القطاع 
 عدد

اؼبشاريع 
 التكلفة مليوف

دكالر 
 (باأللف) اؼبستفيدين

 اإلصبارل
شهر /عامل/العملة

غَت ماىرة ماىرة إناث ذكور  اإلصبارل
 19824 10311 9513 983 403 580 10.8 89الصحة  
 107679 55993 51686 1863 764 1098.8 58.7 602التعليم 

 13319 6925 6394 259.7 106.5 153.2 8 76 اؼبياه
 5061 2631 2430 115.8 47.5 68.3 3.6 24الصرؼ الصحي 
الرصف كربسُت 

اؼبدف 
91 16.5 305.9 212.6 518.5 21603 23403 45006 

 81207 42800 38407 948.3 388.8 559.5 30.2 330الزراعة كالرم 
 االجتماعيةف ؤكالش

كالتدريب اؼبهٍت 
17 3 55 38.3 93.3 2780 3009 5789 

 277885 145072 132813 4781.4 1960.7 2820.7 130.8 1226 اإلجمالي 
 .مشركع األشغاؿ العامة - 2006/2009التقرير السنوم لألعواـ   :اؼبصدر 

كبلغ عدد اؼبشركعات اليت نفذىا مشركع األشغاؿ العامة خالؿ                     -20
 مليوف دكالر 130.8 مشركعان بتكلفة إصبالية بلغت 1 226 كبو 2009-2006الفًتة 

كقد حظي قطاع التعليم بالًتتيب األكؿ من حيث عدد . موزعة على ـبتلف القطاعات
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-2006 مليوف دكالر خالؿ الفًتة 58.7 مشركع تكلفتها 602اؼبشركعات اليت بلغت كبو 
. شهر/ آالؼ عامل107 مليوف نسمة ككفرت عمالة ألكثر من 1.8 استفاد منها كبو 2009

 مشركعان كبتكلفة بلغت 330كاحتل قطاع الزراعة الًتتيب الثاين يف عدد اؼبشركعات اليت بلغت 
 مليوف دكالر، كما بلغ عدد اؼبشاريع اليت نفذىا مشركع األشغاؿ العامة يف ؾباؿ الرصف 30.2

. 2009-2006 مليوف دكالر خالؿ الفًتة 16.5 مشركعان كبتكلفة 91كربسُت اؼبدف كبو 
أما يف قطاع .  مليوف دكالر10.8 مشركعان بتكلفة 86كيف القطاع الصحي نفذ اؼبشركع كبو 

 8 مشركعان كلفت 76بلغ عدد اؼبشاريع كبو  (مياه األمطار كالسدكد كاغبواجز اؼبائة)اؼبياه 
كبلغ إصبارل اؼبشاريع اؼبنفذة يف قطاع الصرؼ . 2009-2006ماليُت دكالر خالؿ الفًتة 

كبلغ إصبارل .  مليوف دكالر3.6 مشركعان بلغت تكلفتها 24الصحي خالؿ الفًتة ذاهتا كبو 
 17اؼبشاريع اؼبنفذة يف ؾباؿ التدريب اؼبهٍت كالشؤكف االجتماعية خالؿ الفًتة نفسها كبو 

كبناءن على ما سبق فقد بلغ إصبارل اؼبستفيدين من تنفيذ تلك .  ماليُت دكالر3مشركعان كلفت 
 يف اؼبائة، كما سانبت تلك 41 مليوف نسمة، شكلت اإلناث نسبة 4.8اؼبشاريع كبو 

 .شهر/ ألف عامل277اؼبشركعات يف توفَت عمالة بنحو أكثر من 

 ينفذ يف مشركع األشغاؿ العامة 2010-2006أما خالؿ فًتة اػبطة اػبمسية الثالثة  -21
 مليوف دكالر، بينما استهدفت اػبطة 205.8 مشركعان خالؿ الفًتة بتكلفة بلغت 1 852كبو 

 مليوف 648.9 مشركعان، بكلفة تقدر بنحو 6 490اػبمسية الثالثة أف ينفذ اؼبشركع كبو 
 يف اؼبائة فبا كاف 28.5دكالر كبذلك يكوف مشركع األشغاؿ العامة قد نفذ فعليان فقط نسبة 

 31.7أما من حيث اؼبوارد فقد شكلت نسبة . مستهدفان يف اػبطة من حيث عدد اؼبشركعات
 . يف اؼبائة فبا كاف مستهدفان نفس اػبطة

كزاد عدد اغباالت اؼبستفيدة من صندكؽ الرعاية االجتماعية بُت العاملُت       -22
     46.6 فردان نسبة اإلناث منهم حوارل 1 037 826حيث كصل إذل  (2004-2008)

 .يف اؼبائة

كتشَت البيانات الواردة يف اعبدكؿ أدناه إذل أف عدد األفراد اؼبستفيدين من اؼبساعدات  -23
، كبلغ متوسط معدؿ النمو السنوم 2009 مستفيدا عاـ 1 020 965النقدية بلغ كبو 

 يف 46.4 يف اؼبائة، تشكل اإلناث يف اؼبتوسط نسبة 2.5 كبو 2009-2006خالؿ الفًتة 
 مقارنة 2009 مليوف لاير عاـ 39 886كما بلغ إصبارل اإلعانات النقدية اؼبؤقتة حوارل . اؼبائة
 يف اؼبائة، فبا يعٍت 12.4 مليوف لاير، ؿبققان معدؿ مبو بلغ 35 481 كاليت بلغت 2008بعاـ 

كقد بلغ عدد اؼبستفيدين من . زيادة يف االستهداؼ كتوسعات يف مشوؿ الرعاية االجتماعية
 18 034ب  مقارنة 2009 مستفيدا عاـ 21 086خدمات كبرامج الرعاية االجتماعية كبو 

 يف اؼبائة، تشكل اإلناث يف اؼبتوسط نسبة 16.9 ؿبققان معدؿ مبو بلغ 2008مستفيدان عاـ 
كيف ؾباؿ التدريب كالتأىيل عقد الصندكؽ عدد من الدكرات التدريبية يف ؾباالت .  يف اؼبائة45

عديدة كالتطريز كاغبياكة كتربية النحل كاؼبواشي دبا يتناسب كطبيعة كل ؿبافظو حيث بلغ عدد 



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

GE.11-40462 12 

 كبو 2008 مستفيدان، بينما كاف عاـ 4 875، 2009اؼبستفيدين الذم مت تدريبهم عاـ 
.   يف اؼبائة24.9 مستفيدان، كبذلك ربقق معدؿ مبو بلغ 3 904

خالل  (صندوق الرعاية االجتماعية)مان والرعاية االجتماعية األالمؤشرات الرئيسية لشبكة 
 2006/2009الفترة 

 2009 2008 2007 2006البند 
 1020965 1037825 1044078 943668عدد اغباالت اؼبستفيدة من اؼبساعدات النقدية 

 548119 553806 560760 503460ذكور 
 472846 484019 483318 440208إناث 

 39885997 35480533 18828073 15263177إصبارل اإلعانات النقدية من الصندكؽ ألف لاير  
 21086 18034 254صفر عدد اؼبستفيدين من خدمات كبرامج اغبماية االجتماعية 

 11186 10429 157صفر ذكور 
 9900 7605 97صفر إناث 
 4875 3904 12322 2701فراد الذين مت تدريبهم من قبل الصندكؽ  األعدد

 2438 2415 7078 883ذكور 
 2437 1489 5224 1818إناث 

 4650 90620 281059صفر إصبارل قيمة القركض اؼبمنوحة من الصندكؽ ألف لاير  
 93 1002 3273صفر عدد اؼبستفيدين من القركض اؼبمنوحة من الصندكؽ 

 49 576 1891صفر ذكور 
 44 427 1382صفر ناث إ

 .صندكؽ الرعاية االجتماعية : اؼبصدر

كعالكة على ذلك قدـ الصندكؽ قركضان بيضاء بدكف فوائد ميسرة يف ؾباؿ اؼبشاريع  -24
 2008 مليوف لاير، بينما كانت عاـ 4.6 حوارل 2009الصغَتة كاألصغر بلغت بنهاية عاـ 

 يف اؼبائة، حيث يالحظ تراجع كبَت يف 94.9 مليوف لاير كدبعدؿ مبو سالب بلغ 90.6كبو 
 مقارنة باألعواـ السابقة 2009إصبارل قيمة القركض اؼبمنوحة من الصندكؽ خالؿ عاـ 

 مليوف لاير، كبالتارل تراجع عدد اؼبستفيدين من تلك 281 كالذم ذباكز 2006كخصوصان عاـ 
 كدبتوسط دبعدؿ 2006 مقًتضان عاـ 3 273ب  مقارنة 2009 مقًتضان عاـ 93القركض إذل 

 . يف اؼبائة80.1مبو سالب بلغ 

كتشَت البيانات يف اعبدكؿ أدناه إذل أف إصبارل القركض اليت منحها الصندكؽ خالؿ  -25
 مليار لاير، كما بلغ عدد القركض اؼبصركفة لنفس الفًتة 4.6 بلغت 2009-2006الفًتة 
 قبد ىناؾ 2009-2008كعند اؼبقارنة لعامي .  قرضان موزعو على ـبتلف احملافظات5 642
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 يف اؼبائة 10 قرضان كدبعدؿ مبو بلغ 133 بنحو 2009زيادة يف عدد القركض اؼبمنوحة عاـ 
كتبلغ .  يف اؼبائة23مليوف لاير كدبعدؿ مبو بلغ  (292)كما يالحظ زيادة يف حجم اإلقراض 

.  مليوف دكالر أمريكي3.1 مليوف لاير يبٍت 645ؿبفظة القركض اغبالية أكثر من 
 2006/2009القروض المصروفة من صندوق المنشآت الصغيرة خالل الفترة 

 (لف لايرأ) صبارل القركضإعدد القركض اؼبصركفة السنة 
2006 326 1 058 665 
2007 421 1 614 181 1 
2008 381 1 489 251 1 
2009 514 1 157 543 1 

 4 641 318 5 642جمالي   إ

.  صندكؽ سبويل اؼبنشآت الصغَتة :اؼبصدر

 5 642كبعبارة أخرل يبكن القوؿ بأف صندكؽ سبويل اؼبنشآت الصغَتة قد نفذ كبو  -26
 مليار لاير، بينما ىدفت اػبطة 4.6، كبتمويل بلغ كبو 2009-2006قرضان خالؿ الفًتة 

 مليار لاير كبذلك يكوف صندكؽ سبويل اؼبنشآت 6اػبمسية الثالثة أف يتم توفَت سبويل بنحو 
 يف اؼبائة خالؿ األربع سنوات اؼباضية عما كاف مستهدفان 77الصغَتة قد نفذ فعليان نسبة 

كبلغ عدد القركض اؼبصركفة للنساء من صندكؽ الصناعات الصغَتة يف الفًتة        من . باػبطة
 . لاير يبٍت182 088 065 قرضان دببلغ 783، 2009مارس /آذار - 2004

كتشَت البيانات الواردة يف اعبدكؿ أدناه إذل أف إصبارل عدد اؼبشركعات اليت مت التعاقد  -27
 346كاؼبوافقة على سبويلها من قبل صندكؽ دعم كتشجيع اإلنتاج الزراعي كالسمكي كبو 

 مليوف لاير موزعة على عدد 18 936 بتكلفة إصبالية 2009-2006مشركعان خالؿ الفًتة 
 مشركعان بتكلفة إصبالية 91من القطاعات اؼبختلفة ففي ؾباؿ اإلنتاج الزراعي النبايت كبو 

 يف اؼبائة من إصبارل تكلفة اؼبشركعات كقد 11.8 مليار لاير تشكل ما نسبتو 2.2ذباكزت 
احتلت الًتتيب الثالث يف ىيكل التمويل حيث مت تشجيع زراعة احملاصيل النقدية اؼبدرة للدخل 
كالقطن كاغببوب كالنخيل كربفيز اؼبزارعُت كتشجيعهم على التوسع يف األراضي اؼبزركعة، فضالن 

عن دعم األحباث الزراعية يف ؾباؿ إكثار البذكر احملسنة كتنفيذ الدراسات كاغبقوؿ اإلرشادية 
اؼبرتبطة بزراعة القطن كاغببوب، عالكة على توفَت كسائل الرم اغبديث كاؼببيدات كسبويل ضبالت 
اؼبكافحة للحشرات ككذالك توفَت مستلزمات كمدخالت اإلنتاج الزراعية، باإلضافة إذل تدريب 

 .كتأىيل كتنظيم اعبمعيات التعاكنية الزراعية

 2006/2009تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي خالل الفترة  دعم ومشاريع صندوق

نسبة اؼبسانبة ٪ التكلفة اإلصبالية مليوف لاير  عدد اؼبشاريع  اجملاالت  
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 12 2 227 91نبايت  - الزراعة 
 2 307 11حيواين  -  الزراعة

 64 12 065 234اؼبائية اؼبنشآت 
 3 493 10اجملاؿ السمكي  

 20 3 844 دعم السلطة احمللية  
 100 18 936 346   اإلجمالي 

 .2006/2009 التقرير السنوم - صندكؽ تشجيع اإلنتاج الزراعي كالسمكي  :اؼبصدر

 مشركعان بتكلفة 11اغبيواين فقد بلغت كبو - أما من حيث سبويل اإلنتاج الزراعي  -28
 يف اؼبائة من إصبارل التكلفة لتلك 1.6 مليوف لاير تشكل ما نسبتو 307إصبالية ذباكزت 

اؼبشركعات حيث ساىم الصندكؽ بدعم تشجيع تطوير النحل كتوفَت اػباليا اغبديثة كتشجيع 
 .اعبمعيات النحلية اؼبتخصصة يف ىذا اعبانب

أما فيما يتعلق باؼبنشآت اؼبائية فقد بلغ إصبارل اؼبشركعات اليت مت التعاقد على سبويلها  -29
 يف ؾباؿ دعم منشآت الرم من سدكد كحواجز كقنوات مائية 2009-2006خالؿ الفًتة 

 منشأه مائية، إال أف ما مت تنفيذه خالؿ تلك 234 مليار لاير لعدد 12كخزانات أكثر من 
كما بلغ عدد .  يف اؼبائة فقط34.6 مشركعان كبنسبة إقباز بلغت 81الفًتة ال يتجاكز 

 مشركعان، 340، 2009ديسمرب / كانوف األكؿ31اؼبشركعات اليت ال تزاؿ قيد التنفيذ حىت 
كاليت سيتم استكماؿ اقبازىا خالؿ األعواـ القادمة كيتطلب تغطية االلتزامات القائمة لتنفيذىا 

 . مليار لاير11.6دببلغ كقدره 

كيف ؾباؿ دعم كسبويل مشاريع القطاع السمكي بلغ إصبارل اؼبشركعات اليت مت التعاقد  -30
كقد .  مليوف لاير493 عشرة مشاريع بلغت تكلفتها 2009-2006على سبويلها خالؿ الفًتة 

مشلت األنشطة كالربامج يف ؾباؿ البناء اؼبؤسسي لالرباد التعاكين السمكي التدريب كتأىيل 
أما بالنسبة لدعم . كتنظيم اعبمعيات التعاكنية السمكية، كزبفيف أعباء القركض على الصيادين

 يف اؼبائة من 20.3 مليوف لاير سبثل نسبة 3 844السلطة احمللية فقد ساىم الصندكؽ دببلغ 
 .2009-2006إصبارل كلفة اؼبشركعات خالؿ الفًتة 

كما مت توسيع خدمة الربنامج الوطٍت لألسر اؼبنتجة حيث قدر عدد اؼبستفيدات من  -31
، كما مت إنشاء كافتتاح شبانية 2008 امرأة كفقان آلخر إحصائية يف 2 129أنشطة الربنامج 

 2008كما مت افتتاح بنك األمل عاـ .  يف سبع ؿبافظات2008مراكز جديدة يف عاـ 
 .للتخلف من الفقر ككجهت نسبة من القركض اليت يبنحها للفقراء لصاحل النساء

 9كمت زبصيص أراضي لتنمية مشاريع اإلسكاف للشباب ذكم الدخل احملدكد يف  -32
 عامل يف 19 000كما مت تشغيل .  مليوف مًت مربع11.5ؿبافظات دبساحة إصبالية تزيد على 
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مؤسسة قطاع خاص عرب مكاتب التشغيل كأرباب العمل، كمت ربقيق زيادة سنوية يف اؼبرتبات 
 11.1 ألف موظف كدبتوسط زيادة شهرية 864.5 مليار لاير لعدد 138.5األساسية دببلغ 

كقد مت .  لاير20 000ألف لاير للموظف، كرفع أجور عماؿ النظافة إذل اغبد األدىن لألجور 
إعفاء األسرة الفقَتة من رسـو اػبدمات الصحية كالتعليمية دبوجب بطاقة الرعاية االجتماعية، 

 .كتشجيع منظمات اجملتمع على توفَت خدمات صحية ؾبانية للفقراء

 الففات المهمشة واألشد فقراً -  خامساً 

 األخدامو   المعوقون
 من استفسارات اللجنة قد ذبسد 6 ك5إف األخذ باالعتبار ما كرد يف إطار الفقرتُت  -33

على أرض الواقع من خالؿ اإلجراءات اغبكومية اػباصة برفع مستول بعض الفئات يف اجملتمع 
الالجئوف، مت - اؼبعوقوف - الفئات اؼبهمشة كاألشد فقران : اليمٍت كاليت تشمل الفئات التالية

استعراضها ضمن عدة تقارير قدمتها اعبمهورية اليمنية للجاف اؼبنشأة دبوجب معاىدات حقوؽ 
، كتقرير اعبمهورية اليمنية السابع عشر كالثامن عشر 2010-2008اإلنساف بُت عامي 

اؼبوحد عن مستول تنفيذ االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم يف تشرين 
، كالتقرير الدكرم الرابع عن مستول تنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفل يف 2009نوفمرب /الثاين
 .، كبيل نظر اللجنة إليهما ذبنبان للتكرار2009مايو /أيار

كنستعرض فيما يأيت جهود كزارة الًتبية كالتعليم فيما يتعلق باؼبعاقُت كالفئات اؼبهمشة  -34
من األخداـ حيث قامت الوزارة دبخاطبة مكاتب الًتبية كالتعليم باحملافظات كاؼبديريات ؼبراعاة 

ىذه النسبة يف التوظيف حيث مت اعتماد النسبة احملددة عن التوظيف للمعاقُت يف كافة مكاتب 
الًتبية كالتعليم، كفيما يتعلق جبهود كزارة الًتبية كالتعليم للتصدم للتمييز العنصرم فإف كافة 
مدارس اعبمهورية اليمنية تفتح كافة أبواهبا بداية كل عاـ دراسي أماـ كافة التالميذ باؼبرحلة 

األساسية كالطالب يف اؼبرحلة الثانوية لتسجيل أنفسهم لاللتحاؽ باؼبدارس دكف كضع أم قيود 
أك شركط تكرس التمييز ضد أم فئة من التالميذ كالطالب، كيتم معاملتهم معاملة متساكية مع 

أقراهنم، بل إف ىذه الشروبة تستفيد من اؼبساعدات اؼبالية كاؼبادية اليت تقدمها الوزارة ضمن 
 لسنة 41برامج اغبوافز كيتم إعفاءىم من الرسـو الدراسية دبوجب قرار ؾبلس الوزراء رقم 

2006. 

كما تنفذ الوزارة سنويان برامج تدريبية للمعلمُت كاإلدارة اؼبدرسية على أساليب التعامل  -35
مع الفئات اؼبهمشة، كتنفذ ضبالت توعوية لدل اجملتمعات احمللية من خالؿ كسائل اإلعالـ 

كإشراؾ خطباء اؼبساجد كالواعظُت كاؼبرشدين يف إطار اؼبسانبة يف رفع الوعي اجملتمعي للتعامل 
. مع ىذه الفئات اؼبهمشة كتغيَت النظرة ذباىها
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الالجفون إلى اليمن -  سادساً 
يتمتع الالجئوف من القرف األفريقي بكافة اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف االتفاقية اػباصة  -36

كقد نفذت .  اػباص بوضع الالجئُت1967 كبركتوكوؿ عاـ 1951بوضع الالجئُت لعاـ 
اغبكومة اليمنية بالتعاكف مع مكتب اؼبفوضية السامية برنامج تسجيل الالجئُت اؼبنتشرين يف 

كما مت تنفيذ عدد من الدكرات التدريبية لرفع كعي اعبهات اؼبختصة . عمـو ؿبافظات اعبمهورية
كمت ذبديدي التوقيع على مذكرة . يف الداخلية كالقضاء بأنبية الرعاية اإلنسانية الكاملة لالجئُت

التفاىم بُت كزارة حقوؽ اإلنساف كاؼبفوضية السامية، هبدؼ تعزيز التعاكف بُت الوزارة كاؼبفوضية 
فيما يتعلَّق بالالجئُت كحقوقهم، من خالؿ العديد من الربامج اليت هتدؼ إذل التوعية بالقوانُت 
كالتشريعات الدكلية اؼبتعلقة بالالجئُت كحق اللجوء، ككذا اؼبسانبة يف تطوير التشريعات الوطنية 

 .يف ىذا اجملاؿ

 المرأة-  سابعاً 
إف اؼبعلومات بشأف التدابَت احملددة اؼبتخذة، سواء التشريعية أك غَت التشريعية، من أجل  -37

التصدم بفعالية للتمثيل غَت اؼبتكافئ للمرأة يف كظائف ازباذ القرار يف صبيع اجملاالت، دبا يف 
ذلك الربؼباف كاغبكومة كالقضاء كاإلدارة العامة كالسلك الدبلوماسي كالدكائر اعبامعية كالواردة 

 من استفسارات اللجنة قد مت استعراضها ضمن عدة تقارير قدمتها اعبمهورية 6يف إطار الفقرة 
 كتقرير 2010-2008اليمنية للجاف اؼبنشأة دبوجب معاىدات حقوؽ اإلنساف بُت عامي 

اعبمهورية اليمنية السابع عشر كالثامن عشر اؼبوحد عن مستول تنفيذ االتفاقية الدكلية للقضاء 
، كالتقرير الدكرم عن 2009نوفمرب /على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم يف تشرين الثاين

مستول تنفيذ اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، كتقرير اعبمهورية اليمنية 
أغسطس /اػبامس بشأف مستول تنفيذ العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية يف آب

، كتوضيحات اعبمهورية اليمنية بشأف استفسارات عبنة مناىضة التعذيب يف كانوف 2009
.  ، كبيل نظر اللجنة إليها ذبنبان للتكرار2010يناير /الثاين
 فقد مت 11، ك10، 9كباإلشارة إذل اؼبعلومات اليت طلبتها اللجنة يف الفقرات  -38

استعراضها ضمن تقرير اعبمهورية اليمنية السابع عشر كالثامن عشر اؼبوحد عن مستول تنفيذ 
، 2009نوفمرب /االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم يف تشرين الثاين

كالتقرير الدكرم عن مستول تنفيذ اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، كتقرير 
اعبمهورية اليمنية اػبامس بشأف مستول تنفيذ العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية يف 

 . ، كبيل نظر اللجنة إليها ذبنبان للتكرار2009أغسطس /آب

كستتعرض فيما يأيت اإلجراءات كالتدابَت اغبكومية إلدماج منظور النوع االجتماعي يف  -39
السياسات كالربامج الوطنية تتضمن اؼبعلومات اؼبطلوبة يف إطار الفقرات أعاله كؾبمل الفقرات 
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ذات العالقة باؼبرأة الواردة يف استفسارات اللجنة حيث التزمت اغبكومة دبناىج عمل بيجُت 
الذم يؤكد على تعزيز مكانة اؼبرأة كإزالة كافة العوائق اليت ربوؿ دكف مشاركاهتا يف صبيع مناحي 

كتقـو اغبكومة اليمنية بدعم قضية اؼبرأة كازباذ . اغبياة إضافة إذل تبٍت مفهـو العدالة بُت اعبنسُت
اإلجراءات الكفيلة دبالمسة التوصيات اليت أكد عليها منهاج بيجُت كاتفاقية القضاء على صبيع 

فإدماج منظور النوع االجتماعي يف السياسات الوطنية كالقطاعية . أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة
: أخد ىذا التوجو مداه ليشمل ؾباالت تنموية عديدة أنبها

 حيث برز فيها بوضوح مكوف النوع 2005-2003سًتاتيجية التخفيف من الفقر ا 
االجتماعي يف ؾباؿ الصحة كالتعليم بشكل كاضح على اعتبار ىذين اجملالُت أساسان 

كما مت إنشاء ؾبموعة عمل النوع االجتماعي أثناء . لالنطالؽ إذل اجملاالت األخرل
سًتاتيجية اؼبذكورة من مؤسسات حكومية كمنظمات ؾبتمع مدين كماكبُت من االفًتة 

بُت طبسة ؾباميع عمل مهمتها مراقبة تنفيذ مكوف النوع االجتماعي الذم كرد يف إطار 
 ؛اإلسًتاتيجية

  الثالثة للتنمية كالتخفيف من الفقر ةػبمسياإدماج النوع االجتماعي يف اػبطة 
 حيث أدؾبت احتياجات النوع االجتماعي يف ـبتلف ؿباكر اػبطة 2006-2010

البيئة، البنية التحتية ىذا فضالن عن إفراد فصل  الصحة،التعليم، االقتصاد، "ةػبمسيا
حتول على أربعة قضايا مناىضة العنف ضد ا سبكُت اؼبرأة ؿخاص باؼبرأة ظبي فص

اؼبرأة، التمكُت االقتصادم للمرأة، تعزيز مشاركة اؼبرأة سياسيان كإزالة التمييز القانوين 
 ؛"ضد اؼبرأة

 التعليم، " كاحتوت على ستة ؿباكر 2015-2006سًتاتيجية تنمية اؼبرأة احملدثة ا
 ؛"الصحة، االقتصاد، العنف، اإلعالـ، صناعة القرار

  إدماج قضايا النوع االجتماعي يف الكتاب الدكرم لوزارة اؼبالية إلعداد اؼبوازنة
 ؛2002-2010

  إدماج قضايا النوع االجتماعي يف الكتاب الدكرم لوزارة التخطيط كالتعاكف الدكرل
 ؛ الرابعةةػبمسياإلعداد اػبطة 

  صدكر تعميم من رئاسة الوزراء لكافة الوزارات كاحملافظات إلنشاء قاعدة بيانات
 ؛مصنفة حسب النوع االجتماعي

  صدكر تعميم من نائب رئيس الوزراء لشؤكف الدفاع كاألمن كزير اإلدارة احمللية بتمثيل
رئيسات فركع اللجنة الوطنية للمرأة يف اجتماعات اجملالس التنفيذية كمناقشة اػبطط 

 ؛كالربامج كاؼبوازنات

 ؛اعتماد تدقيق النوع االجتماعي كآلية كطنية لرصد الفجوة بُت الرجاؿ كالنساء 

 ؛اعتماد الدليل التدرييب للميزانيات اؼبقاربة للنوع االجتماعي 
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  إدماج اللجنة الوطنية للمرأة يف اللجنة الوزارية إلعداد خطة التنمية االقتصادية
 ؛2009لعاـ " 145"كاالجتماعية الرابعة قرار ؾبلس الوزراء رقم 

  بشأف اؼبوافقة على تقرير اؼبراجعة 2009 لعاـ 144صدكر قرار ؾبلس الوزراء رقم 
 كمشاركة 2010-2000النصف مرحلية ػبطة التنمية االقتصادية كاالجتماعية الثالثة 

 ؛اللجنة يف ىذه اؼبراجعة

  يف مراكز قيادية سبثلت يف ككيل كزارة اػبدمة اؼبدنية ككيل كزارة النساء تعيُت عدد من
 .للتعليم الفٍت لقطاع اؼبرأة

أما على مستول السياسات القطاعية ظهر بعد النوع االجتماعي يف كثَت من  -40
:  االسًتاتيجيات كالربامج منها

 التعليم (أ) 

مت إدماج بعض احتياجات النوع االجتماعي يف اسًتاتيجية التعليم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت  -41
كالتعليم العارل من أنبها رفع نسب التحاؽ الفتيات كزيادة البنية التحتية يف ىذين النوعُت من 

التعليم إضافة ذلك فإف اسًتاتيجية ؿبو األمية كتعليم الكبار ىي األخرل ركزت على ؿبو أمية اؼبرأة 
من خالؿ الزيادة يف فتح مراكز ؿبو األمية كالتعاقد مع كادر ـبتص ىذا فضالن عن ربط منهج ؿبو 

 .األمية دبهارات أساسية تتوافق مع كاقع اؼبرأة كتليب احتياجاهتا اؼبعيشية

مجال الصحة  (ب) 
ىناؾ اسًتاتيجيات ركزت على صحة اؼبرأة هبدؼ التخفيف من نسبة كفيات األمهات  -42

: كاالىتماـ برعايتهن الصحية أثناء فًتة اإلقباب ىي
  كتشرؼ على تنفيذىا اإلدارة العامة 2010-2006اسًتاتيجية تنمية اؼبرأة صحيان 

 للمرأة يف كزارة الصحة كالسكاف كتركز على االىتماـ بصحة النساء كخفض كفياهتن؛

 كتشرؼ عيها اإلدارة العامة للصحة 2010-2006 الصحة اإلقبابية اسًتاتيجية 
اإلقبابية بوزارة الصحة كالسكاف كىي هتتم بتقدًن الدعم الصحي لألمهات أثناء    فًتة 

 .اإلقباب

الجانب االقتصادي  (ج) 
 كتشرؼ عليها اإلدارة العامة للمرأة العاملة 2010-2006 اؼبرأة العاملة اسًتاتيجية 

يف كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل اليت ركزت على التوعية حبقوؽ اؼبرأة كزيادة نسبتها 
 يف قوة العمل؛

 تشرؼ 2015-2005 إدماج النوع االجتماعي يف األمن الغذائي من اسًتاتيجية 
 .عليها اإلدارة العامة للمرأة الريفية بوزارة الزراعة كالرم
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أما بالنسبة للربامج كاؼبشاريع فهناؾ عددان من الربامج كاؼبشاريع اؼبوجهة لصاحل اؼبرأة  -43
: تًتكز بعضان منها على اآليت

  ىناؾ ستة برامج موجهة لتعليم الفتاة يف إطار اسًتاتيجية التعليم األساسي يشرؼ
 برناؾبان 23إضافة إذل كجود أكثر من . عليها قطاع تعليم الفتاة بوزارة الًتبية كالتعليم

كمشركعان يف إطار تنفيذ اسًتاتيجية التعليم األساسي أكثر من نصف أنشطتها موجهة 
 لتعليم الفتاة؛

  برامج موجهة لالىتماـ بصحة اؼبرأة مثل مشركع الصحة اإلقبابية تشرؼ كزارة الصحة
كالسكاف كأخرل تنصب يف إطار بناء قدرات اؼبرأة كسبكينها من أخذ حقوقها يف كافة 
اجملاالت تشرؼ عليها جهات عديدة منها اللجنة الوطنية للمرأة كجهات أخرل معنية 

باؼبرأة كقضاياىا رظبية كغَت رظبية ىذا فضالن عن برامج اإلقراض الصغَتة اليت يشرؼ 
عليها الصندكؽ االجتماعي للتنمية كصندكؽ الرعاية االجتماعية اليت يذىب جزءان كبَتان 

. منها لصاحل اؼبرأة

 ستراتيجية الوطنية لتنمية المرأةاالأهم اإلجراءات المنفذة في إطار سياسات   
يف ؾباؿ خفض نسبة األمية بُت النساء كالفتيات، اشتملت اإلجراءات اؼبتخذة خالؿ  -44

 غرفة دراسية، كتوسيع نطاؽ 397 مركز حملو األمية تشمل 147فًتة اؼبراجعة على افتتاح 
معلمة من خالؿ إكساهبم / معلمان 966التوعية اإلعالمية لتشمل كافة كسائل اإلعالـ، كتأىيل 

 إذل 3 000مهارات ؿبددة كنوعية، كرفع اؼبخصصات اؼبالية للمدرسُت كاؼبدربُت اؼبتعاقدين من 
.  لاير8 000
كيف ؾباؿ التوسع يف بناء مدارس التعليم العاـ للبنات يف ـبتلف احملافظات، قاـ  -45

 طالب 59 000 مشركع مدرسة يستفيد منها 172الصندكؽ االجتماعي للتنمية بتنفيذ 
 طالبة، مع 25 000 يف اؼبائة من إصبارل عدد اؼبستفيدين 43كطالبة كبلغت نسبة الطالبات 

كما مت تسوير كإضافة ضبامات . العلم أف الصندكؽ يستهدؼ مرحلة التعليم األساسي فقط
ؼبدارس البنات يف كل من مديرية حيداف صعدة، كمدرسة يف مديرية مقبنة ؿبافظة تعز، كمدرسة 

كانتهى الصندكؽ من تنفيذ عدد من مدارس خاصة للبنات يف . يف مديرية السوادة ؿبافظة عمراف
صعدة، اغبديدة، عمراف، الضالع، تعز، يف إطار برنامج تعليم : طبس عزؿ يف طبس ؿبافظات

الفتاة إضافة إذل بناء عدد من اؼبراكز لتنمية الفتيات الريفيات يف ثالث ؿبافظات مديرية 
تعز، مديرية السخنة باغبديدة كهتدؼ ىذه اؼبراكز لتنمية قدرات /صعدة، مديرية مقبنة/حيداف

 سنة كالاليت دل يلتحقن بالتعليم األساسي كذلك يف 15-10الفتيات الريفيات يف الفئة العمرية 
ؾباؿ تشكيل نوادم مدرسية كإقامة اؼبراكز الصيفية كعقد دكرات تدريبية يف ؾباالت ـبتلفة 

. كالرسم كاػبط كالزخرفة كاإلسعافات األكلية كالتدبَت اؼبنزرل كاألشغاؿ اليدكية كغَتىا
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ككصلت الزيادة يف التحاؽ اإلناث بالتعليم الفٍت كالتدريب اؼبهٍت إذل أكثر من      -46
 طالبة يف 400تسعة أضعاؼ، على الرغم من أف خط األساس لذلك االرتفاع كاف صغَتان 

كذبدر اإلشارة .  أضعاؼ3، مقارنة بالزيادة يف التحاؽ الذكور كاليت كصلت إذل 2000العاـ 
إذل أف ىناؾ حزمة مقًتحة من اإلجراءات التنفيذية للفًتة القادمة تستهدؼ دعم التنمية البشرية 

 معاىد فنية جديدة لتلبية اؼبهارات كالقدرات 10كالتخفيف من الفقر، كهتدؼ اغبزمة إذل بناء 
كسيتم إعادة تأىيل كافتتاح طبسة معاىد حالية كانت تستخدـ سابقان للفتياف . اػباصة بالفتيات

كاؽبدؼ العاـ من ىذه اؼبعاىد الفنية كاؼبهنية كاؼبراكز ىو إعداد كتقدًن قوة عمل ماىرة ستسهم 
. يف تطوير، كتلبية احتياجات سوؽ العماؿ اليمنية

 بناء قدرات شبكة شيماء ؼبناىضة العنف ضد اؼبرأة 2007-2006كشهدت الفًتة  -47
يف ؾباالت عدة أنبها اؼبناصرة كبناء التحالف ضد زكاج الصغَتات كقياـ الشبكة بإعداد كتنفيذ 

برامج للحلف على مستول اؼبدارس من مدراء كنواب اؼبدارس يف كل من ؿبافظيت اغبديدة 
كحضرموت باإلضافة إذل عمل اؼبسابقات كالربامج اؼبدرسية كالتحالفات يف ؿبافظيت اغبديدة 

 .كحضرموت اؼبستهدؼ بو األطفاؿ كالنشء

كمت إنشاء دكر اإليواء الستقباؿ النساء السجينات فبن مت اإلفراج عنهن كذلك هبدؼ  -48
تقدًن الرعاية الكاملة من السكن كتوفَت الغذاء، كتوفَت استشارات قانونية كنفسية كاجتماعية 
ؽبن، كحل اؼبشاكل كالنزاعات بينهن كأفراد أسرىن، باإلضافة إذل إعادة تأىيلهن من خالؿ 

. دكرات اػبياطة كالتطريز كالكمبيوتر كغَت ذلك

العمل -  ثامناً 
 2004 مليوف يف عاـ 10.8 سنة فأكثر، من حوارل 15زاد السكاف يف سن العمل،  -49
كذلك أدل تزايد اػبرهبُت كارتفاع نسبة غَت اؼبلتحقُت بنظاـ . 2009 مليوف عاـ 12.9إذل 

التعليم كالتدريب كنسبة التسرب إذل زيادة أعداد الداخلُت إذل سوؽ العمل كارتفاع معدالت 
اؼبشاركة، دبا يعد ربديان أماـ االقتصاد الوطٍت كالقطاع اػباص على توفَت فرص عمل كافية األمر 

 يف اؼبائة        عاـ 15الذم أدل إذل تفاقم مشكلة البطالة حيث كصلت ىذه النسبة إذل 
. 2004 نقطة مئوية عن عاـ 6.1 بًتاجع طفيف مقداره 2009

 (2009- 2004)البطالة في اليمن 
 البيانات 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 اؼبؤشرات ك
 541 495 540 632 539 556 538 024 513 642 48 558ذكور  ارل اؼبتعطلُت ػإجم

 253 402 253 419 253 282 251 977 271 108 203 981إناث 
 794 897 794 051 792 838 790 001 744 750 689 039إجمالي 



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

21 GE.11-40462 

إصبارل قوة 
العمل 

 4 804 483 4 684 117 4 560 967 4 434 195 4 304 101 3 729 448ذكور  
 629 943 619 917 609 679 597 205 585 436 514 952إناث 

 5 434 425 5 304 034 5 170 646 5 031 401 4 889 537 4 244 400إجمالي 
٪ 11.3٪ 11.5٪ 11.8٪ 12.1٪ 11.9٪ 13.0ذكور  نسبة البطالة 

 ٪ 40.2 ٪ 40.9 ٪ 41.5 ٪ 42.2٪ 46.3٪ 39.6إناث 
 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16إجمالي 

. 2010 التخطيط كالتعاكف الدكرل   كزارة:اؼبصدر

  السياسات والتدابير التي اتخذتها الدولة لزيادة فرص العمل  
كلتأكيد حق اؼبواطن يف العمل ازبذت الدكلة صبلة من السياسات كاإلجراءات كالتدابَت  -50

-2006لزيادة فرص العمل أبرزىا خطة التنمية االقتصادية كاالجتماعية للتخفيف من الفقر 
 اليت تضمنت غايات كأىداؼ كمؤشرات تشكل يف ؾبملها تعزيزان لإلصالحات 2010

االقتصادية كربقيقان للنمو االقتصادم اغبقيقي كاؼبستداـ كخلق فرص عمل جديدة للتخفيف من 
الفقر، ككذا بناء شراكة فاعلة مع القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين كدكؿ اعبوار كاؼبؤسسات الدكلية 

:  اؼباكبة ككذا مع احمليط اإلقليمي كالدكرل، حيث هتدؼ اػبطة إذل ربقيق اآليت
 ؛2010 يف اؼبائة يف عاـ 2.75خفض مبو السكاف يف سن العمل إذل  (أ) 

 يف اؼبائة سنويان 4.1زيادة قدرة االقتصاد الوطٍت على خلق فرص عمل غبوارل  (ب) 
 ؛خالؿ السنوات اػبمس القادمة

 .2010بنهاية   يف اؼبائة12استهداؼ خفض معدؿ البطالة إذل  (ج) 

كمن أجل توفَت فرص العمل اؼبناسبة كالعادلة لكل مواطن مشلت اػبطة العديد من  -51
: السياسات كاإلجراءات تتمثل فيما يلي

  تطوير قدرات الوزارات اؼبعنية يف ربليل العرض كالطلب على القول العاملة كانتهاج
السياسات كاإلجراءات اؼبالئمة ضمن اسًتاتيجية التشغيل تضمن زيادة فرص العمل 

 كمواجهة الفقر كمواءمة العرض بالطلب على القول العاملة؛

  استكماؿ متطلبات توفَت البيئة االستثمارية اؼبالئمة لربامج كاؼبشاريع االسًتاتيجية
 الكربل كاؼبتوسطة، احمللية كاألجنبية كاؼبشًتكة؛

  تشجيع االستثمارات كثيفة العمل ككذلك اإلقراض كالتمويل للمنشآت اؼبتوسطة
كالصغَتة كمشاريع الشباب كاػبرهبُت بصفة عامة، كاػبرهبُت يف التعليم الفٍت كالتدريب 

 اؼبهٍت بصفة عامة؛

 زيادة إسهاـ اؼبرأة يف النشاط االقتصادم اؼبنتج؛ 
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  ،تطوير التشريعات كالقوانُت اؼبتعلقة بالعمل كبيئتو كشركط السالمة الصحية كاؼبهنية
 كربسُت آليات إنفاذ عقود العمل كحل اؼبنازعات، كتوسيع نظم التأمينات االجتماعية؛

 نشر الوعي العاـ كتعزيزه حوؿ سلوكيات كأخالقيات العمل كاحًتاـ العقود؛ 

  ربديث مناىج التعليم كالتدريب، كمواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم كالتدريب
 لضماف مالءمة ـبرجتها مع احتياجات أسواؽ العمل احمللية كالدكلية؛

  دعم مراكز التدريب اؼبتخصصة يف إطار اتفاقية التعاكف الفٍت الدكرل، كقصر االبتعاث
 على التخصصات النادرة كالتوسع فيها؛

  إشراؾ أطراؼ العمل يف إعداد الربامج كاؼبناىج التعليمية كالتدريبية دبا ىبدـ التنمية، مع
االىتماـ دبهارات اللغة اإلنكليزية كاغباسوب كنظم اؼبعلومات كمدخل أساسي لتنمية 

 اؼبوارد البشرية؛

 الًتكيز على برامج التأىيل كإعادة التأىيل للعاملُت كالباحثُت عن عمل كالتوسع فيها؛ 

  إجراء الدراسات كالبحوث اؼبيدانية عن البطالة بأنواعها كمفاىيمها اؼبختلفة، كالوقوؼ
 على أسباهبا كآثارىا االقتصادية كاالجتماعية كسبل كآليات اغبد منها؛

 متابعة التنسيق مع دكؿ اعبوار لتسهيل استيعاب العمالة اؼبؤىلة؛ 

 فتح مكاتب التشغيل يف احملافظات اليت ال تتوفر فيها مثل ىذه اؼبكاتب؛ 

  تطوير مكاتب التشغيل كبناء قدراهتا اؼبؤسسية كالتنظيمية، كتعزيز التنسيق مع القطاع
 اػباص يف تشغيل العمالة؛

 مراجعة اغبد األدىن لألجور ليتوافق مع اغبد األدىن من العيش الكرًن؛ 

  مواصلة إدماج القطاع غَت اؼبنظم يف النشاط الرظبي، كزيادة أعداد الشركات
كاؼبؤسسات اػباصة الكربل كتعزيز قدراهتا االستيعابية يف تنفيذ اؼبشاريع كالعقود ضمن 

 اؼبواصفات كاؼبقاييس اإلقليمية كالدكلية؛

  تكثيف اعبهود القائمة لتحديث اػبدمة اؼبدنية كرفع الكفاءة كاإلنتاجية، كزيادة إسهاـ
اإلدارة العامة اػبدمية يف ربسُت مؤشرات أداء األعماؿ، كتفعيل منظومة اغبكم اعبيد 

 . اؼبولدة لفرص االستثمار كالتوظيف

السياسات واإلجراءات المتخذة لمعالجة البطالة   
كيف اذباه معاعبة البطالة ازبذت اغبكومة فبثلة يف كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل  -52

خالؿ الفًتة اؼباضية العديد من اإلجراءات اؼبختلفة اليت يبكن أف تساعد للتخفيف من البطالة 
: ككاف من أنبها
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  إعداد اسًتاتيجية كطنية للتشغيل بالتعاكف مع منظمة العمل الدكلية كأطراؼ اإلنتاج
 كذلك لتحديد اؼبعاعبات اليت يبكن من خالؽبا التخفيف من البطالة؛

 إعداد اسًتاتيجية كطنية لتنمية اؼبوارد البشرية؛ 

  تنفيذ برنامج خاص لتطوير نظاـ معلومات سوؽ العمل كتعزيز قدرات مكاتب
 التشغيل؛

  كلتعزيز دكر القطاع اػباص للمسانبة يف التخفيف من البطالة فقد مت إزالة القيود
. اػباصة بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل العمالة يف أسواؽ العمل احمللية كالدكلية

  النقابات العمالية 
 من استفسارات اللجنة خبصوص قانوف تنظيم النقابات 19كباإلشارة إذل الفقرة  -53

، فإنو قد مت تنظيم اؽبيكل التنظيمي للمنظمات النقابية العمالية دبوجب 2002العمالية لعاـ 
يتكوف اؽبيكل التنظيمي النقايب على شكل ىرمي من األدىن إذل األعلى " اليت نصها 13اؼبادة 

: كعلى النحو التارل
؛ اللجنة النقابية (أ) 
  ؛النقابة الفرعية (ب) 
؛ فرع االرباد (ج) 
  ؛النقابة العامة (د) 
". االرباد العاـ (ى) 

هبوز لكل ؾبموعة من العماؿ يزيد عددىم عن طبسة عشر عامالن " 14ادة كنصت ادل -54
تشكيل عبنة نقابية يف مرفق أك منشأة أك يف عدة مرافق أك منشآت متشاهبة يف اؼبهنة الواحدة أك 

تنشأ يف مرافق العمل كاإلنتاج كالتجمعات العمالية عباف " 15ادة  كما نصت ادل."اؼبتشاهبة
 كنصت ."نقابية تسَت أعماؽبا كفقان ألحكاـ ىذا القانوف كالئحتو التنفيذية كالنظاـ األساسي

تتكوف النقابة الفرعية من ؾبموع اللجاف النقابية ذات اؼبرافق كاؼبنشآت ذات اؼبهنة " 16ادة ادل
  ."الواحدة أك اؼبشاهبة على مستول احملافظة

 تتكوف النقابة العامة من (أ): " تكوين النقابة العامة حيث نصت17ادة كبينت ادل -55
فبثلي اللجاف النقابية أك النقابات الفرعية على أساس اؼبهنة الواحدة أك اؼبهن اؼبتشاهبة كتسَت 

 يبُت النظاـ األساسي مهاـ (ب)؛ أعماؽبا كفقان ألحكاـ ىذا القانوف كالالئحة كالنظاـ األساسي
. "كاختصاصات النقابة العامة

تشكل النقابات العامة فيما بينها اربادان عامان يسمى االرباد  "(أ)20ادة كنصت ادل -56
 يكوف اؼبقر (ب)؛ العاـ لنقابات عماؿ اليمن كيتمتع بالشخصية االعتبارية كالذمة اؼبالية اؼبستقلة
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نشئ لو فركعان يف ؿبافظات م هبوز لالرباد العاـ أف (ج)؛ الرئيسي لالرباد العاـ العاصمة صنعاء
اعبمهورية كربدد الالئحة كالنظاـ األساسي كيفية تشكيل فركع االرباد كنطاؽ اختصاصاهتا 

. كأكجو نشاطها
لنقابية كرسم سياساهتا ايتوذل االرباد العاـ قيادة اغبركة : ما يلي 21ادة كما جاء يف ادل -57

. احملققة لطموحها كأىدافها داخليان كخارجيان كفقان ألحكاـ ىذا القانوف كالئحتو كالنظاـ األساسي
:  على ما يلي40ادة كفيما يتعلق دبمارسة اإلضراب فقد نصت ادل -58

اإلضراب السلمي ىو أحد الوسائل اؼبشركعة للعماؿ كمنظماهتم النقابية  (أ) 
للدفاع عن حقوقهم كمصاغبهم القانونية إذا دل يتم التوصل إذل معاعبة النزاع الناشئ عرب 

؛ اؼبفاكضة اعبماعية
يف حالة عدـ توصل اؼبفاكضة إذل حل للنزاع بُت اؼبنظمة النقابية كصاحب  (ب) 

العمل هبوز أف تنظم اؼبنظمة النقابية عملية اإلضراب اعبزئي أك العاـ بالتنسيق مع اؼبنظمة 
 .النقابية العليا كفقان ألحكاـ ىذا القانوف

كافة استنفاد  ال يتم اإلعالف عن اإلضراب أك فبارستو إال بعد : أنو41ادة كبينت ادل -59
: ذا اغبق كفقان لإلجراءات التاليةقكسائل التفاكض مع صاحب العمل كأف يتم فبارسة 

؛ شعار صاحب العمل قبل الشركع يف اإلضراب بفًتة ال تقل عن عشرة أياـإ (أ) 
: كبشكل تدرهبي بعد استيفاء التارلسلميان يبارس حق اإلضراب  (ب) 

شعاران باعتزاـ اللجوء إذل اإلضراب ؼبدة ال تقل عن إرفع الشارات اغبمراء  '1'
 ؛ثالثة أياـ متتالية

 ؛التوقف اعبزئي عن العمل يف اؼبنشأة كاألقساط ؼبدة ال تقل عن ثالثة أياـ '2'

‘ 1    ‘رتُت فقالتوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء اؼبدة الوارد ذكرىا يف اؿ '3'
. ‘2‘ك

 ال تقطع عالقات العمل بُت صاحب العمل كالعماؿ كنقاباهتم أثناء 42ادة كنصت ادل -60
 ال هبوز فرض عقوبات على العماؿ أك بعضهم دبا يف ذلك الفصل من 43ادة  كادل.فًتة اإلضراب

. العمل بسبب فبارستهم لإلضراب أك الدعوة إليو إذا كاف قد مت كفقان ألحكاـ ىذا القانوف

التأمينات االجتماعية -  تاسعاً 
 يف ؾباؿ إعادة 2009بذلت اغبكومة جهودان لتحسُت اإلدارة اغبكومية خالؿ عاـ  -61

ىيكلة نظاـ التأمينات دبا يضمن ديبومتو كتنوع خدماتو كاستثمار موارده، حيث كافق ؾبلس 
 1991 لعاـ 26الوزراء على مشركع قانوف التأمينات االجتماعية كقانوف بديل للقانوف رقم 
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بشأف التأمينات االجتماعية، اليت شاركت يف إعدادىا أطراؼ الشراكة التأمينية االرباد العاـ 
لنقابات عماؿ اليمن، كارباد الغرؼ التجارية، ركعي فيها توصيات اػبرباء اإلكتواريُت للمؤسسة 

. كمت إحالة مشركع القانوف جمللس النواب
كفيما يتعلق بصندكؽ الضماف االجتماعي، فاغبكومة تسعى إذل توسيع برامج الرعاية  -62

 مسحان اجتماعيان استهدؼ صبيع الفقراء يف 2009االجتماعية حيث نفذ الصندكؽ عاـ 
 حالة، كما عمل على استكماؿ اؼبسوحات االجتماعية اؼبيدانية يف 143.39ل ؿبافظة صعدة 

صبيع ؿبافظات اعبمهورية للوقوؼ على الفئات اؼبستحقة لإلعانات النقدية يف الريف كاغبضر 
:  إذل جانب تنفيذ العديد من األنشطة أنبها

  ؛متدربان  4 875 ل برنامج تدرييب 17تنفيذ 

 4.7 مقًتضان إلقامة مشاريع مدرة للدخل دببلغ 93  لتقدًن قركض بيضاء ميسرة 
 ؛مليوف لاير

 العمل على إعفاء األسر الفقَتة من رسـو الصحة كالتعليم كغَتىا. 

      4كقد بلغ إصبارل إنفاؽ الصندكؽ على صبيع كتل األنشطة ما يقارب من  -63
كزادت عدد اغباالت اؼبستفيدة من صندكؽ الرعاية االجتماعية بُت العاملُت . مليارات لاير

 فردان نسبة اإلناث منهم حوارل 1 037 826 حيث كصل العدد إذل 2004-2008
كتشَت البيانات الواردة يف اعبدكؿ اآليت إذل أف األفراد اؼبستفيدين من .  يف اؼبائة46.6

 .2009 حالة عاـ 1020965اؼبساعدات النقدية بلغت كبو

 يف اؼبائة، 2.5 كبو 2009-2006كبلغ متوسط معدؿ النمو السنوم خالؿ الفًتة  -64
 يف اؼبائة كما بلغ إصبارل اإلعانات النقدية اؼبؤقتة حوارل 46.4تشكل اإلناث يف اؼبتوسط نسبة 

 مليوف لاير، 35 481 كاليت بلغت 2008 مقارنة بعاـ 2009 مليوف لاير عاـ 39 886
 يف اؼبائة، فبا يعٍت زيادة يف االستهداؼ كتوسعات يف مشوؿ الرعاية 12.4ؿبققان معدؿ مبو بلغ 

 .االجتماعية

 21 086كقد بلغ عدد اؼبستفيدين من خدمات الرعاية االجتماعية كبراؾبها كبو  -65
 16.9 ؿبققان معدؿ مبو بلغ 2008 مستفيدان عاـ 18 034ب  مقارنة 2009مستفيدان عاـ 

كيف ؾباؿ التدريب كالتأىيل عقد .  يف اؼبائة45يف اؼبائة، تشكل اإلناث يف اؼبتوسط نسبة 
الصندكؽ عددان من الدكرات التدريبية يف ؾباالت عديدة كالتطريز كاغبياكة كتربية النحل كاؼبواشي 

دبا يتناسب كطبيعة كل ؿبافظة، حيث بلغ عدد اؼبستفيدين الذين مت تدريبهم       عاـ 
 مستفيدان كبذلك ربقق 3 904 كبو 2008 مستفيدان، بينما كاف عاـ 4 875، 2009

.   يف اؼبائة24.9معدؿ مبو بلغ 
خالل  المؤشرات الرئيسية لشبكة األمان والرعاية االجتماعية صندوق الرعاية االجتماعية

 2006/2009الفترة 
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 2009 2008 2007 2006البند 
 1020965 1037825 1044078 943668عدد اغباالت اؼبستفيدة من اؼبساعدات النقدية 

 548119 553806 560760 503460ذكور 
 472846 484019 483318 440208إناث 

 39885997 35480533 18828073 15263177إصبارل اإلعانات النقدية من الصندكؽ ألف لاير  
 21086 18034 254صفر عدد اؼبستفيدين من خدمات كبرامج اغبماية االجتماعية 

 11186 10429 157صفر ذكور 
 9900 7605 97صفر إناث 
 4875 3904 12322 2701فراد الذين مت تدريبهم من قبل الصندكؽ  األعدد

 2438 2415 7078 883ذكور 
 2437 1489 5224 1818إناث 

 4650 90620 281059 صفرإصبارل قيمة القركض اؼبمنوحة من الصندكؽ ألف لاير  
 93 1002 3273 صفرعدد اؼبستفيدين من القركض اؼبمنوحة من الصندكؽ 

 49 576 1891 صفرذكور 
 44 427 1382 صفر إناث

 . صندكؽ الرعاية االجتماعية :اؼبصدر   

 األطفال والعنف األسري-  عاشراً 

 معلومات بشأف ؿبتول قانوف اغبماية من 23باإلشارة إذل طلب اللجنة يف الفقرة  -66
، فإننا نود تصحيح اػبطأ الذم كرد يف تقرير اليمن الثاين 2008 لسنة 6العنف اؼبنزرل رقم 

بشأف العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، حيث دل يصدر ىذا 
أما خبصوص اؼبعلومات بشأف ذبرًن العنف اؼبنزرل كاالغتصاب يف إطار الزكاج، . القانوف بعد

كنطاؽ العنف اؼبمارس ضد النساء كاألطفاؿ فإننا كبيل نظر اللجنة إذل التقرير الدكرم عن 
مستول تنفيذ اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، كتقرير اعبمهورية اليمنية 

 .اػبامس بشأف مستول تنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفل على التوارل ذبنبان للتكرار

كما كبيل نظر اللجنة إذل تقرير اعبمهورية اليمنية اػبامس بشأف مستول تنفيذ اتفاقية  -67
، 26، 25، 24حقوؽ الطفل الذم احتول على معلومات مفصلة بشأف ما كرد يف الفقرات 

ضماف تسجيل صبيع  (أ) من استفسارات اللجنة اػباصة بالتدابَت اؼبتخذة من أجل 28، 27
تعديل اغبٌد األدىن لسن  (ب) من قانوف األحواؿ الشخصية؛ 14حاالت الزكاج عمالن باؼبادة 

حظر تعدد  (د)إذكاء الوعي بالتأثَتات السلبية لزكاج األطفاؿ؛  (ج) عامان؛ 18الزكاج برفعو إذل 
. حظر الزكاج القسرم كمنعو (ك)السماح بزكاج النساء دكف موافقة أكصيائهن؛  (ى)الزكجات؛ 
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ككذا التدابَت اؼبتخذة لضماف حصوؿ صبيع األطفاؿ ؾبانان على شهادة ميالد، كعمل األطفاؿ 
. كمشكلة أطفاؿ الشوارع

 2009-2005  مكافحة تهريب األطفال خالل الفترة 
 أسباهبا كأغراض حيث من كثَتان  اليمنية اعبمهورية يف األطفاؿ هتريب مشكلة  زبتلف-68

التهريب ككسائلو عن بقية الدكؿ يف أكركبا كأمريكا كشرؽ آسيا، كذلك من حيث ظركفها 
كمن . كعواملها كآليات تنظيمها بعكس ما ىو معركؼ يف بعض الدكؿ اؼبشتهرة هبذه الظاىرة

 األطفاؿ ضحايا التهريب الواردة من مراكز االستقباؿ فخالؿ مراجعة كربليل بيانات التقارير ع
يف اليمن من خالؿ مركزم االستقباؿ فيحرض دبحافظة حجة كأمانة العاصمة ككذلك ما 

تضمنتو ـبرجات دراسة مشكلة هتريب األطفاؿ اليت نفذهتا كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل يف 
 من عمليات هتريب األطفاؿ ىي من أجل العمل يف اؼبائة 90 فإف حوارل 2004أبريل /نيساف

 يف اؼبائة اؼبتبقية يتم استغالؽبم يف أعماؿ رعي 10أك االستغالؿ يف هتريب البضائع كما أف 
 خالؿ رحلة التهريب ؿاؼباشية أك التسوؿ داخل أراضي اؼبملكة العربية السعودية كيتعرض األطفا

 سواء .اكنواألخطار اليت يواجوبسبب نفسية ك جسدية سيئة ان آثار اؼبشاكل تعكس عدد منإذل 
 إذل عند عودهتم أك بقائهم يف اؼبناطق اجملاكرة خارج اغبدكد أثناء أك كالعودة، رحلة الذىاب أثناء

. ـمناطقو
كقد مت التنبؤ كالرصد ؽبذه اؼبشكلة من ًقبل كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل خالؿ  -69

الزيارات اؼبيدانية للمناطق حيث قامت الوزارة بعدد من اللقاءات ك (2003-2002) عامي
دراسة ميدانية أكلية عن ، كما قامت الوزارة بتنفيذ للتأكد من كجود اؼبشكلة كرصدىا اغبدكدية

 كقد 2004بريل أ/يف نيساف دراسة حالة حملافظيت حجة كاحملويت األطفاؿمشكلة هتريب 
من خالؿ عدد األطفاؿ الذين استقبلتهم مراكز االستقباؿ  بعض اؼبؤشرات أعطت ىذه الدراسة

 كالذين بلغ 2009ديسمرب / حىت كانوف األكؿ2005مايو /يف حرض كصنعاء منذ أيار
 يف اؼبائة حاالت مكررة من أطفاؿ 15-10 طفالن منهم تقريبان نسبة من 3 164عددىم 

اؼبناطق اغبدكدية الذين يعملوف يف هتريب البضائع بُت البلدين، كيتكرر القبض عليهم كترحيلهم 
 إذل  طفل مت ترحيلهم140كتسليمهم ؼبركز االستقباؿ يف حرض ؿبافظة حجة، باإلضافة إذل 

 .*2007 خالؿ النصف األكؿ من ميناء اغبديدة

__________ 

مكتب جوازات حسب إحصاءات  2007ىذه األعداد مت ترحيلها إذل ميناء اغبديدة خالؿ النصف األكؿ من  * 
ـ مع بعض أكلياء أمورىم كبعضهم دبفردىم كدل يسلموا عند كصوؽبم إذل أم دار رعاية لعدـ كجود كلواؼبيناء مت كص

. دار ـبصص الستقباؽبم دبحافظة اغبديدة كعدـ كجود آلية الستالـ األطفاؿ اؼبرحلُت إذل ميناء اغبديدة
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الجهود واإلجراءات المتخذة للحد من المشكلة   
حسب مهاـ كاختصاصات اعبهات اغبكومية كاإلجراءات قد تعددت ىذه اعبهود ؿ -70

 الربامج ككاف ؼبنظمة اليونيسيف بصنعاء دكر كبَت يف دعم كاألىلية اليت قامت بالتنفيذ
فردية كبسيطة لكل جهة على حدة،  كاإلجراءات للحد من اؼبشكلة كبدأت ىذه اعبهود بآلية

كبشكل غَت منظم حبسب دكرىا كمسؤكليتها كتواصل العمل حىت مت توحيد ىذه اعبهود بشكل 
تعاكف كتنسيق بُت ـبتلف اعبهات اؼبعنية يف بالدنا من خالؿ تشكيل اللجنة الفنية ؼبكافحة 
هتريب األطفاؿ اليت ينسق أعماؽبا اجمللس األعلى لألمومة كالطفولة كمت كضعها بشكل خطة 

كيبكن توضيح ىذه اعبهود كاألنشطة يف ىذا التقرير من خالؿ الستة ؾباالت عمل كطنية 
 : اآلتية
 ؛ؾباؿ الدراسات كاػبطط كاالسًتاتيجيات 

 ؛ؾباؿ تطوير التشريعات 

 ؛ؾباؿ تعزيز التعاكف كالتنسيق 

  ؛عالـ كالتوعيةاإلؾباؿ 

 ؛ؾباؿ تطوير كتشديد اإلجراءات األمنية كالقضائية 

 ؛ؾباؿ اغبماية كالتأىيل النفسي كإعادة اإلدماج لألطفاؿ ضحايا التهريب 

 ؾباؿ التدريب كالتأىيل كبناء القدرات  .

 الخطط واالستراتيجيات  مجال الدراسات و

  مجال الدراسات 
 دراسة حالة حملافظيت حجة كاحملويت يف ،مت تنفيذ الدراسة اؼبيدانية حوؿ هتريب األطفاؿ 

 كمت عقد حلقيت نقاش لنتائج الدارسة مع كافة اعبهات اغبكومية 2004مايو /أيار
 ؛عالـ الرظبية كاألىلية كاألجنبيةاإلكاألىلية كاؼبنظمات الدكلية اؼبعنية ككسائل 

 مت تنفيذ دراسة جدكل حوؿ برامج إعادة اإلدماج اجملتمعي لألطفاؿ ضحايا التهريب، 
 ؛2005-2006

 إجرائية حوؿ ةيف إطار ربديث البيانات كاؼبعلومات سيتم من تنفيذ دراسة تقييمي 
 .2009مشكلة هتريب األطفاؿ كقد أعدت خطة الدراسة يف عاـ 

 الخطط واالستراتيجيات  مجال 
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       سًتاتيجية الوطنية للطفولة كالشباب مت إقرار اال2007أغسطس /يف آب -71
أكتوبر /      ككذا مت إقرار اػبطة التنفيذية ؽبذه االسًتاتيجية يف تشرين األكؿ،2006-2015
عاجل ت ان  ؿبور12 متناكلة على أىداؼ األلفية الثالثة كاتفاقية حقوؽ الطفل ارتكزتاليت  2007
كقد تضمن أحد ، ػبطة التنفيذية ؽباا إعداد كما مت لدل األطفاؿ كالشباب،القضاياأكلويات 

:  كفبا جاء فيو اآليت مكوف حوؿ ضباية األطفاؿ احملركمُتتلك احملاكر
 ؛إهباد قاعدة معلومات لتوفَت فهم أكسع عن فئات األطفاؿ احملركمُت 

  اتاعبهات اغبكومية كمنظم)إهباد مفاىيم توعوية مشًتكة كتعزيز العمل اعبماعي 
 ؛ من األطفاؿ احملركمُتةمعُت حوؿ فئات (اجملتمع اؼبدين

 ؛توفَت تدابَت اغبماية االجتماعية 

 كلية اعبنائية كأحكاـ ؤ لألحداث مثل رفع سن اؼبسانوينتعزيز اإلصالح القضائي كالق
 ؛عقوبة بديلة

 حاالت العنفالعمل على مناىضة العنف ضد األطفاؿ من خالؿ رصد كتوثيق  
 ؛كإعادة تأىيل

 اياح الض األطفاؿكدمج. 

خطة كطنية تنفيذية ؼبكافحة هتريب  عدادبإ كما قاـ اجمللس األعلى لألمومة كالطفولة -72
كل األنشطة  ىذه اػبطة تنظمك. 2009مارس /أقرىا ؾبلس الوزراء يف شهر آذاراألطفاؿ 

اؼبطلوبة من كل اؼبؤسسات اغبكومية كغَت اغبكومية لتنفيذ األنشطة كالربامج اليت تضمن ضباية 
  يف التهريب كقد تضمنت اػبطة العديد من التدخالت تركزتاالستغالؿكرعاية األطفاؿ من 

 . نفس ؾباالت العمل السبعة اؼبذكورة سابقان  يفأنشطتها

 مجال تطوير التشريعات  
حقوؽ ع اتفاقية  ـكمواءمتهالقوانُت اؼبرتبطة حبقوؽ الطفل مت تطوير مشركع تعديالت ؿ -73

 يف من قبل اغبكومة ؽبذه القوانُتإقرار مشركع التعديالت كقد مت . الطفل كاؼبعايَت الدكلية
 . الستكماؿ اإلجراءات الالزمة بشأهناإحالتو إذل ؾبلس النوابمت ك 2007مارس /آذار

 ككذا صروبة ذبـر هتريب األطفاؿ،ة جديدة كإضافة نصوص قانوينكيتضمن مشركع التعديالت 
 كاؼبستغلُت، كمن كربدد عقوبات ضد اؼبهربُت. استغالؽبم يف التسوؿ، كاالسػتغالؿ اعبنسػي ؽبػم

جرائم استغالؿ "يف قانوف اعبرائم كالعقوبات بعنواف  (الفصل الرابع)أنبها إضافة فصل جديد 
. *مكوف من ثالثة فركع" األطفاؿ

__________ 

الفرع األكؿ تناكؿ ذبرًن هتريب األطفاؿ كالفرع الثاين ذبرًن االستغالؿ اعبنسي .  تضمن ىذا الفصل ثالثة فركع* 
 .لألطفاؿ كالفرع الثالث ذبرًن استغالؿ األطفاؿ يف التسوؿ
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  تهريب األطفال 

   مكرر262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات كل شخص طبيعي، أك اعتبارم قاـ  

بنقل طفل دل يتم الثامنة عشرة من عمره إذل دكلة أخرل بقصد استغاللو استغالالن غيػر مشركع 
. كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا استخدـ اعباين اغبيلة أك اإلكراه

كيعاقب باغببس مدة ال تقل عن ثالث سنوات كال تزيد على عشر سنوات إذا اقًتف فعل النقل 
بأعماؿ اعتداء جنسي، أك إيذاء جسدم دكف أف ىبل ذلك بأحكاـ اغبدكد كالقصاص كالدية 

. كاألرش على حسب األحواؿ

  1  مكرر262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات الوالد الذم يسلم طفلو الذم دل يتم  

الثامنة عشرة من عمره إذل شخص ليقـو بنقلو عرب اغبدكد الوطنية إذل دكلة أخرل مع علمو 
 كتضاعف العقوبة يف حالة التكرار أك كاف الطفل الذم كقع عليو التسليم أنثى أك كاف ،بذلك

.  كيسرم ىذا اغبكم على الورل كالوصي،دكف العاشرة من عمره

 2  مكرر262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من ساعد بأم كسيلة من الوسائل  

اؼبمهدة أك اؼبسهلة أك اؼبتممة أك حرض على ارتكاب أم جريبة من اعبرائم اؼبذكورة يف اؼبادتُت 
 كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات إذا كاف ،السابقتُت من ىذا الفصل

اؼبساعد أك احملرض موظفان عامان مستغالن كظيفتو أك كاف من اؼبتولُت تربية الطفل أك اإلشراؼ 
. عليو

  3  مكرر262مادة   
يعترب الناقل كاؼبسلم كاؼبساعد كاحملرض مسانبُت يف كل جريبة تقع على الطفل، أك تقع  

كيعاقب كفق أحكاـ اؼبسانبة يف اعبريبة . منو أثناء عملية نقلو، أك يف البلد الذم نقل إليو
. اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف

االستغالل الجنسي لؤلطفال   

  4 مكرر 262: مادة  
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من دفع طفالن دل يتم  (أ) 

الثامنة عشرة من عمره ذكران كاف أك أنثى ؼبمارسة أعماؿ البغاء، أك الفجور، أك الدعارة، بأف 
؛ أغراه أك شجعو أك أعانو بأم كسيلة على ذلك
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تكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد عن عشر سنوات إذا كاف اعباين من أصوؿ  (ب) 
؛ خوتو أك اؼبتولُت تربيتو أك اإلشراؼ عليوإالطفل أك 

تكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد عن اثنيت عشرة سنة إذا استخدـ اعباين أم  (ج) 
 .كسيلة من كسائل اإلكراه أك التهديد أك اغبيلة

  5 مكرر 262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من نقل طفالن دل يتم الثامنة عشرة  

من عمره عرب اغبدكد الوطنية بقصد استغاللو جنسيان، أك ساعد أك حرض على ذلك، كتكوف 
خوتو أك إالعقوبة اغببس مدة ال تزيد على عشر سنوات إذا كاف اعباين من أصوؿ الطفل أك 

.  أك إذا استخدـ اعباين كسيلة من كسائل اغبيلة أك اإلكراه،اؼبتولُت تربيتو أك اإلشراؼ عليو

 6 مكرر 262مادة   

يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات كل من أغرل أك شجع أك ساعد طفالن  
دل يتم الثامنة عشرة من عمره ذكران كاف أك أنثى على ىجر منزؿ كالديو بقصد فبارسة أعماؿ 

. البغاء أك الفجور أك الدعارة

  7 مكرر 262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات كل من استخدـ صورة أك رسم أك اسم  

طفل دل يتم الثامنة عشرة من عمره يف أم كسيلة من كسائل النشر أك اإلعالـ أك اإلعالف على 
كبو يثَت الغرائز اعبنسية أك يدعو أك وبرض أك يرغب يف األعماؿ اؼبنافية لألخالؽ كاآلداب 

 كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا أظهرت الصورة أك الرسم عضوان ،العامة
. من أعضائو اعبنسية

  استغالل األطفال في التسول 

 8 مكرر 262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من استغل يف غَت ضركرة طفالن دل  

 ،يتم الثامنة عشرة من عمره يف أعماؿ التسوؿ بأف عرضو أك دفعو أك أكرىو على ذلك
 أك كاف يعوؿ يف معيشتو ،كتضاعف العقوبة إذا استغل عاىة نفسية أك بدنية يف ذلك الطفل

.  أك ترتب عليو ضرر جسدم أك نفسي لذلك اإلنساف،على ذلك االستغالؿ

 9 مكرر 262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثالث سنوات الوالد الذم يسلم طفلو الذم دل يتم  

كيسرم ىذا اغبكم على . الثامنة عشرة من عمره إذل آخر ليستغلو يف التسوؿ مع علمو بذلك
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 كتكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات إذا كاف من .من يتوذل أمر ذلك الولد
.  أك كاف ذا عاىة نفسية أك جسدية،كقع عليو التسليم دل يتم العاشرة من عمره

  10مكرر 262مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات كل من أحدث يف طفل دل يتم الثامنة  

 أك كاف ذا سلطة على ذلك الطفل فسلمو إذل آخر ،عشرة من عمره عاىة ليستغلو يف التسوؿ
 دكف أف ىبل ذلك حبق اجملٍت عليو يف ،ليحدث بو تلك العاىة بقصد استغاللو يف التسوؿ
. القصاص أك الدية أك األرش على حسب األحواؿ

 12القرار اعبمهورم بالقانوف رقم يف  233 تيضاؼ مادة جديدة إذل ما بعد اؼبادة 
 بشأف اعبرائم كالعقوبات كتعديالتو عنواهنا اؼبتاجرة بأعضاء اإلنساف يكوف نصها 1994لسنة 

: على النحو التارل

  مكرر 233 مادة   
يعاقب باغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات كل من قاـ باؼبتاجرة بأم عضو من  

ال        أعضاء إنساف سواءن داخل اعبمهورية أك عرب اغبدكد الوطنية كتكوف العقوبة اغببس مدة 
تزيد على سبع سنوات إذا كاف من كقع عليو الفعل طفالن دل يتم الثامنة عشرة من عمره أك إذا 

. كاف اعباين من أصوؿ اجملٍت عليو أك اؼبتولُت تربيتو أك اإلشراؼ عليو

 مجال تعزيز التعاون والتنسيق  

  الداخليل اؼبستولعل  
اللجنة الفنية ؼبكافحة هتريب األطفاؿ من ـبتلف اعبهات اؼبعنية دبعاعبة ىذه  تشكيلمت  -74

ؽ ك حق- اػبارجية - الدفاع - الداخلية - االجتماعية كالعمل الشؤكفكزارات )اؼبشكلة 
 لألمومة كالطفولة األعلى كاجمللس - السلطات احمللية بأمانة العاصمة كؿبافظة حجة - اإلنساف

 .(مؤسسة الصاحل كمنظمة غَت حكومية باإلضافة إذل كجهة منسقة

 بإعداد آلية عمل للجنة 2009كما قاـ اجمللس األعلى لألمومة كالطفولة خالؿ عاـ  -75
الفنية ؼبكافحة هتريب األطفاؿ توضح اؼبهاـ كالدكر اؼبطلوب لكل عضو من أعضاء اللجنة دبا 

 .يسهم يف تفعيل دكر اللجنة
تشكيل عبنة كطنية عليا للطفولة كالشباب برئاسة نائب رئيس اعبمهورية كإقرار كمت  -76

 اليت تضمنت تدخالت كأنشطة متعلقة سًتاتيجية الوطنية للطفولة كالشباب،لالاػبطة التنفيذية 
 .  ضحايا التهريب األطفاؿحبماية األطفاؿ احملركمُت من الرعاية األسرية كمنهم
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  اػبارجيل اؼبستولعل  
كمت عقد عدد من اللقاءات التشاكرية بُت اعبهات اؼبعنية دبشكلة هتريب األطفاؿ يف  -77

بالدنا كاعبهات اؼبعنية يف اؼبملكة العربية السعودية ككانت ىذه االجتماعات بًتتيب كتنسيق من 
 بصنعاء كالرياض ككاف اللقاء األكؿ يف الرياض خالؿ شهر منظمة اليونيسيفقبل مكاتب 

 كالثالث يف تشرين 2006نوفمرب / كاللقاء الثاين يف صنعاء يف تشرين الثاين2006يونيو /حزيراف
: كخرجت ىذه اللقاءات بعدد من التوصيات من أنبها.  يف الرياض2007أكتوبر /األكؿ

 -أف تكوف اللجنة الفنية اؼبشًتكة عبنة منبثقة عن ؾبلس التنسيق اليمٍت  (أ) 
  ؛السعودم، كفبثلة من اعبهات اؼبعنية يف البلدين كعلى نفس اؼبستول من التمثيل

أف يتم رفع تقارير دكرية عن ما يتم تنفيذه من جهود يف ؾباؿ مكافحة هتريب  (ب) 
؛ السعودم-  األطفاؿ إذل ؾبلس التنسيق اليمٍت

أنبية اغبصوؿ على قائمة بأظباء كمناصب اؼبشاركُت يف اعبانب السعودم قبل  (ج) 
 ؛االجتماع بفًتة كافية كذلك لتحديد الفريق اؼبناظر ؽبم

، كالتنسيق مع  (د)  عرض ـبرجات االجتماع على ؾبلس الوزراء للتوجيو دبا يلـز
 ؛اؼبعنيُت يف قطاع التعاكف الدكرل بوزارة التخطيط كالتعاكف الدكرل

يف حاؿ تأخَت التوقيع على مذكرة التفاىم فمن اؼبهم البدء يف تنفيذ مشركع  (ى) 
الدراسة اؼبشًتكة ككذلك إقرار تنفيذ آلية تسليم كاستالـ األطفاؿ اؼبرحلُت، كذلك ألنبيتهما 

 .كإلمكانية تنفيذنبا بصورة أكثر فاعلية

 االجتماعية يف الشؤكفبُت كزاريت التعاكف الثنائي عقد االجتماع األكؿ للجنة كما مت  -78
 يف الرياض، كقد 2007يناير /يف شهر كانوف الثايناعبمهورية اليمنية كاؼبملكة العربية السعودية 
 تنفيذ دراسة مشًتكة حوؿ مشكلة هتريب األطفاؿ لكاف من أبرز ما أقره االجتماع اؼبوافقة عل

كقد جاء العمل هبذين . ككذلك كضع آلية لتنظيم عملية تسليم كاستالـ األطفاؿ اؼبرحلُت
 التوصية اليت خرج هبا فريق التنسيق اؼبشًتؾ يف اجتماع صنعاء الذم عقد يف لالنشاطُت بناءن عل

 .2006نوفمرب /تشرين الثاين

 عالم واإلمجال التوعية  
  الشؤكف االجتماعية كالعمل ضبالت توعية حوؿ مشكلة هتريب األطفاؿ كزارة نفذت

كقد استهدفت  احملويت، صعده، تعزؿبافظات حجة، اغبديدة،  أمانة العاصمة كيف
 شخص خالؿ 1 700 شخص منهػم 3 200ىذه اغبمالت حىت اآلف ما يزيد عن 

ككاف اؼبستهدفوف . 2009 شخص خالؿ عاـ 1 500، ك2008-2007عامي 
من ىذه اغبمالت ىم من أعضػاء اجملالس احمللية، كاؼبشائخ، كعقاؿ اغبارات، كأئمة 
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 مديرية من اؼبديريات 47اؼبساجد، كمدراء اؼبدارس، كالشخصيات االجتماعية، يف 
 األكثر فرزان لألطفاؿ ضحايا التهريب يف احملافظات اؼبستهدفة؛

 ؛ضبالت التوعية لوزارة حقوؽ اإلنساف يف ؿبافظات حجة، اغبديدة، ريبة 

 التوعوية حوؿ اؼبشكلة كالربامج التلفزيونية ك كاؼبقاالت الصحفية اؼبطوياتاؼبطبوعات ك
 كمنظمات اجملتمع اؼبدين كزارة الشؤكف االجتماعية، اغبكوميةاليت أصدرهتا اعبهات 

 ؛اجمللس األعلى لألمومة كالطفولة، اؼبدرسة الديبقراطية، مؤسسة شوذب

 ؛ حجو ؿبافظةتكثيف مساحة التوعية دبخاطر هتريب األطفاؿ عرب إذاعة استمرار 

  استمرار كتوسع برامج كزارة الداخلية لتوعية ضباط كأفراد الشرطة حوؿ مشكلة هتريب
 : منها اآليتعلى مستول اعبمهورية كاليت ، األطفاؿ كآثاره

  األسابيع التوعوية لرجاؿ كضباط الشرطة حوؿ اؼبشكلة يف كافة ؿبافظات
 ؛ضابط كفرد شرطة 5 400اعبمهورية كاستهدفت 

  ؛ شخصان من فبثلي اعبهات اؼبختصة30حلقة النقاش الصحفي دبشاركة 

  استمرار إصدار اؼبلحق الدكرم بصحيفة اغبراس كالفقرات التلفزيونية يف برنامج
كقد تناكلت كزارة . كالفقرات اإلذاعية لربنامج الشرطة كاجملتمع.  التلفزيوين"اغبراس"

 كاؼبرئية أنشطة التوعية اؼبختلفة حوؿ ةالداخلية يف ىذه الربامج اؼبقركءة كاؼبسموع
 ؛قضايا ضباية األطفاؿ، كمنهم األطفاؿ ضحايا التهريب

  إشراؾ األطفاؿ يف أنشطة توعوية حوؿ ـباطر هتريب األطفاؿ مؤسسة شوذب، برؼباف
  طفل؛10 000 أسهموا بتوعية ما يقرب من األطفاؿ

 ،كالبدء يف إجراءات تطوير  تطوير دليل خطباء اؼبساجد حوؿ ضباية حقوؽ األطفاؿ
 ؛مادة أساسية حوؿ حقوؽ الطفل ضمن منهج اؼبعهد العارل للوعظ كاإلرشاد

 أفالـ تثقيفية توعوية حوؿ مشكلة هتريب األطفاؿ منهاإنتاج : 

  فلم " بعنواف 2007كالعمل عاـ االجتماعية  الشؤكفاألكؿ لوزارة الفلم التوعوم
 ؛"طفولة مسلوبة

  ؼبؤسسة -فلم كرتوين توعوم حوؿ ـباطر هتريب األطفاؿ باسم عودة أضبد 
 ؛شوذب

  االجتماعية الشؤكف نتاج الفلم التوعوم الوثائقي الثاين لوزارة إ مت 2009كيف عاـ
 .كالعمل حوؿ مشكلة هتريب األطفاؿ

 تنفيذ عدد من األنشطة كالربامج التوعوية حوؿ اؼبشكلة 2009كما مت خالؿ عاـ  -79
منها قياـ كزارة الشئوف االجتماعية كالعمل بالتعاكف مع االرباد العاـ لنقابات عماؿ اعبمهورية 

 نقل الركاب، لتوعيتهم كإكساهبمسائقي سيارات كالنقابة العامة للنقل بتنفيذ ضبالت توعية ؿ
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 كربفيزىم للمشاركة يف برامج اؼبعرفة عن ـباطر هتريب األطفاؿ، كالعقوبات القانونية اؼبتعلقة هبا
 سائقان حىت اآلف من العاملُت 1 160اغبد من اؼبشكلة كقد استهدفت ىذه اغبمالت حوارل 

 .(، كذمار، كإب كتعز،كحجة  كصعدة،،كصنعاء اغبديدة،) يف نقل الركاب بُت احملافظات

 من اؼبطبوعات 30 000كما قامت كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل بتوزيع أكثر من  -80
كمت . التعليمية كالتثقيفية للتوعية حوؿ مشكلة هتريب األطفاؿ، ما بُت ملصقات، كنشرات تعريفية

توزيعها يف احملافظات كاؼبديريات اؼبستهدفة األكثر فرزان لألطفاؿ ضحايا التهريب ألعضاء اجملتمع 
- ذمار - احملويت - اغبديدة - حجة - تعز - احمللي، كسائقي السيارات يف ؿبافظات صنعاء 

 .إب
 بتنفيذ ضبلة توعية 2009كما قامت كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل خالؿ عاـ  -81

استهدفت . حوؿ ـباطر هتريب كعمل األطفاؿ، كالعنف ضد األطفاؿ، كالزكاج اؼببكر للفتيات
ىذه اغبمالت األسر كاألطفاؿ النازحُت جراء اغبرب على اؼبتمردين كاػبارجُت على النظاـ 

حجة كقد استفاد من ىذه اغبمالت التوعوية أكثر من - عمراف- كالقانوف يف ـبيمات صعده 
.   طفل6 000 أسرة تضم 3 000
 قامت مؤسسة شوذب للطفولة بالتوعية دبخاطر هتريب األطفاؿ 2009كخالؿ عاـ  -82

يف جزر كأرصفة الشوارع بالتعاكف مع مصلحة خفر السواحل كالسفارة األمريكية يف عدد من 
كما قامت اؼبؤسسة بتنظيم فرؽ شبابية للتوعية دبخاطر هتريب األطفاؿ يف . احملافظات

باإلضافة . اغبديدة- حضرموت - إب - التجمعات السكانية األشد فقران يف ؿبافظات حجة 
.  إذل تنفيذ مثل ىذه الربامج التوعوية لألطفاؿ النازحُت يف ـبيمات اؼبزرؽ حبرض ؿبافظة حجو

  مجال تطوير وتشديد اإلجراءات األمنية والقضائية 
مت تشديد إجراءات الرقابة كالضبط من قبل أجهزة كزارة الداخلية، كنقاطها األمنية يف  -83

اؼبدف اجملاكرة للمناطق اغبدكدية كإحباط كثَت من ؿباكالت هتريب األطفاؿ قبل كصوؽبم إذل 
 2009مارس / حىت آذار-2004خالؿ الفًتة  طفالن 1 684 مت إحباط هتريب .اغبدكد

 : النحو التارللموزعُت عل

اإلصبارل  2009الربع األكؿ  2008 2007 2006 2005 2004العاـ 
 إناثذكور  إناثذكور  إناثذكور  إناثذكور  إناثذكور  إناثذكور  إناثذكور النوع 

 270 26 243 25 69 1 447 7 431 9 151 5 616 
1 

68 

 1 684 156 440 454 70 268 296  إجمالي الذكور واإلناث 
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بتشديد إجراءات إضافة األطفاؿ يف  (مصلحة اؽبجرة كاعبوازات)كتقـو كزارة الداخلية  -84
جوازات سفر األشخاص البالغُت كبالذات األشخاص من سكاف اؼبناطق اؼبعركفة بفرز األطفاؿ 

.  ضحايا التهريب
كتقـو أجهزة كزارة الداخلية بإحالة عدد من اؼبتهمُت بقضايا هتريب األطفاؿ إذل النيابة  -85

، 2007 متهمان خالؿ عاـ 13، ك2005-2004 متهمان خالؿ عامي 94: العامة كالقضاء
كما قامت . 2009 كأربعة متهمُت خالؿ الربع األكؿ من عاـ 2008 متهمان يف 17ك

األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية بضبط شبكتُت تقـو إحدانبا باستغالؿ األطفاؿ جنسيان 
مث هتريبهم ؼبمارسة األعماؿ اعبنسية يف اػبارج، كاألخرل تقـو باستغالؿ األطفاؿ . يف الداخل

اقتصاديان كهتريبهم إذل اػبارج ؼبمارسة التسوؿ، كقد مت إحالة أعضاء الشبكتُت إذل اعبهات 
. القضائية كصدرت ضدىم أحكاـ قضائية

كتقـو كزارة العدؿ كالنيابة العامة بإعطاء قضايا هتريب األطفاؿ صفة االستعجاؿ،  -86
كصدرت تعميمات من قبل الوزارة للنيابات كاحملاكم بضػركرة االىتػماـ كالتشػديد يف قضػايا 

هتريب األطفاؿ، كقد صدرت عدد من األحكػاـ ضػد مهريب األطفاؿ بالسػجن لفًتات تًتاكح 
 حكمان قضائيان ضد 22، 2005من ستة أشهر إذل ثالث سنوات حيث صدر خالؿ عاـ 

 صدرت ستة أحكاـ مرفق صور 2008/2009كفػي عاـ . اؼبتورطُت يف قضايا هتريب األطفػاؿ
 .من بعض األحكاـ

كما أف ضبالت التوعية يف صفوؼ ضباط الشرطة حوؿ مشكلة هتريب األطفاؿ اليت  -87
نفذهتا كزارة الداخلية ساعدت يف تعريف ضباط الشرطة بأساليب ككسائل كأشكاؿ عملية هتريب 

 .األطفاؿ فبا ساعد يف تقوية جهود الضبط كاإلحباط للعديد من حاالت هتريب األطفاؿ

مجال الحماية والتأهيل النفسي وإعادة اإلدماج لؤلطفال ضحايا التهريب   
حرض        كضباية ألطفاؿ ضحايا التهريب األكؿ يف منطقة الستقباؿنشاء مركزين مت إ -88

مارس /    آذار كالثاين يف أمانة العاصمة صنعاء من شهر 2005أبريل /نيسافاغبدكدية منذ 
2008. 

ة كترفيهية لألطفاؿ يف مراكز االستقباؿ ػة كاجتماعيػذ برامج تعليمية كثقايفػتنفيكمت  -89
 كأنشطة الرعاية كالتأىيل كتوفَت الكوادر الفنية الالزمة لذلك، بلغ عدد اؼبستفيدين من خدمات

 مايو/ أيارالفًتة من  خالؿ طفالن 3 164النفسي كإعادة الدمج اليت تقدمها ىذه اؼبراكز 
 : موزعُت علي النحو التارل2009ديسمرب /كانوف األكؿ - 2005

العاـ           
اؼبركز  

كانوف  - مايو/أيار
اإلصبارل  2009 2008 2007 2006 2005 ديسمرب/األكؿ
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العاـ           
اؼبركز  

كانوف  - مايو/أيار
اإلصبارل  2009 2008 2007 2006 2005 ديسمرب/األكؿ

 900 368مركز حرض 
 من مركز حرض 796منهم 

يف دكر الرعاية األخرل كالباقي 
بصنعاء 

622 
 

542 598 
 

030 3 

 134 60مارس فقط /آذار منذ 74   مركز صنعاء 
 3 164 658 616  622 900 368إجمالي    

. *2007 طفل مت ترحيلهم إذل ميناء اغبديدة خالؿ النصف األكؿ من 140ىناؾ ك -90
كيتم التنسيق مع مراكز كدكر الرعاية االجتماعية ؼبساعدة األطفاؿ ضحايا التهريب كدعم أسرىم 

. إلعادة إدماجهم يف اجملتمع
ألطفاؿ ضحايا التهريب اؼبسٌلمُت ؿ كما تقـو ىذه اؼبراكز بتنفيذ برامج للرعاية الالحقة -91

.  كدعم أسرىم غبمايتهم كرعايتهم كإغباقهم باؼبدارس كقد استفاد من ىذا الربنامجألسرىم
 طفالن من األطفاؿ ضحايا التهريب عرب مركزم أمانة العاصمة 180، 2009خالؿ عاـ 

.  طفالن يف برنامج التدريب اؼبهٍت بالتعاكف مع مؤسسة الصاحل40كحرض كمت إغباؽ 
 قامت صبعية اإلصالح االجتماعي اػبَتية من خالؿ برنامج 2009كخالؿ عاـ  -92

 طفالن من 450 بإغباؽ CHF اؼبدعـو من كزارة العمل األمريكية عرب منظمة أكسس بلس
 .األطفاؿ ضحايا التهريب يف اؼبدارس النظامية يف ؿبافظة حجة

 األمنية يف عملية كالسلطاتمت إشراؾ أعضاء اجملالس احمللية كاؼبشايخ كاألعياف كما م -93
 .أطفاؽبم من خالؿ أخذ تعهدات خطية منهمإلزاـ األسر بعدـ إعادة هتريب 

كمت إسناد مركز االستقباؿ يف حرض إذل مؤسسة الصاحل كما تساىم مؤسسة شوذب  -94
يف اإلشراؼ كالدعم ؼبركز صنعاء بوسائل اإليواء كاؼبعيشة كدعم اػبدمات الصحية كالتثقيفية، 
كبرامج التدريب لألطفاؿ كالعاملُت كذلك تعزيزان للشراكة الفاعلة مع منظمات اجملتمع اؼبدين 

 .اؼبتميزة يف ميداف برامج ضباية الطفل

يف ؿبافظة الشاـ  تشكيل فرؽ غبماية الطفل على مستول العزؿ يف مديرية افلحكمت  -95
كإنشاء مركز رياضي ترفيهي .  بعد قباحهاأخرل كتجربة يبكن تعميمها على مديريات ةحج

__________ 

 حسب إحصاءات مكتب 2007 إذل ميناء اغبديدة خالؿ النصف األكؿ من ىذه األعداد مت ترحيلها * 
ـ مع بعض أكلياء أمورىم كبعضهم دبفردىم كدل يسلموا عند كصوؽبم إذل أم دار رعاية كلوجوازات اؼبيناء مت كص

لعدـ كجود دار ـبصص الستقباؽبم دبحافظة اغبديدة كعدـ كجود آلية الستالـ األطفاؿ اؼبرحلُت إذل ميناء 
. اغبديدة
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 اؼبنطقة أبناء الالزمة للمسانبة يف توعيو كاإلمكانيات كدعمو باؼبعدات اؼبديريةلألطفاؿ يف ىذه 
 . من اؼبديريةاألطفاؿكاؼبساعدة يف عدـ خركج 

 االقتصادية كاالجتماعية كتنمية األكضاعربسُت استمر تنفيذ الربامج اؽبادفة إذل  -96
: ة من خالؿ اآليتاجملتمعات احمللي

برامج مكافحة الفقر كتوسيع مظلة شبكة األماف االجتماعي استمرار  (أ) 
؛ للمناطق اؼبستهدفة

 جديدة من صندكؽ الرعاية االجتماعية ة ألف حاؿ100مت اعتماد أكثر من  (ب) 
اؼبسح إذل  حالة استهدفت األسر يف اؼبناطق اغبدكدية باإلضافة 500 منها 2007خالؿ عاـ 

 عن اغباالت احملتاجة اليت تعاين من 2008االجتماعي الشامل الذم نفذه الصندكؽ يف العاـ 
 ألف حالة سيستهدفها الصندكؽ يف براؾبو خالؿ 700حوارل إذل الفقر ككصلت تقريبان 

  ؛السنوات القادمة من ضمنها اؼبناطق اليت تفرز األطفاؿ ضحايا التهريب

كما يتم حاليان استهداؼ األطفاؿ ضحايا التهريب كأسرىم ضمن مشاريع  (ج) 
صندكؽ الرعاية االجتماعية كتقدًن اؼبساعدات ؽبم يف إطار مشركع اؼبساعدات اؼبشركطة 

 .اؼبدعـو من البنك الدكرل

   وبناء القدراتمجال التدريب والتأهيل  
 مت تنفيذ العديد من برامج التدريب كالتأىيل للمختصُت يف ؾباؿ مكافحة هتريب -97

 منظمة اؽبجرة الدكلية نفذتواألطفاؿ حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأىيل الذم 
 االجتماعيُتكاألخصائيُت ، كزاكمت تأىيل مدراء اؼبر .اؼبهربُتللعاملُت يف مركز ضباية األطفاؿ 
اغبماية :  حوؿ اجملاالت التاليةاآلمنة كمراكز الطفولة االجتماعية،العاملُت يف مراكز كدكر الرعاية 

اؿ ػاية األطفػيل مراكز كدكر حمػ تشغإجػراءاتكالتأىيل النفسي، إعادة اإلدماج االجتماعي، 
عرؼ على األطفاؿ ضحايا التهريب استهدفت ػة التػكؿ كيفيػلُت حػارات العاـػين، تطوير موػاؼبهرب
.  بدعم من منظمة اليونيسيف كمنظمة اؽبجرة الدكليةان  شخص120
 الشرطة يف اؼبنافذ حوؿ التعامل مع قضايا األطفاؿ ألفراددكرتُت تدريبيتُت كمت عقد  -98

، باإلضافة إذل ثالث دكرات تدريبية لضباط الشرطة، 2007يف عاـ  ان  ضابط40اؼبهربُت 
مهارات تقوية التنسيق فيما بينهم كتطوير أنشطة كحرس اغبدكد كالعاملُت يف مركز حرض حوؿ 

 مايو/، أيارأبريل/، نفذت الدكرات خالؿ شهرم نيسافاؼبراقبة يف ؾباؿ مكافحة هتريب األطفاؿ
 90 من قبػل مؤسسة الصاحل كؼبدة أربعة أياـ لكل دكرة كاستهدفت      الدكرتاف 2009

 . شخصان يف الدكرة الواحدة30شخصان بواقع 

 2009كقاـ اجمللس األعلى لألمومة كالطفولة بالتعاكف مع كزارة اإلعالـ خالؿ عاـ  -99
 من اإلعالميُت اؼبتخصصُت حوؿ مكافحة مشكلة هتريب 100ل بتنفيذ أربع دكرات تدريبية 

 .األطفاؿ يف أربع ؿبافظات صنعاء، حجة، اغبديدة، احملويت
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كنفذت صبعية اإلصالح االجتماعي اػبَتية من خالؿ برنامج أكسس بلس اؼبدعـو من - 100
 : عدد من الدكرات التدريبية منهاCHFكزارة العمل األمريكية عرب منظمة 

 معلم من ؿبافظات حجة، تعز، اغبديدة، عدف حوؿ 120ل دكرة تدريبية  (أ) 
تدريب األطفاؿ على اؼبهارات اغبياتية مثل حل اؼبشكالت كمهارات االتصاؿ كالتعلم باللعب؛ 

 معلم من ؿبافظات حجة، تعز، اغبديدة، عدف يف ؾباؿ 120ل دكرة تدريبية  (ب) 
مهارات إعداد كإنتاج الوسائل التعليمية من اػبدمات احمللية؛ 

 شخصان من اإلعالميُت حوؿ مكافحة مشكلة 80ل أربع دكرات تدريبية  (ج) 
عمل األطفاؿ كهتريبهم كحقوؽ الطفل يف أربع ؿبافظات حجة، تعز، اغبديدة، عدف؛ 

 من متطوعي اؼبشركع يف ؾباؿ البحث عن األطفاؿ اؼبستهدفُت 110تدريب  (د) 
 كإدارة ضبالت التوعية كالتشبيك؛

 من اػبطباء كاؼبرشدين كاؼبرشدات حوؿ ـباطر عمالة األطفاؿ 95 تدريب (ى) 
 .كهتريبهم كحوؿ حقوؽ الطفل كأنبية التعليم

   معلومات إضافية

قاـ اجمللس األعلى لألمومة كالطفولة بإعداد التقرير األكؿ للجمهورية اليمنية اػباص - 101
دبستول تنفيذ اليمن للربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل اؼبتعلق ببيع األطفاؿ كبغاء 

كمت مناقشة ىذا التقرير مع عبنة حقوؽ الطفل يف . األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ يف اؼبواد اإلباحية
 كقد تضمن التقرير كافة اعبهود كاإلجراءات اليت تقـو هبا 2009أكتوبر /شهر تشرين األكؿ

 كاالستغالؿ ؿاغبكومة يف ىذا اجملاؿ دبا يف ذلك تفاصيل عن جهود مكافحة هتريب األطفا
 .إخل... اعبنسي 

كقد صدرت من اللجنة الدكلية غبقوؽ الطفل عدد من اؼبالحظات كالتوصيات لتقوية  -102
اعبهود كالربامج يف ىذا اجملاؿ مرفق نسخة من توصيات اللجنة كعلى إثر ذلك قاـ اجمللس 

 كبرعاية من رئيس ؾبلس الوزراء بتنفيذ كرشة عمل 2009ديسمرب /األعلى يف كانوف األكؿ
إلعداد آلية العمل التنفيذية ؼبالحظات كتوصيات اللجنة بشأف التقرير كمت اػبركج دبقًتح 

. مصفوفة العمل اليت ربدد نوع التدخالت كاألنشطة
كما أف التوجهات اغبالية للمجلس كللجنة الفنية ؼبكافحة هتريب األطفاؿ تركز بشكل  -103

أساسي على تنفيذ بقية أنشطة اػبطة الوطنية للتصدم ؼبشكلة هتريب األطفاؿ، كمتابعة إصدار 
التشريعات اػباصة بالطفولة اؼبنظورة أماـ ؾبلس النواب كتقوية جهود التنسيق مع اعبانب 

السعودم باإلضافة إذل استكماؿ الربنامج التقييمي ؼبشاريع مكافحة هتريب األطفاؿ منذ بدايتها 
 كقد مت استقداـ خبَت دكرل بالتعاكف مع منظمة اليونيسيف بدأ بالعمل من كانوف 2004عاـ 
:  لتنفيذ الربنامج التقييمي الذم يتضمن اؼبواضيع التالية2009يناير /الثاين
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؛ دراسة تقييميو لربنامج مكافحة هتريب األطفاؿ- 1 
؛ دراسة حركة األطفاؿ عرب اغبدكد الدكلية- 2 
؛  تدريب مدربُت يف ؾباؿ مكافحة هتريب األطفاؿ-3 
؛  مراجعة كتطوير اػبطة الوطنية ؼبكافحة هتريب األطفاؿ-4 
مراجعة كتطوير اللوائح التنظيمية ؼبراكز استقباؿ األطفاؿ ضحايا التهريب، - 5 

 .كتطوير آلية عمل اللجنة الفنية ؼبكافحة هتريب األطفاؿ

كقد مت االنتهاء من اختيار الباحثُت كتدريبهم ككذا النزكؿ اؼبيداين إذل أرض اؼبيداف عبمع - 104
اؼبعلومات كالبيانات اػباصة بالدراستُت دراسة تقييمية لربنامج مكافحة هتريب األطفاؿ، دراسة 

حركة األطفاؿ عرب اغبدكد الدكلية كتسليم اؼبعلومات كالبيانات للخبَت الدكرل كاػببَتين الوطنيُت، 
كيتم حاليان عملية ربليل اؼبعلومات كالبيانات ككتابة اؼبسودة األكذل لنتائج الدراسة، كاليت من اؼبتوقع 

كما سيتم خالؿ األياـ . 2010يونيو /أف زبرج بصيغتها النهائية حبلوؿ الشهر القادـ حزيراف
القليلة القادمة إعداد كتنفيذ دكرة تدريب اؼبهنيُت كاليت سيشارؾ فيها عدد من اؼبختصُت يف ـبتلف 

 .اعبهات اغبكومية كغَت اغبكومية

كما يتم حاليان مراجعة كتطوير اػبطة الوطنية ؼبكافحة هتريب األطفاؿ كمراجعة كتطوير - 105
اللوائح التنظيمية ؼبراكز استقباؿ األطفاؿ ضحايا التهريب، كتطوير آلية عمل اللجنة الفنية 
ؼبكافحة هتريب األطفاؿ، كسيتم خالؿ الفًتة القادمة االنتهاء من اؼبشركع كإعالف النتائج 

 . النهائية للدراسة التقييمية

 الصعوبات والتحديات   
 حوؿ اؼبشكلة على مستول  كتوافر اإلحصاءات ضعف مستول دقة كحجم اؼبعلومات

 كالسعودية؛/ اليمنالبلدين

 كعدـ كجود آلية تعدد كاختالؼ كسائل كآليات ترحيل األطفاؿ عرب منافذ ـبتلفة ،
صحيحة متفق عليها لتسليم كاستالـ األطفاؿ ضحايا التهريب اؼبعاد ترحيلهم من 

 السعودية لليمن؛

  يف مراكز االستقباؿ لألطفاؿ اؼبعاد ترحيلهم ككذا ضعف اإلمكانات اؼبادية كالبشرية
 لدل اعبهات العاملة األخرل؛

  تركزت جهود مكافحة اؼبشكلة عرب اؼبناطق اغبدكدية يف ؿبافظة حجة فبا أدل إذل
اكبصار عمليات التهريب عرب اؼبناطق اغبدكدية يف ؿبافظة حجة إال أف ىناؾ حاالت 

هتريب كثَتة تتم عرب اؼبناطق اغبدكدية التابعة حملافظة صعدة فبا يتوجب ضركرة تركيز 
 اعبهود ىناؾ أيضان؛
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  ربقق أثرىا يف ربسُت حىت طويلة ان  كخططتتطلب أكقاتان جهود مكافحة الفقر ال تزاؿ 
. االقتصادم األسر لمستو

غالء المعيشة وتحقيق األمن الغذائي - حادي عشر 

تواجو اليمن موجة غالء اجتاحت العادل بأكملو كؼبواجهة ذلك كربقيق مستول  -106
معيشي أفضل نفذت الدكلة حزمة إصالحات مشلت اعبهاز اإلدارم كتطوير البناء اؽبيكلي 

: كاؼبؤسسي للمؤسسات اغبكومية حيث مت تنفيذ اآليت
  تنفيذ اؼبرحلتُت األكذل كالثانية من االسًتاتيجية الوطنية لألجور نتج من تنفيذىا ربقيق

 ألف موظف 864.5ل  مليار لاير 138.5زيادة سنوية يف اؼبرتبات األساسية دببلغ 
  ألف لاير للموظف؛11.1كدبتوسط زيادة سنوية 

  ألف متقاعد دبتوسط زيادة 226.2ل  مليار لاير 23.2زيادة معاشات اؼبتعاقدين دببلغ 
  ألف لاير للمتعاقد؛5.8شهرية 

  ألف موظف يف قطاعي الصحة كالًتبية بلغت 212.2ل منح بدؿ طبيعة عمل 
 . مليار لاير سنويان 25تكلفتها السنوية 

 يف ةكما ازبذت الدكلة كذلك ؾبموعة إجراءات كانتهجت سياسات للحد من اؼبغاال -107
: األسعار كؿباربة االحتكار ضباية للمستهلك على النحو اآليت

 كـبازف التربيد؛تتنفيذ مراكز الصادرا  

 تنفيذ مشاريع يف ؾباؿ اػبزانات كاغبواجز اؼبائية كالطرؽ كمشاريع مياه الشرب؛ 

  مشاريع كهرباء؛4 مشركعات مياه ك9تنفيذ  

 التوقيع على اتفاقية القرض مع صندكؽ أبو ظيب لتمويل إنشاء بعض السدكد؛ 

 تقدًن الدعم ؼبختلف اؼبنتجات الزراعية؛ 

 استصالح أراضي زراعية يف كادم حضرموت؛ 

 دعم اإلنتاج اغبيواين كاحملافظة على الثركة اغبيوانية؛ 

     إقباز عدد من األنشطة اؼبتصلة باغبفاظ على مصادر اؼبياه اعبوفية كاالستفادة من
 مياه األمطار؛

 استكماؿ مركز تطوير الصادرات الزراعية كالسمكية؛ 

 استكماؿ إعداد كتنفيذ االسًتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي يف اليمن؛ 
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  تنفيذ عدد من اؼبشاريع كثيفة العمالة من قبل الصندكؽ االجتماعي للتنمية، منها
مشاريع حصاد مياه، كإعادة تأىيل كاستطالع اؼبدرجات الزراعية، كضباية الًتبة من 

االقبراؼ كإزالة األشجار الضارة بيئيان، كقد استهدؼ الربنامج يف ىذا اعبانب حوارل 
 أسرة فقَتة يف مناطق ريفية ذات مؤشر مرتفع كطبيعة جغرافية متنوعة، 16 341

 ؿبافظة كصبيع اؼبناطق اؼبستهدفة ذات 11 مديرية يف 40 عزلة تقع يف 80موزعة على 
 . مشركعان 76نشاط اقتصادم زراعي، كقد بلغ عدد اؼبشاريع يف ىذا اعبانب 

 الصحة-  ثاني عشر 

إضافة إذل ما مت إيراده يف تقريرم اليمن بشأف اتفاقية حقوؽ الطفل كاتفاقية القضاء  -108
على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، فيما يلي أبرز التدابَت اغبديثة يف القطاع الصحي يف     

 : 2009عاـ 
 بشأف ضباية اؼبتعايشُت مع فَتكس 2009 لسنة 30إصدار القانوف رقم - 1 

؛ اإليدز كضباية اجملتمع من اؼبرض
؛  بشأف الصحة العامة2009 لسنة 24إصدار القانوف رقم  -2 
       بشأف تشكيل اجمللس 2009 لسنة 9إصدار القرار اعبمهورم رقم  -3 

؛ الطيب اليمٍت
اعتماد منظمة الصحة لتقرير عبنة اإلشهاد الوطنية خبلو اليمن من شلل  -4 

؛ األطفاؿ الفَتكسي
؛ (H1N1)احتواء آثار اعبائحة العاؼبية ألنفلونزا اػبنازير  -5 
 ؛2025-2010االسًتاتيجية الوطنية لألعواـ االنتهاء من إعداد كثيقة  -6 
 4.5النجاح غَت اؼبسبوؽ يف خفض اإلصابة دبرض اؼبالريا يف ؿبور هتامة إذل  -7 

؛ 2008 يف اؼبائة يف العاـ 7.8ب  مقارنة 2009يف اؼبائة يف عاـ 
 يف اؼبائة 67احملافظة على نسبة التغطية يف اػبدمات الصحية يف مستول  -8 

؛ 2009بنهاية العاـ 
 ؛العالجيةمستول اػبدمات  ؿبافظات لرفع 5 ىيئات صحية عالجية يف 5إنشاء  -9 
تعزيز كربسُت مستول التحصُت الركتيٍت عرب اؼبواقع الثابتة كاألنشطة اإليصالية  -10 

 : يف اؼبائة كذلك على النحو اآليت86كربقيق معدؿ تغطية ذباكز 

  ماليُت طفل 4تنفيذ ضبلة كطنية ضد شلل األطفاؿ استهدفت أكثر من 
 مليوف لاير، باإلضافة إذل تنفيذ 346 يف اؼبائة بتكلفة بلغت 98بنسبة تغطية 
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 مليوف طفل 4.2ضبلة تكميلية ضد مرض اغبصبة كشلل األطفاؿ استهدفت 
 يف اؼبائة 95 سنوات كحققت تغطية ذباكزت 5-  أشهر 9يف الفئة العمرية 

  مليوف لاير؛469للقاحُت باإلضافة إذل فيتامُت أ بتكلفة بلغت 

  ألف حالة فقط؛116ربقيق البفاض ملحوظ يف عدد حاالت اؼبالريا إذل  

  ألف لاير يف إطار 7.393تنفيذ ضبلة رش يرقي يف جزيرة سقطرة بإصبارل 
 ألف 90جهود ضماف استمرار خلو اعبزيرة من اؼبالريا، كتوزيع أكثر من 
كالعمل . ناموسية يف ؿبافظات حجة، اغبديدة، شبوه، حضرموت، مأرب

 جرعة عالجية 295 895بالسياسة العالجية لألدكية اؼبضادة للمالريا كتوزيع 
 مرفق صحي، 1 000 شريط فحص سريع على أكثر من 1 577 751ك

 يف اؼبائة من اؼبنازؿ بالرش باألثر الباقي حبسب اسًتاتيجية منظمة 80كتغطية 
الصحة العاؼبية ضمن اػبطة االسًتاتيجية عبعل شبو اعبزيرة العربية خالية من 

 اؼبالريا؛

  100 000 حالة لكل 27 حالة إذل 43خفض معدؿ اإلصابة بالسل من 
من السكاف، حيث مت التوسع يف تطبيق اسًتاتيجية اؼبعاعبة اليومية ربت 

 لتصل إذل صبيع اؼبديريات كذباكز معدؿ شفاء (DOTS)اإلشراؼ اؼبباشر 
  يف اؼبائة؛86اغباالت مستول 

        خفض نسبة االنتشار كاإلصابة بالبلهارسيا من خالؿ تنفيذ مسح طفيلي
 مليوف لاير، كتنفيذ ضبلة 26 ؿبافظات دببلغ إصبارل 6 مديرية يف 30ل 

 مديريات يف ؿبافظة ذمار، صنعاء، حجة، غبج عوجل      10اسًتشادية يف 
  مواطنان؛802 000فيها 

  13إجراء عمليات الرش ؼبكافحة ضبى الضنك يف ؿبافظة تعز من قبل     
 فريق رش؛

  االستمرار يف برنامج التخلص من مرض الكزاز الوليدم من خالؿ تنفيذ
 عامان جبرعتُت على 45-15ضبالت مرحلية استهدفت النساء يف الفئة العمرية 

األقل، مع مواكبة ذلك بالتوعية بأنبية الوالدة النظيفة كتنفيذ ضبالت تطعيم 
 ؿبافظة، كتنفيذ ضبلة تطعيمية 14 مليوف امرأة يف 2مرحلية استهدفت 

 367 277 طفالن يف طبس ؿبافظات بتكلفة إصبالية 584 322استهدفت 
 ألف لاير؛

  توفَت األدكية اػباصة باألمراض اؼبزمنة كمرض السرطاف كغسيل كزراعة الكلى
  لاير؛3 383 237كالسكر كغَتىا دببلغ إصبارل قدره 



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

GE.11-40462 44 

  تعزيز النظاـ الصحي على مستول اؼبديريات من خالؿ تنفيذ النشاط اإليصارل
  مرفقان صحيان؛1 850 مديرية كزيادة 127التكاملي يف 

  ،إقامة سبعة ـبيمات يف ؿبافظات حضرموت، سقطرة، أبُت، إب، ذمار، غبج
 استشارة طبية يف عشر 22 745 عملية جراحية ك3 825شبوه مت فيو إجراء 
 زبصصات طبية؛

  تعزيز الصحة اإلقبابية كتطبيق قرار ؾبانية الوالدة ككسائل تنظيم األسرة اليت
 :أسهمت يف النتائج اآلتية

  يف اؼبائة 40ارتفاع نسبة النساء الاليت وبصلن على رعاية أثناء اغبمل من 
 يف اؼبائة كارتفاع نسبة النساء الاليت يلدف ربت إشراؼ كادر 47إذل 

  يف اؼبائة؛36مؤىل إذل 

  مرفقان؛2 422زيادة عدد اؼبرافق اليت تقدـ خدمات صحية إقبابية إذل  

  من اغباصلُت على الدبلـو كاألطباء كالقابالت يف خدمات 100تدريب 
 سبريض اػبدج؛/سبريض العمليات/إنعاش الوليد/الطوارئ التوليدية

  395زيادة عدد اؼبرافق اليت تقدـ خدمات طوارئ توليدية أساسية إذل 
  مرفقان؛69مرفقان، كشاملة إذل 

  تطبيق أفضل اؼبمارسات بعد الوالدة كإدخاؽبا يف عدد من اؼبستشفيات
  ؿبافظات كتدريب مقدمي اػبدمة عليها؛10يف 

  توزيع أدكية الطوارئ التوليدية للمرافق اليت تقدـ خدمات الطوارئ التوليدية
  ؿبافظة كاإلعداد إلنشاء اؼبخازف اإلقليمية يف ؿبافظتُت؛17يف 

  زبريج الدفعة األكذل من الكادر الفٍت كاؼبساعد ػبدمات الطوارئ التوليدية
 .يف طبس ؿبافظات يف ؾباؿ صحة األـ كالوليد

  التثقيف واإلعالم الصحي والسكاني 
تضمنت جهود اؼبركز الوطٍت للتثقيف كاإلعالـ الصحي كالسكاين العمل على ربقيق  -109

االسًتاتيجية الوطنية للتثقيف كاإلعالـ الصحي كالسكاين كاؼبتمثلة يف رفع الوعي الصحي بُت 
أفراد اجملتمع عرب قنوات االتصاؿ اؼبباشرة التثقيف الصحي اؼبباشر لألفراد كاعبماعات كإقامة 

. اؼبهرجانات كالعركض للرسائل الصحية عرب السينما اؼبتنقلة يف اؼبدارس كاؼبيادين العامة
 مهرجانان كحضره              42 بلغ عػدد العركض كاؼبهرجانات 2008ففي عػاـ  -110
 شخصان، ككذلك السعي إذل كسب الدعم كالتأييد من قبل السلطة احمللية 52 708حوارل 

 كرش عمل حشدية كتنويرية لقطاعات اجملالس احمللية كالصحة 10كذلك من خالؿ عقد 
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تعز، حجة، احملويت، :  اجملتمع اؼبدين يف ؿبافظاتتكالًتبية كاألكقاؼ كالزراعة كالشباب كمنظما
، فقد (اإلذاعة، كالتلفزيوف، كالصحافة)عدف، حضرموت الساحل أما قنوات االتصاؿ اعبماىَتية 

 ساعة بث كبلغ إصبارل زمن البث 337بلغت ساعات البث اإلذاعي ؼبختلف الربامج الصحية 
 ساعة بث، أما الصحافة فقد بلغ عدد اؼبواضيع الصحية اليت مت 47التلفزيوين للربامج اؼبنتجة 

 .  مابُت مقاؿ كربقيق كتنويو صحفي235إعدادىا كنشرىا 

كما أف اعبهود اغبكومية اؼببذكلة لتحسُت اػبدمات الصحية كالتوسع خبدمات الرعاية  -111
: اؼبقدمة لألمهات أظهرت ربسنان يف اؼبؤشرات على النحو اآليت

  كالدة حية؛1 000 كفاة لكل 68.5خفض معدؿ كفيات األطفاؿ الرضع إذل  

  حالة 1 000 كفاة لكل 78.2خفض معدؿ كفيات األطفاؿ دكف سن اػبامسة إذل 
 كالدة حية؛

  ؛100 000 حالة كفاة لكل 365خفض معدؿ كفيات األمهات إذل 

  حالة؛385 520بلوغ عدد الوالدات اليت سبت ربت إشراؼ صحي إذل  

  يف اؼبائة؛5 يف اؼبائة إذل 6.1البفاض معدؿ اػبصوبة الكلي من  

  يف اؼبائة19 يف اؼبائة إذل 14ارتفاع نسبة استخداـ كسائل تنظيم األسرة اغبديثة من . 

البنية التحتية  - ثالث عشر 

  الكهرباء والطرق  
حظيت قطاعات البنية التحتية باىتماـ اغبكومة كاستهدافها يف أكلوياهتا العشر لتحفيز  -112

. ، كخصوصان قطاعات الكهرباء كاؼبياه كالطرؽ2009سبتمرب /النمو االقتصادم اؼبقرة يف أيلوؿ
. 2009كفيما يلي اإلجراءات اغبكومية اؼبتخذة خالؿ عاـ 

الكهرباء   
هتدؼ اغبكومة إذل تقليص فجوة العجز كرفع الطاقة اإلنتاجية من خالؿ االستفادة من  -113

كفيما يأيت .       اؼبوارد الطبيعية لتوفَت الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف كربديث تقنيات اإلنتاج
: نوجز أىم اإلجراءات اؼبتخذة يف قطاع الكهرباء

 إلى 2010زيادة االعتمادات المخصصة في البرنامج االستثماري لقطاع الكهرباء لعام  (أ) 
 مليار لاير تمويل حكومي 120 مليار لاير منها 256

 استمرار إجراءات اإلصالح اإلداري والتطوير المؤسسي (ب) 
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، كالذم فتح اجملاؿ أماـ القطاع اػباص 2009 لسنة 1صدر قانوف الكهرباء رقم  -114
 بإنشاء ىيئة عامة 2009 لسنة 76لالستثمار يف ىذا القطاع، كصدكر القرار اعبمهورم رقم 

 باؼبوافقة على إعادة ىيكلة 2009 لسنة 199 ك63لكهرباء الريف، كقرارم ؾبلس الوزراء رقم 
اللجنة العليا للطاقة كجعل تبعيتها لرئيس الوزراء، كاؼبوافقة على االسًتاتيجية الوطنية للطاقة 

 باؼبوافقة على خطط 2009 لعاـ 265اؼبتجددة ككفاءة الطاقة، كقرار ؾبلس الوزراء رقم 
 ككذا طويلة 2012-2009للمشاريع االسًتاتيجية يف ؾباؿ التوليد كالنقل قصَتة اؼبدل للفًتة 

كنظران الحتياج مشاريع الكهرباء لتمويالت كبَتة غَت متاح . 2025-2009اؼبدل للفًتة 
سبويلها حكوميان فقد تضمنت ىذه اػبطط مشاريع الشراكة مع القطاع اػباص يف توليد كشراء 

الطاقة كفقان لألسس كاؼبرجعيات اليت أعدهتا الدراسة اليت قامت هبا مؤسسة التمويل الدكلية 
IFC. 

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

 تعزيز القدرة الكهربائية للمنظومة الوطنية  

 ميغاكات       635ب استهدؼ الربنامج العاـ للحكومة تعزيز القدرة الكهربائية  -115
خالؿ الفًتة حققت اغبكومة بإجراءاهتا يف ىذا اعبانب تعزيز القدرة الكهربائية           حبوارل 

 يف اؼبائة نظران لتأخر تشغيل ؿبطة مأرب الغازية 46 ميغاكات بنسبة تنفيذ للمستهدؼ 294
. 2010 ميغاكات اليت بدأ تشغيلها يف بداية العاـ 241بقدرة  (1ـ)

 ميغاكات 1 330 إذل 2008 ميغاكات عاـ 1 221كما زادت الطاقة اؼبركبة من  -116
، كمت ازباذ عدد من اإلجراءات التنفيذية كالفنية لتنفيذ عدد من اؼبشركعات لتعزيز 2009عاـ 

:  ميغاكات خالؿ الفًتة القادمة نوجزىا فيما يأيت1 772اؼبنظومة الوطنية حبوارل 
  ميغاكات؛400بطاقة،  (2)استكماؿ اؼبرحلة األكذل من ؿبطة مأرب الغازية  

  350اإلسعافية بقدرة  (3)اإلعداد إلجراءات اإلعالف عن مناقصة ؿبطة مأرب 
 ميغاكات؛

  اإلعداد إلجراءات اإلعالف عن مناقصة ؼبشركع االستثمار يف ؿبطة غازية يف مأرب
 .IPP ميغاكات بنظاـ 222بقدرة 

  ؾ400صنعاء بقدرة / يف اؼبائة من مشركعات خط النقل مأرب91استكماؿ تنفيذ  .
 كمن ؿبطات التحويل؛. ؼ

  400مت استكماؿ إعداد الدراسات الفنية ؼبشركع ؿبطيت معرب كبلحاؼ الغازية بقدرة 
ميغاكات لكل منهما، كجارم التنسيق بُت كزاريت النفط كالكهرباء لتوقيع اتفاقية بينهما 

 .دبد أنبوب الغاز إذل موقع احملطتُت كاالتفاؽ على قيمة الغاز
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   تعزيز شبكات التوزيع يف اؼبدف الرئيسية كالثانوية 

 ميغاكات، إال أف 90حددت اغبكومة ىدفها يف ىذا اعبانب بتعزيز اؼبنظومة بقدرة  -117
 ميغاكات حملطات توليد ـبتلفة القدرة يف 7 ميغاكات يف مدينة عتق كقدرة إصبالية 5اؼبنفذ منها 

 نظران لعدـ 2010عدة مناطق ريفية على مستول اعبمهورية كترحيل بقية اؼبشاريع إذل العاـ 
. 2009توفر التمويل كاؼبخصصات اؼبالية الالزمة يف اؼبوازنة االستثمارية لعاـ 

 تطوير واستغالل مصادر الطاقة المتجددة (د) 

 . يف عدة مناطق2009 ك2008 لوح مشسي يف عامي 1 000مت تركيب  -118

تشجيع االستثمار في مجال الطاقة الكهربائية  (ه) 
 بوزارة الكهرباء تعٌت بإدارة االستثمار (IPP)مت إنشاء كحدة اؼبشاريع االستثمارية بنظاـ  -119

.  يف ؾباؿ الطاقة الكهربائية كتسويق اؼبشاريع االسًتاتيجية على القطاع اػباص    احمللي كاألجنيب

  الطرق 
استمرت اغبكومة يف تنفيذ برامج كمشاريع الطرؽ ؼبا تشكلو من كسائل تقليص الفجوة  -120

 كم، 1 235، 2009بُت اغبضر كالريف حيث بلغ إصبارل أطواؿ الطرؽ اؼبنجزة خالؿ عاـ 
 يف اؼبائة من اؼبخطط، لَتتفع إصبارل أطواؿ الطرؽ اؼبنفذة حىت هناية العاـ إذل 98بنسبة إقباز 

 يف اؼبائة تليها الطرؽ الثانوية 41 كم، حيث تشكل الطرؽ الفرعية النسبة األكرب 15 335
 يف اؼبائة من إصبارل 4 يف اؼبائة كالدكلية بنسبة 23 يف اؼبائة كالطرؽ الرئيسية بنسبة 32بنسبة 

 .أطواؿ الطرؽ اؼبنفذة خالؿ العاـ

 المياه ومرافق الصرف الصحي-  رابع عشر 

تعترب معاعبة مشكلة اؼبياه من أىم األكلويات اغبكومية خالؿ األعواـ القادمة كذلك  -121
من خالؿ توجيو جهودىا لوضع حلوؿ عاجلة لتوفَت مصادر جديدة ؼبياه الشرب كتنفيذ 

: الدراسات الختيار البدائل االسًتاتيجية ؼبشكلة اؼبياه حيث تتوجو اذباىات اؼبعاعبة كبو
 كضع اسًتاتيجية متكاملة إلدارة أزمة اؼبياه يف اليمن؛ 

  مراعاة اؼبشاكل االجتماعية كاالقتصادية كالصحية للمجتمع اليت يبكن أف تسببها
مشكلة شحة اؼبياه مقارنة بتكلفة تنفيذ البدائل العاجلة كاالسًتاتيجية لتوفَت إمدادات 

 مياه الشرب للمواطنُت؛

 تنفيذ عدد من اؼبشاريع يف ؾباالت خدمات الصرؼ الصحي كارتفاع نسبة التغطية؛ 
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  تكثيف اؼبفاكضات مع اؼباكبُت لتقدًن الدعم ؼبعاعبة مشاكل اؼبياه كأكلوية من أكلويات
 اغبكومة؛

  بناء ؿبطات ربلية مياه البحر لتوفَت مياه الشرب كمعاعبة مياه الصرؼ الصحي كحلوؿ
عاجلة لًتشيد استخداـ اؼبياه من األحواض اغبرجة كيف مناطق اغباجة اؼبلحة مع األخذ 

يف االعتبار جدكل التنفيذ كما ىي يف ؿبافظيت صنعاء كتعز، كاستكماؿ تنفيذ البنية 
التحتية لتغذية اؼبياه اعبوفية بإنشاء السدكد كاغبواجز اؼبائية كمنشآت حصاد اؼبياه 

كاستخداـ كسائل الرم اغبديثة كربديث شبكات التوزيع كخطوط أنابيب اؼبياه لرفع 
 .معدالت ترشيد استخداـ اؼبياه يف الرم للمزركعات كاغبدائق

 ازبذت اغبكومة صبلة من اإلجراءات لتحقيق زيادة التغطية يف 2009كخالؿ عاـ  -122
: اؼبناطق اغبضرية كالريفية، كمعاعبة مشاكل اؼبياه كالصرؼ الصحي نوضحها يف اآليت

 حماية الموارد المائية  
  بئران يف اؼبنطقة الوسطى من كادم سهاـ بسهل هتامة لَتتفع عدد اآلبار 7 750حصر 

  ألف بئر؛36احملصورة إذل 

 كضع برنامج لدراسة نوعية اؼبياه كمصادر التلوث يف اؼبنطقة الوسطى يف كادم سهاـ؛ 

 استالـ الدراسة األكلية لتقييم مصادر مياه حوض ذمار كاستكماؿ التقييم؛ 

  ؿبطات مطرية يف جزيرة سقطرة كأربع ؿبطات قياس كدياف، كأربع ؿبطات 10تركيب 
 مناخية؛

 تقييم نوعية اؼبياه يف كادم سهاـ ككادم مور بسهل هتامة؛ 

 االستمرار يف دراسة حصر آبار كادم سهاـ كجحانة يف كسط هتامة؛ 

 استكماؿ إعداد اػبطة التنفيذية إلدارة مياه كادم حضرموت؛ 

 إعداد الالئحة التنفيذية لقانوف اؼبياه؛ 

  إنتاج عدد من اإلصدارات التوعوية اليت تزيد من كعي اؼبواطنُت بأنبية اغبفاظ على
 اؼبياه كاستدامتها؛

 إعداد مشركع قرار دبنع اغبفر خارج ؿباـر اؼبياه؛ 

 إعادة صياغة االسًتاتيجية الوطنية للمياه كإقرارىا من اللجنة الوزارية؛ 

  إعداد برنامج دعم قطاع اؼبياهWSSP. 
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  زيادة تغطية خدمات المياه الصالحة للشرب 
مت تنفيذ عدد من مشاريع اؼبياه يف أمانة العاصمة كؿبافظات اعبمهورية سانبت يف  -123

كالعمل على . ارتفاع نسبة التغطية من اؼبياه الصاغبة للشرب يف اؼبناطق اغبضرية كاؼبناطق الريفية
تبسيط اإلجراءات كتسهيل اػبدمات كإنشاء قاعدة معلومات باؽبيئة العامة ؼبياه الريف كفركعها، 

 000ل كتنفيذ مشاريع مياه يف كافة ؿبافظات اعبمهورية سانبت يف تغطية اؼبياه            
.  يف اؼبائة47 نسمة من سكاف الريف كرفعت نسبة التغطية إذل 522
 تنفيذ حقوؿ 2009كعلى مستول اإلرشاد الزراعي كتقنُت الرم فقد مت يف عاـ  -124

 حقالن إرشاديان كتوفَت كسائل الرم اغبديثة 381إرشادية ؼبزارعي اغببوب كصلت إذل حوارل 
كتوزيعها على اؼبزارعُت، كربسُت الرم بالسيوؿ كحصاد اؼبياه، كاغبفاظ على الًتبة، كاستكماؿ 

 مليوف لاير غبوارل 376 قيد التنفيذ، كسبويل أنظمة رم حديثة دببلغ 7 منشأة مائية، ك12تنفيذ 
.  ىكتار2 500
 68 بلغت 2009كقد مت سبويل عدد من مشركعات اؼبنشآت اؼبائية خالؿ عاـ  -125

 مليار لاير ساىم صندكؽ تشجيع اإلنتاج الزراعي كالسمكي دببلغ 4.1مشركعان بتكلفة إصبالية 
 مليار لاير، باإلضافة إذل التزاـ الصندكؽ بتمويل تكلفة اؼبشركعات اعبارم تنفيذىا دببلغ 4

.  لاير174.3
كما يقـو الصندكؽ بتوفَت مستلزمات الرم اغبديثة كمنح شبكات الرم للمزارعُت  -126

 يف اؼبائة من إصبارل التكلفة كذلك هبدؼ ترشيد استخداـ اؼبياه يف قطاع 50بنسبة تصل إذل 
 يف اؼبائة تقريبان من إصبارل االستخدامات السنوية من 90الزراعة الذم يستحوذ على نسبة 

 مبلغان 2009اؼبياه، حيث بلغت مسانبة الصندكؽ يف توفَت شبكات الرم اغبديثة خالؿ عاـ 
.  مليوف لاير564.2كقدره 

الالجفون المحليون واالستجابات الوطنية والدولية - خامس عشر 

 اليمنية يف ةيف أعقاب االشتباكات اؼبتقطعة اليت دارت بُت صباعات اغبوثيُت كاغبكـو -127
، تفاقمت األكضاع يف ؿبافظة صعدة لتتحوؿ إذل صراع مفتوح يف اعبولة 2009يوليو /سبوز

كقد اضطر عشرات اآلالؼ من األشخاص . 2004السادسة من األعماؿ العدائية منذ العاـ 
إذل النزكح عن ؿبافظيت صعدة كعمراف، باإلضافة إذل أكلئك الذين شردكا بسبب جوالت سابقة 

بالنسبة إذل الكثَتين من ىؤالء النازحُت، كاف ىذا نزكحهم الثاين أك الثالث خالؿ . من االقتتاؿ
. السنوات القليلة اؼباضية

، مت كضع حد لألعماؿ العدائية دبوجب كقف إطالؽ نار غَت 2010فرباير /كيف شباط -128
يوليو، مت /أف أعماؿ العنف اؼبتقطعة قد استمرت يف احملافظات اؼبتضررة، كاعتباران من شهر سبوز
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 000 شخص كنازحُت داخليان، كما تضرر أكثر     من 342 000تسجيل ما يقارب 
 شخص بشكل غَت مباشر من جراء النزاع، دبا يف ذلك اجملتمعات اؼبضيفة للنازحُت 800

كقد تأثرت ؿبافظات . كالسكاف اؼبقيموف الذين فقدكا فرص اغبصوؿ على اػبدمات األساسية
دل يتجمع سول ما . صعدة كعمراف كحجة كاعبوؼ بشكل خاص من جراء ىذه االعتداءات

 يف اؼبائة من النازحُت داخليان ضمن اؼبخيمات أك اؼبستوطنات غَت الرظبية اليت مت 15يقارب 
. ربديدىا
كبقيت عودة النازحُت ؿبدكدة بسبب ؾبموعة كاسعة من اؼبخاكؼ كالشواغل على  -129

صعيدم اغبماية كالشؤكف اإلنسانية يف مواطنهم األصلية، فضالن عن الشكوؾ حوؿ كقف 
كيف غضوف ذلك، ال تزاؿ ؿبدكدية قدرة الوصوؿ كعدـ اتساقها تعرقل أنشطة . إطالؽ النار

اإلغاثة اإلنسانية، ال سيما تلك اليت تستهدؼ النازحُت الذين يعيشوف ضمن اجملتمعات اؼبضيفة 
كما أف استجابة اجملتمع الدكرل احملدكدة لنداءات صبع األمواؿ يؤثر . كمعظم النازحُت يف صعدة

. سلبان إذل حد كبَت يف تقدًن اؼبساعدة إذل النازحُت داخليان 
كمند بداية اعبولة السادسة من الصراع ازبذت اغبكومة عددان من اػبطوات االهبابية  -130

 كضعهم، دبا يف ذلك إنشاء اؼبؤسسات ةمبت عن إدراكها ألنبية مسألة النازحُت كضركرة معاجل
 إنشاء اللجنة الرفيعة 2009أغسطس /مت يف شهر آب. لتيسَت التبادؿ اإلنساين كالتنسيق

 لعمليات اإلغاثة، اليت يرأسها كزير الصحة كتكملها الوحدة تاؼبستول اؼبشًتكة بُت الوزارا
كما كاصلت الوزارات كاؼبؤسسات اغبكومية . التنفيذية للنازحُت داخليان على اؼبستول العلمي

كازبذت أيضان . األخرل، مثل الصندكؽ االجتماعي التصدم لقضايا النزكح، كل يف نطاؽ كاليتو
خطوة قيادية مهمة يف تسجيل النازحُت كذلك بدعم من مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف 

. الالجئُت
كما ظبحت اغبكومة اليمنية للوكاالت اإلنسانية بتوسيع نطاؽ كصوؽبا يف بعض أكباء  -131

كما . صعدة كعمراف كحجة كاعبوؼ كصنعاء، على الرغم من بقاء ىذا الوصوؿ متفرقان كؿبددان 
 فبثل األمُت العاـ اؼبعٍت باؼبشردين داخليان لتقييم 2010أبريل /استضافت اغبكومة يف نيساف

على الرغم من إعالهنا كقف . الوضع كتقدًن التوصيات بشأف اػبطوات اليت هبب ازباذىا الحقان 
، عاكدت اغبكومة طلب 2010مارس /عملية تسجيل النازحُت داخليان اعتباران من أكاخر آذار

اؼبساعدات من الوكاالت اإلنسانية للتحقق من أكضاع النازحُت داخليان اؼبسجلُت يف كافة 
. احملافظات كرأت اغبكومة بضركرة كجود اسًتاتيجية كطنية للتصدم غبالة النزكح الداخلي

 اغبكومية من أجل توفَت الغذاء كاؼبواد غَت تكعملت الوكاالت اإلنسانية مع الوزارا -132
الغذائية كاؼبأكل اؼبؤقت كاؼبياه كالصرؼ الصحي كالدعم النفسي كاالجتماعي كالتعليم كاؼبساعدة 

الطبية للنازحُت داخليان كالعائدين كاجملتمعات احمللية اؼبتضررة من جراء اغبرب حيثما أمكن 
 اللجنة الدكلية للصليب األضبر، 2010يونيو /الوصوؿ إليهم برنامج األغذية العاؼبي حزيراف
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، منظمة 2010يونيو /، مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت، حزيراف2010أبريل /نيساف
 .أكتوبر/أطباء بال جدكد، تشرين األكؿ

كما مت تشكيل فرؽ طبية كتوفَت اػبدمات الطبية كالصحية اؼبناسبة يف ـبيمات النزكح  -133
 فرقة 11حيث بلغ عدد الفرؽ الطبية اؼبتنقلة العاملة داخل اؼبخيمات كخارجها يف ؿبافظة حجة 

 . عامالن صحيان مساعدان 18 قابالت ك8 فبرضان كفبرضة كفنيان ك39 طبيبان ك14طبية تضم 

كمت تأسيس مركزين صحيُت لرعاية النازحُت يف ـبيمي اؼبزرؽ للقياـ بكافة أنواع الرعاية  -134
الصحية األكلية كتقدًن كافة أنواع اػبدمات العالجية كالتشخيصية دبا يف ذلك ـبترب كعيادات 
لرعاية اغبوامل كالوالدة كمعاعبة سوء التغذية ككافة األمراض اؼبختلفة إذل جانب إنشاء كحدة 
معاعبة سوء التغذية كتزكيد اؼبخيمُت بأربع سيارات إسعاؼ لنقل اغباالت اليت تتطلب رعاية 

أكرب إذل مستشفى حرض لتلقي الرعاية الكاملة كما مت تشكيل فرؽ طبية متنقلة يف ـبيم خيواف 
كؿبافظة اعبوؼ باإلضافة إذل إقامة اؼبخيمات الطبية لتقدًن اػبدمات العالجية اؼبختلفة استفاد 

.  حالة235 745منها 
كهبدؼ إزالة آثار حركب الفتنة اليت أشعلها اغبوثيوف، كاصل صندكؽ إعمار ؿبافظة  -135

 حيث مت استكماؿ حصر 2009صعدة تنفيذ أىدافو اؼبخططة يف إعادة اإلعمار خالؿ عاـ 
األضرار اليت غبقت باؼبنشآت العامة كاؼبمتلكات اػباصة يف مديريات ؿبافظة صعدة كمديرية 

 منشأة 10 996حرؼ سفياف دبحافظة عمراف كبٍت حشيش يف ؿبافظة صنعاء حيث بلغت 
. عامة كخاصة

 تنفيذ برناؾبو إلعادة اإلعمار كمعاعبة     2009كباشر الصندكؽ يف مطلع عاـ  -136
األضرار كتعويض اؼبتضررين من أحداث الفتنة كفق منهجية كآلية كاضحة كشفافة باالستعانة 

بطاقم مهٍت كفٍت متخصص كذكم كفاءة كدبشاركة من اجملتمع احمللي كأبناء اؼبناطق     اؼبتضررة 
كعلى الرغم من . يف ـبتلف اؼبراحل بدءان من عملية اغبصر كانتهاءن بأعماؿ البناء كالتشييد
 نربز أنبها     يف 2009الصعوبات اليت كاجهت الصندكؽ إال أنو قد حقق الكثَت خالؿ عاـ 

:  اآليت

  المنشآت العامة 
 مشركعان توزعت على ترميم كبناء جديد ؼبدارس كمباين حكومية 33 مت تنفيذ كتسليم  -137

.  مشركعان قيد التنفيذ13 مليوف لاير تقريبان، ك366ككحدات صحية كبتكلفة إصبالية بلغت 
 مشركعان كاف هبرم تنفيذىا قبل اندالع اغبرب السادسة 13كيتم االقًتاب من إهناء العمل يف 

 233 يف اؼبائة كبتكلفة إصبالية بلغت 80-  يف اؼبائة 50حيث تراكحت نسب االقباز ؽبا من 
. مليوف لاير تقريبان 
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  المنشآت الخاصة 
آلية شفافة تتمثل يف . اتبع الصندكؽ يف إعادة إعمار اؼبنشآت اػباصة منازؿ، مزارع -138

 دفعات، سبثل كل دفعة     نسبة 5تعويض اؼبواطنُت اؼبتضررين نقدان بعد تقييم األضرار ؾبزأة إذل 
كقد قاـ الصندكؽ كفق ىذه اآللية باالنتهاء من إعادة صيانة .  يف اؼبائة من قيمة األضرار20

 979 مزرعة، حيث بلغ إصبارل مبالغ التعويضات بالنسبة للمنازؿ 23 منزالن ك1 355كترميم 
كبلغ إصبارل ما أنفقو الصندكؽ لتغطية .  مليوف رياالن 34مليوف رياالن، كللمزارع ما يزيد عن 

 ملياران 20كما مت اعتماد . 2009 مليار لاير يف عاـ 1.5أنشطة إعادة اإلعمار ما يقارب من 
كمت إعداد كتنفيذ خطة تنموية للنهوض .  ؼبواجهة نفقات إعادة اإلعمار2010يف ميزانية 

. باحملافظات اؼبتضررة كرفع كفاءة السلطة احمللية فيها

األمية ومعدالت االلتحاق في التعليم - سادس عشر 

 إضافة إذل ما مت إيراده يف تقريرم اليمن بشأف حقوؽ الطفل كمناىضة التمييز ضد اؼبرأة -139
 مرفقاتفيما يلي أبرز التدابَت اغبديثة يف قطاع التعليم، مع اإلشارة إذل إمكاف الرجوع إذل 

. التقرير فيما يتعلق ببيانات التعليم

خفض نسبة األمية    
 يف ؾباؿ خفض نسبة األمية بُت النساء كالفتيات، رغم التطور اؼبلموس يف انتشار -140

التعليم كاعبهود اؼببذكلة للتخلص من األمية إال أهنا ال تزاؿ تشكل ربديان كبَتان على مستول 
 10ألف أمية يف العمر  4.223 كما زاؿ ىناؾ .اجملتمع عامة كيف صفوؼ النساء خاصة

حبسب تقدير مسح ميزانية  2006-2005 يف اؼبائة عاـ 60 توسنوات فأكثر يشكلن ما نسب
 يف اؼبائة لدل الذكور بنفس العمر، أما يف الريف فتصل نسبة 21.3األسرة تقابلو نسبة 

 ككفقان للبيانات اؼبتاحة من جهاز ؿبو . يف اؼبائة للذكور25 يف اؼبائة مقابل 70األميات إذل 
األمية كاعبهاز اؼبركزم لإلحصاء يتبُت إف عدد الصفوؼ اليت تلتحق هبا الدراسات يف مراكز ؿبو 

 فصالن للذكور كعدد 440فصالن مقابل  5 862 بلغت 2008-2007األمية عاـ 
 من الذكور، يتضح من  دارسان 8 459دارسة مقابل  146 096الدارسات باألساس كاؼبتابعة 

ىذه البيانات ارتفاع عدد اؼبلتحقات يف برنامج ؿبو األمية كتعليم الكبار قياسيان بالذكور كلكن 
 بُت قثارآىذا االستقطاب لألميات ال يزاؿ غَت كاؼ كيعزكه الدعم كتوفَت اإلمكانات لتزداد 

اإلناث بشكل فاعل مع ربديد إطار زمٍت لالحتفاء بآخر امرأة أمية يف اليمن على األقل يف 
. األعمار الشابة

األكؿ باؼبستول  2008-2007تصل نسبة األطفاؿ من اإلناث اؼبلتحقات عاـ ك -141
 يف اؼبائة من الذكور، أما اؼبلتحقات دبراكز التدريب 53.2 يف اؼبائة مقابل 46.8، أساسي
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      اليت يتمثل دكرىا يف إكساب النساء مهارات حياتية تساعد على زيادة داخلمالنسو
        امرأة  8 010 ك2006-2005 عاـ 5 725األسرة كوبد من البطالة فقد استوعبت 

.   يف اؼبائة40 بزيادة سنوية قدرىا 2008-2007عاـ 

 تطور معدالت القبول وااللتحاق في التعليم  

 ملحوظان، ان  شهد عدد الطالب اؼبقبولُت يف الصف األكؿ من التعليم األساسي ارتفاع-142
 ان طالب 754 215 إذل 2006طالب كطالبة يف العاـ الدراسي  677 824حيث ارتفع من 

يف اؼبائة  106.8كبذلك فقد ارتفع معدؿ القبوؿ اإلصبارل من  ،2009كطالبة يف العاـ الدراسي 
  القبوؿ اإلصبارل لإلناث منؿارتفع معدذاهتا  خالؿ الفًتة .يف اؼبائة لكال اعبنسُت 113.8إذل 

إذل          يف اؼبائة  113.7 يف اؼبائة بينما ارتفع عدد الذكور من 108.0 يف اؼبائة إذل 99.4
 األمر الذم يعٍت تضيق الفجوة بُت اعبنسُت يف مرحلة ، يف اؼبائة خالؿ الفًتة نفسها119.1

كيرجع ذلك إذل سياسات دعم كتشجيع تعليم الفتاة بإعفاء اإلناث من دفع الرسـو . القبوؿ
 كتقدًن اؼبواد الغذائية كاغبقائب اؼبدرسية كالتوسع يف توفَت الغرؼ 6-1اؼبدرسية للصفوؼ 

. الدراسية كاؼبرافق الصحية
                 لة التعليم األساسي فقد ارتفع عدد الطالب ػارل مرحػ كعلى مستول إجم-143

 يف اؼبائة للعاـ الدراسي 72.2  كطالبة كدبعدؿ التحاؽ إصبارل بلغان طالب 3 971 853من 
       يف اؼبائة للعاـ75.4 كطالبة كدبعدؿ إصبارل بلغ  طالبان 4 327 450 ليصل إذل 2006
أما على مستول التفاكت بُت الذكور كاإلناث فقد ارتفع معدؿ االلتحاؽ . 2009 الدراسي

 65.7 يف اؼبائة إذل 61.7 يف اؼبائة كلإلناث من 84.5 يف اؼبائة إذل 81.7 اإلصبارل للذكور من
.  يف اؼبائة لنفس الفًتة

طالب كطالبة  790 525 كما ارتفع عدد الطالب اؼبلتحقُت يف التعليم الثانوم من -144
      طالب كطالبة  580 829 يف اؼبائة إذل 33.8 ، دبعدؿ التحاؽ إصبارل بلغ2006عاـ 
 يف اؼبائة فيما بلغ معدؿ االلتحاؽ اإلصبارل لدل 36.9 دبعدؿ التحاؽ إصبارل 2009عاـ 

 يف اؼبائة لدل اإلناث كبذلك فقد ارتفع عدد اإلناث 26.9 يف اؼبائة بينما بلغ 46.6الذكور 
 من 100/ تلميذة49  من الذكور يف مرحلة االلتحاؽ يف التعليم الثانوم من100لكل 

.  نقاط6 بزيادة بلغت 2009من الذكور عاـ  100/تلميذة 55 إذل 2006الذكور عاـ 
الفًتة       أما على مستول التعليم العاـ جبميع مراحلو فقد شهد تطوران ملحوظان خالؿ -145

العاـ قد  حيث تشَت البيانات الواردة يف اعبدكؿ أف عدد الطالب يف التعليم 2006-2009
 كطالبة ان طالب 4 908 279 إذل 2006 كطالبة للعاـ الدراسي  طالبان 4 497 643ارتفع من 

 كطالبة كترجع ىذه الزيادة إذل االرتفاع يف أعداد  طالبان 410 636 بزيادة مقدارىا 2009للعاـ 
 يف اؼبائة من إصبارل 13.4 يف اؼبائة كالتعليم الثانوم بنسبة 86.6طالب التعليم األساسي بنسبة 

.  الزيادة يف التعليم العاـ
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 كبالنظر إذل التباين يف معدالت القبوؿ بُت احملافظات، يالحظ أف أعلى نسبة ربققت -146
 يف اؼبائة يف 82 ، يف اؼبائة مث عدف85 ، يف اؼبائة تليها ؿبافظو اؼبهرة92 يف أمانة العاصمة،

 كيعود ذلك إذل توفر اػبدمات التعليمية اؼبكتملة .حُت حققت باقي احملافظات نسب أدىن
. كارتفاع مستول الوعي كالتحسن النسيب يف مستويات اؼبعيشية يف تلك احملافظات
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تطور عدد الطالب والمدارس والمدرسين في التعليم العام في حضر وريف الجمهورية 

البياف 

2005/2006 2007/2008 2008/2009 

إصبارل ريف حضر  إصبارل ريف حضر  إصبارل ريف حضر  

يف  الطالب عدد
األساسي  التعليم

954 163 1 899 807 2 853 971 3 638 231 1 043 958 2 681 189 4 992 278 1 458 048 

3 

450 327 4 

 42.3 40.4 46.6 42.0 40.1 46.7 40.5 38.1 46.1ناث٪ اإلنسبة 

عدد الطالب يف 
التعليم الثانوم 

277 247 513 278 790 525 821 257 086 303 907 560 018 268 811 312 829 580 

 35.6 29.3 42.8 34.6 27.6 42.8 32.9 25.4 41.3ناث٪ اإلنسبة 

جمالي طالب إ
التعليم 

231 411 1 412 086 3 643 497 4 459 489 1 129 261 3 588 750 4 010 547 1 269 361 3 279 908 3 

عدد اؼبعلمُت 

 

ذكور 
933 

28 

044 117 977 145 509 29 996 115 505 145 202 31 950 119 152 151 

ناث إ
941 

31 

630 11 571 43 759 33 198 12 957 45 358 38 517 13 875 51 

جمالي إ
874 

60 

674 128 548 189 268 63 194 128 462 191 560 69 467 133 027 203 

 25.6 10.1 55.1 24.0 9.5 53.4 23.0 9.0 52.5نسبة اإلناث ٪ 

عدد اؼبدارس 

 

 11 816 10 578 1 238 11 602 10 437 1 165 11 485 10 379 1 106أساسي 

 /أساسي
ثانوم 

607 560 2 167 3 637 728 2 365 3 678 837 2 524 3 

 321 160 161 323 166 157 323 159 164ثانوم 

جمالي اإل
العام 

877 1 098 13 975 14 959 1 331 13 290 15 086 2 575 13 661 15 

 . أعداد ـبتلفة-تقارير اؼبسح الًتبوم الشامل -  كزارة الًتبية كالتعليم  :اؼبصدر
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المرفقات 
 ١جدكؿ رقم 

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨عاقة والجنس للعام الدراسي اإلعاقات الملتحقين بالتعليم العام بحسب نوع اإلالطالب ذوي /يوضح التالميذ
 اإلصبارل ثانوم أساسي اؼبرحلة

 صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر النوع عاقةاإلفئات 

 بكمأصم كأ

 ١٥٠٦ ٨٢١ ٦٨٥ ٤٤ ١٦ ٢٨ ١٤٦٢ ٨٠٥ ٦٥٧ ذكور

 ٧٧٤ ٣٣٤ ٤٤٠ ٦٨ ٢ ٦٦ ٧٠٦ ٣٣٢ ٣٧٤ إناث

 ٢٢٨٠ ١١٥٥ ١١٢٥ ١١٢ ١٨ ٩٤ ٢١٦٨ ١١٣٧ ١٠٣١ صبلة

 ضعف ظبع

 ٤٩٥٧ ٣٧٦٥ ١١٩٢ ٣٧٣ ٢٣٦ ١٣٧ ٤٥٨٤ ٣٥٢٩ ١٠٥٥ ذكور

 ٣٠٠٣ ١٩٦٦ ١٠٣٧ ٢١٩ ١٠٦ ١١٣ ٢٧٨٤ ١٨٦٠ ٩٢٤ إناث

 ٧٩٦٠ ٥٧٣١ ٢٢٢٩ ٥٩٢ ٣٤٢ ٢٥٠ ٧٣٦٨ ٥٣٨٩ ١٩٧٩ صبلة

 كفيف

 ٤١٩ ١٤٨ ٢٧١ ٥٢ ٦ ٤٦ ٣٦٧ ١٤٢ ٢٢٥ ذكور

 ٢١٧ ٥٧ ١٦٠ ١٩ صفر ١٩ ١٩٨ ٥٧ ١٤١ إناث

 ٦٣٦ ٢٠٥ ٤٣١ ٧١ ٦ ٦٥ ٥٦٥ ١٩٩ ٣٦٦ صبلة

 ضعف بصر

 ٥٠٢٨ ٣١٧٣ ١٨٥٥ ٦٢٢ ٣٠٢ ٣٢٠ ٤٤٠٦ ٢٨٧١ ١٥٣٥ ذكور

 ٤٠٥٦ ١٧٩٤ ٢٢٦٢ ٦٥٢ ١٨٠ ٤٧٢ ٣٤٠٤ ١٦١٤ ١٧٩٠ إناث

 ٩٠٨٤ ٤٩٦٧ ٤١١٧ ١٢٧٤ ٤٨٢ ٧٩٢ ٧٨١٠ ٤٤٨٥ ٣٣٢٥ صبلة

 ذىنية

 ١٧٠٤ ١٤١٠ ٢٩٤ ٥٧ ٤٧ ١٠ ١٦٤٧ ١٣٦٣ ٢٨٤ ذكور

 ٨٧٤ ٥٩٤ ٢٨٠ ٣٢ ٢٢ ١٠ ٨٤٢ ٥٧٢ ٢٧٠ إناث

 ٥٥٤ صفر ٥٥٤ صفر   ٥٥٤  ٥٥٤ صبلة

 حركية

 ١٧٣٠ ١٢٠٣ ٥٢٧ ٢١١ ١٢٩ ٨٢ ١٥١٩ ١٠٧٤ ٤٤٥ ذكور

 ٧٠١ ٤٤٣ ٢٥٨ ٧٢ ٤١ ٣١ ٦٢٩ ٤٠٢ ٢٢٧ إناث

 ٢٤٣١ ١٦٤٦ ٧٨٥ ٢٨٣ ١٧٠ ١١٣ ٢١٤٨ ١٤٧٦ ٦٧٢ صبلة
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 اإلصبارل ثانوم أساسي اؼبرحلة

 صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر النوع عاقةاإلفئات 

 متالزمة داكف منغورل

 ١١٠ ٩٤ ١٦ ٤ ٢ ٢ ١٠٦ ٩٢ ١٤ ذكور

 ٤٦ ٢٩ ١٧ صفر صفر صفر ٤٦ ٢٩ ١٧ إناث

 ١٥٦ ١٢٣ ٣٣ ٤ ٢ ٢ ١٥٢ ١٢١ ٣١ صبلة

 التوحد

 ٢٣٩ ١١٧ ١٢٢ ١٤ ١٣ ١ ٢٢٥ ١٠٤ ١٢١ ذكور

 ٨٧ ٧٧ ١٠ ٣ ٢ ١ ٨٤ ٧٥ ٩ إناث

 ٣٢٦ ١٩٤ ١٣٢ ١٧ ١٥ ٢ ٣٠٩ ١٧٩ ١٣٠ صبلة

 مشكالت صحية

 ٣٢٧٢ ٢٥٠٧ ٧٦٥ ٣٠٤ ١٩٠ ١١٤ ٢٩٦٨ ٢٣١٧ ٦٥١ ذكور

 ٢٤٥٧ ١٥٧٠ ٨٨٧ ٢٧٦ ٩٤ ١٨٢ ٢١٨١ ١٤٧٦ ٧٠٥ إناث

 ٥٧٢٩ ٤٠٧٧ ١٦٥٢ ٥٨٠ ٢٨٤ ٢٩٦ ٥١٤٩ ٣٧٩٣ ١٣٥٦ صبلة

 صعوبات تعلم

 ٦٧٦٤ ٥٣٦٠ ١٤٠٤ ٥٢٣ ٣٩٠ ١٣٣ ٦٢٤١ ٤٩٧٠ ١٢٧١ ذكور

 ٤٢٥٢ ٢٨٠٢ ١٤٥٠ ٢٦٦ ١٤٥ ١٢١ ٣٩٨٦ ٢٦٥٧ ١٣٢٩ إناث

 ١١٠١٦ ٨١٦٢ ٢٨٥٤ ٧٨٩ ٥٣٥ ٢٥٤ ١٠٢٢٧ ٧٦٢٧ ٢٦٠٠ صبلة

  يف الكالـاضطرابات

 ٣٦٩٩ ٢٧٤٢ ٩٥٧ ١٥٩ ١٠١ ٥٨ ٣٥٤٠ ٢٦٤١ ٨٩٩ ذكور

 ١٤٨٢ ١٠٥١ ٤٣١ ٥١ ٣٢ ١٩ ١٤٣١ ١٠١٩ ٤١٢ إناث

 ٥١٨١ ٣٧٩٣ ١٣٨٨ ٢١٠ ١٣٣ ٧٧ ٤٩٧١ ٣٦٦٠ ١٣١١ صبلة

  سلوكيةاضطرابات

 ٢٢٢٧ ١٧٤٧ ٤٨٠ ٣٢٣ ٢٢٧ ٩٦ ١٩٠٤ ١٥٢٠ ٣٨٤ ذكور

 ٨٣٦ ٥٥٥ ٢٨١ ٥٤ ٤٦ ٨ ٧٨٢ ٥٠٩ ٢٧٣ إناث

 ٣٠٦٣ ٢٣٠٢ ٧٦١ ٣٧٧ ٢٧٣ ١٠٤ ٢٦٨٦ ٢٠٢٩ ٦٥٧ صبلة

 جمالياإل

 31 655 23 087 8 568 2 686 1 659 1 027 28 969 21 428 7 541 ذكور

 18 785 11 272 7 513 1 712 670 1 042 17 073 10 602 6 471 إناث

 50 440 34 359 16 081 4 398 2 329 2 069 46 042 32 030 14 012 جملة
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 2جدكؿ رقم 
 - 2001/2002) من األعواموالجنس خالل  (ريف- حضر ) القوى العاملة المدرسية بحسب الحالة الحضرية أعداديوضح تطور 

2008/2009) 

  العاملةل القوإصبارل مدرس النوعاغبضرية اغبالة  السنة

٢٠٠٢/٢٠٠١ 

 حضر

 ٣٥٧٩٥ ٢٨١٧٣ ذكور

 ٣١٧١٥ ٢٦٤٦٠ إناث

 ٦٧٥١٠ ٥٤٦٣٣ صبلة

 ريف

 ١٢٦٧١٩ ١٠٦٥٨٤ ذكور

 ١٠٠٠٢ ٩٢١١ إناث

 ١٣٦٧٢١ ١١٥٧٩٥ صبلة

٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

 حضر

 ٣٥٦٦٢ ٢٧٨٦١ ذكور

 ٣٢٧٢٩ ٢٦٩١٥ إناث

 ٦٨٣٩١ ٥٤٧٧٦ صبلة

 ريف

 ١٢٧٣٩٧ ١٠٧٥١٠ ذكور

 ٩٨٩٤ ٩١١٠ إناث

 ١٣٧٢٩١ ١١٦٦٢٠ صبلة

٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

 حضر

 ٣٥٢٧٨ ٢٧١٥٣ ذكور

 ٣٤٣٩١ ٢٧٨٩٢ إناث

 ٦٩٦٦٩ ٥٥٠٤٥ صبلة

 ريف

 ١٢٩٥٢٤ ١٠٩٣٩٤ ذكور

 ١٠٦٨٧ ٩٨٢٩ إناث

 ١٤٠٢١١ ١١٩٢٢٣ صبلة

 حضر ٢٠٠٥/٢٠٠٤

 ٣٥٣٢٢ ٢٦٨٥٤ ذكور

 ٣٥٨٠٨ ٢٨٨٧٦ إناث

 ٧١١٣٠ ٥٥٧٣٠ صبلة
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  العاملةل القوإصبارل مدرس النوعاغبضرية اغبالة  السنة

 ريف

 ١٣٢٩٦٣ ١١٠٧٩٠ ذكور

 ١١٤٠٦ ١٠٤٥٢ إناث

 ١٤٤٣٦٩ ١٢١٢٤٢ صبلة

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 حضر

 ٣٨٠٦٠ ٢٨٩٩٧ ذكور

 ٣٩٢٣٠ ٣٢١٢١ إناث

 ٧٧٢٩٠ ٦١١١٨ صبلة

 ريف

 ١٤٠٢٨٤ ١١٧٠٤٤ ذكور

 ١٢٦٢٩ ١١٦٣٠ إناث

 ١٥٢٩١٣ ١٢٨٦٧٤ صبلة

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 حضر

 ٣٧٢٧٠ ٢٩٥٠٩ ذكور

 ٤٠١٠٠ ٣٣٧٥٩ إناث

 ٧٧٣٧٠ ٦٣٢٦٨ صبلة

 ريف

 ١٣٥٤٩٦ ١١٥٩٩٦ ذكور

 ١٢٩٥٠ ١٢١٩٨ إناث

 ١٤٨٤٤٦ ١٢٨١٩٤ صبلة

٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

 حضر

 ٣٩٧٤٥ ٣١١٨٠ ذكور

 ٤٥٨٣٢ ٣٨٣٤٤ إناث

 ٧٧٣٧٠ ٦٩٥٢٤ صبلة

 ريف

 ١٤٠٤٢٩ ١١٩٩٧٢ ذكور

 ١٤٣٤٤ ١٣٥٣١ إناث

 ١٤٨٤٤٦ ١٣٣٥٠٣ صبلة
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 ٢جدكؿ رقم تابع 
 (٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢)عوام من األعداد القوى العاملة المدرسية خالل أيوضح تطور 

 مراقب سكرتَت ككيل مدير النوع السنة

مُت معمل أ
 مُت ـبزفأ ك كرشةأ

مُت أ
 مكتبة

 أخصائي
 عامل حارس مدرس اجتماعي

غَت 
 مبُت

إصبارل القول 
 العاملة

نسبة اؼبدرسُت 
 اإلصبارلمن 

اإلناث إذل نسبة 
 الذكور

٢٠٠٢/٢٠٠١ 

 ٢٦٫٤٧ ٨٢٫٩ 162 514 صفر ١٨٠٩ ٢٦٢٣ ١٣٤٧٥٧ ٦٦٠ ٦٠٩ ٦٩٧ ٤٥١ ١٩٧٧ ١٩٧٦ ٧٢٩٣ ٩٦٦٢ ذكور

  ٨٥٫٥ 41 717 صفر ١٣٨٤ ٥٠ ٣٥٦٧١ ٦٢٠ ٣٢٤ ١٢٠ ٣١٨ ٥٦٣ ٨٨٩ ١٢٠٣ ٥٧٥ إناث

  ٨٣٫٤ 204 231 صفر ٣١٩٣ ٢٦٧٣ ١٧٠٤٢٨ ١٢٨٠ ٩٣٣ ٨١٧ ٧٦٩ ٢٥٤٠ ٢٨٦٥ ٨٤٩٦ ١٠٢٣٧ جملة

٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

 ٢٦٫٦١ ٨٣٫٠ 163 059 صفر ١٧٠٨ ٢٥٣٧ ١٣٥٣٧١ ٨٣٨ ٦٣١ ٧٩٠ ٤٨٥ ١٩٣٨ ٢٠٣٤ ٧١٥٥ ٩٥٧٢ ذكور

  ٨٤٫٥ 42 623 صفر ١٣٧٤ ٣٦ ٣٦٠٢٥ ٧٢٦ ٣٨٨ ١٧٢ ٣٥١ ٦٧٣ ٩٧١ ١٣٠١ ٦٠٦ إناث

  ٨٣٫٣ 205 682 صفر ٣٠٨٢ ٢٥٧٣ ١٧١٣٩٦ ١٥٦٤ ١٠١٩ ٩٦٢ ٨٣٦ ٢٦١١ ٣٠٠٥ ٨٤٥٦ ١٠١٧٨ جملة

٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

 ٢٧٫٦٢ ٨٢٫٩ 164 802 صفر ١٦٦٨ ٢٥٥٢ ١٣٦٥٤٧ ١١٨٩ ٦٧٩ ٨٥٩ ٥١١ ٢٢٠٣ ٢١٨٠ ٦٩٠٢ ٩٥١٢ ذكور

  ٨٣٫٧ 45 078 صفر ١٣٩٢ ٤٤ ٣٧٧٢١ ٨٤٤ ٤٦٢ ٢٠٧ ٣٩٨ ٨٥٧ ١٠٨٢ ١٤٣١ ٦٤٠ إناث

  ٨٣٫٠ 209 880 صفر ٣٠٦٠ ٢٥٩٦ ١٧٤٢٦٨ ٢٠٣٣ ١١٤١ ١٠٦٦ ٩٠٩ ٣٠٦٠ ٣٢٦٢ ٨٣٣٣ ١٠١٥٢ جملة

٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

 ٢٨٫٥٧ ٨١٫٨ 168 285 صفر ١٦٧٠ ٢٦٦٧ ١٣٧٦٤٤ ١٨٣٠ ٧٠١ ١٠٠٣ ٥٤٣ ٢٢٩٦ ٢٣١٠ ٧٤٥١ ١٠١٧٠ ذكور

  ٨٣٫٣ 47 214 صفر ١٣٧٢ ٤٦ ٣٩٣٢٨ ٩٥٨ ٤٨١ ٢٤٠ ٤٣٤ ٩٠٥ ١٢٢١ ١٥٢٦ ٧٠٣ إناث

  ٨٢٫١ 215 499 صفر ٣٠٤٢ ٢٧١٣ ١٧٦٩٧٢ ٢٧٨٨ ١١٨٢ ١٢٤٣ ٩٧٧ ٣٢٠١ ٣٥٣١ ٨٩٧٧ ١٠٨٧٣ جملة

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 ٢٩٫٩٦ ٨١٫٩ 178 344 صفر ١٨٤٤ ٣٢١٥ ١٤٦٠٤١ ١٤٥٤ ٧٤٥ ٨٩٠ ٤٤٧ ٢٠٤٧ ٢٣٧٤ ٨١٠٤ ١١١٨٣ ذكور

  ٨٤٫٤ 51 859 صفر ١٤٣١ ٥٤ ٤٣٧٥١ ٨٦١ ٤٤٨ ٢١٥ ٣٩٩ ٩٢٥ ١٣٥٠ ١٦١٦ ٨٠٩ إناث

  ٨٢٫٤ 230 203 صفر ٣٢٧٥ ٣٢٦٩ ١٨٩٧٩٢ ٢٣١٥ ١١٩٣ ١١٠٥ ٨٤٦ ٢٩٧٢ ٣٧٢٤ ٩٧٢٠ ١١٩٩٢ جملة

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 ٣١٫٥٨ ٨٤٫٢ 172 766 صفر ١٣٨٨ ٢٥٧٨ ١٤٥٥٠٥ ١٤٨٦ ٧٦٢ ٧٢٣ ٤٥٠ ١٣٥١ ٢١٨١ ٥٤٠١ ١٠٩٤١ ذكور

  ٨٦٫٦ 53 050 صفر ١٢٠٣ ٣١ ٤٥٩٥٧ ٩٠١ ٤٨٠ ١٧١ ٣٧٦ ٦١٠ ١٠٦٦ ١٤٠٣ ٨٥٢ إناث

  ٨٤٫٨ 225 816 صفر ٢٥٩١ ٢٦٠٩ ١٩١٤٦٢ ٢٣٨٧ ١٢٤٢ ٨٩٤ ٨٢٦ ١٩٦١ ٣٢٤٧ ٦٨٠٤ ١١٧٩٣ جملة

٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

 ٤٦٫٨٠ ٨٤٫٨ 380 779 ١١٦ ٣٨١١ ٤٣٤٣ ٣٢٢٩٩٩ ٤٠٥٦ ١٧٩٢ ١٤٤٦ ١١٣٤ ٢٩٥٠ ٤٤٠١ ١١٥٠٤ ٢٢٢٢٧ ذكور

   180 174 ٥٤ ١٥٢٩ ٢٧٩٩ ١٥١١٥٢ ١٧٨٢ ٨٣٩ ٨٢١ ٥٠٧ ١٥٠٤ ٢١٤٨ ٥٧٧٦ ١١٢٦٣ إناث

   440 955 ١٣٦ ٥٢٨٨ ٤٣٨٩ ٣٧٤٨٧٤ ٥١٠٣ ٢٣١٣ ١٦٤٥ ١٥٦٣ ٣٨٠٨ ٥٦١٧ ١٣٠٣١ ٢٣١٨٨ جملة



 

 

E
/C

.1
2

/Y
E

M
/Q

/2
/A

d
d

.1
 

 

6
1

 
G

E
.1

1
-4

0
4

6
2
 

 

 10جدكؿ رقم 
 الدراسية األعوام والكلفة المالية التي تم تنفيذها خالل اإلدارية والمباني واألسواريوضح عدد المشاريع المدرسية بحسب الفصول 

(2001/2002  -2008/2009) 

 العاـ الدراسي

عدد 
 اؼبشاريع

فصوؿ 
 توسعة دراسية

 إعادة
 الكلفة أسوار الكلفة ترميم تأىيل

مباين 
 إدارية

 ضبامات الكلفة كسكن

سكن 
 معلمُت

غرؼ 
 أخرل

 اإلصباليةالكلفة 
 بالرياؿباأللف 

٧٥٦ ٢٠٠٢/٢٠٠١ 368 3 ٧٠١ ٢٢٥ ١٧١ 129 667 9 ١٦ 676 108 ٦ 693 282 ٤٠٩   498 058 10 

١٠٦٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 684 5   ٦٩٤ 145 640 14 ٩٨ 211 714 ١ 729 18    085 373 15 

٦٣٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ 494 3   ١٩٠ 590 389 10 ١٣ 883 239 ٣ 626 108    099 738 10 

١٢٧٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ 695 6   061 1 717 993 15 ٧٢ 603 783 ٢٨ 308 502    628 279 17 

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 340 1 591 4 ٦٣٣ 030 1 ٤  ٣٢٠  ٨٠٥  255 1   996 762 15 

٢٠٠٧/٢٠٠٦ 173 3      176 1  ٢٥  174 5 ٩١٠ ٢١٠ 381 519 35 

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 224 1 035 5 ٢٢٦ ٦٠٠ 067 1  ٤٩٣    973 1  ٦٦٠ 515 269 28 

٢٠٠٩/٢٠٠٨               

 133 001 202 1 570 210 8 811 912 356 67 1 846 373 2 188 50 690 581 4 518 1 481 1 404 28 867 9 462    اإلجمالي
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أ - 11جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2000/2001يوضح أهم المؤشرات والبيانات الخاصة بالمباني المدرسية بحسب أنواعها خالل األعوام 

 البياف

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2007/2008 2008/2009 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

  15320  14953  14555  14003  13558  13335  13070 إصبارل اؼبباين

 ٪95 14550 ٪95 14184 ٪86 12579 ٪93 13023 ٪92 12528 ٪92 12217 ٪91 11931 القائمة

 ٪2 279 ٪2 318 ٪3 475 ٪3 478 ٪4 509 ٪4 531 ٪4 538 اؼبؤقتة

 ٪97 14829 ٪97 14502 ٪97 14054 ٪96 13511 ٪96 13037 ٪96 12748 ٪95 12469 القائمػة كاؼبؤقتة

اؼبصممة 
 كمبٌت مدرسي

11209 86٪ 11474 86٪ 11803 87٪ 12215 87٪ 12670 87٪ 13391 90٪ 13685 89٪ 

بدكف مبٌت 
 (مرذبلة)

601 5٪ 587 4٪ 521 4٪ 492 4٪ 490 3٪ 451 3٪ 491 3٪ 
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 ب- 11جدكؿ رقم 
 2008/2009-  2001/2002 لؤلعوام (حضر- ريف ) والحالة الحضرية أنواعهايوضح عدد المباني المدرسية بحسب 

 البياف

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

 صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر صبلة ريف حضر

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

 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 مبٌت 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

إجمالي المباني 
القائمة )

 (والمؤقتة

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

مباين مرذبلة 
 (بدكف مبٌت)

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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 12جدكؿ رقم 
 2008/2009-  2001/2002 لؤلعواميوضح توزيع مدارس التعليم العام بحسب المرحلة والجنس 

 العاـ الدراسي

  العاـاإلصبارل ثانوم ثانوم/أساسي  فقطأساسي

 إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت

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 

معدؿ 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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 15رقم جدكؿ 
 2007/2008  -2001/2002الكبار بحسب المرحلة والنوع لؤلعوام الدراسية أعداد الملتحقين ببرامج محو األمية وتعليم يبين 

اغبالة أعداد الفصوؿ أعداد اؼبراكز العاـ الدراسي 
 اإلصبارل مرحلة اؼبتابعة مرحلة األساس

 ؾبموع إناث ذكور ؾبموع إناث ذكور ؾبموع إناث ذكور

٢٠٠١/٢٠٠٢ 889 1 001 4 
 84 441 71 152 13 289 10 762 9 244 1 518 73 679 61 908 11 771 اؼبلتحقوف

 51 251 44 623 6 628 6 845 5 980 865 44 406 38 643 5 763 اؼبتحرركف

٢٠٠٢/٢٠٠٣ 923 1 488 4 
 اؼبلتحقوف

646 13 422 72 068 86 810 1 411 12 221 14 456 15 833 84 289 
100 

 54 087 48 161 5 926 8 981 7 845 1 136 45 106 40 316 4 790 اؼبتحرركف

٢٠٠٣/٢٠٠٤ 061 2 000 5 
 اؼبلتحقوف

993 13 905 70 898 84 324 1 989 15 313 17 317 15 894 86 211 
102 

 59 822 64 234 5 776 1 132 10 436 884 58 690 53 798 4 892 اؼبتحرركف

٢٠٠٤/٢٠٠٥ 164 2 251 5 
 اؼبلتحقوف

853 14 095 93 948 
107 

360 1 814 16 213 16 213 16 909 
109 

161 
124 

 81 632 75 805 5 827 13 266 12 502 764 68 366 63 303 5 063 اؼبتحرركف

٢٠٠٥/٢٠٠٦ 948 2 875 5 
 اؼبلتحقوف

909 8 193 86 102 95 469 1 617 21 086 23 378 10 810 
107 

188 
118 

 82 014 76 336 5 678 14 171 13 173 998 67 843 63 163 4 680 اؼبتحرركف

٢٠٠٧/٢٠٠٦ 344 3 302 6 
 اؼبلتحقوف

923 6 537 90 460 97 713 1 914 20 627 22 636 8 451 
111 

087 
120 

 74 548 70 091 4 457 11 391 10 738 653 63 157 59 353 3 804 اؼبتحرركف

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 356 3 140 7 
 اؼبلتحقوف

168 7 002 
123 

170 
130 

291 1 094 23 385 24 459 8 096 
146 

555 
154 

 483 719 5 764 16 007 15 218 789 476 501 4 975 اؼبتحرركف
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  15جدكؿ رقم 
 2007/2008- 2001/2002النسوي خالل األعوام -  يوضح أعداد الملتحقين ببرامج التدريب األساسي

 العاـ الدراسي

 مهارات نسوية

 اإلصبارل أخرل تدبَت منزرل أشغاؿ يدكية تطريز طباعة تريكو تفصيل

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 العاـ الدراسي إصبارل اؼبهارات

حداده 
 كغباـ

قبارة 
 ثاثأ

خراطة 
 زراعة طباعة معادف

 سباكة 
 مباين كأعماؿ

 أخرل
 اإلصبارل 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
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  16جدكؿ رقم 
 - 2001/2002 الدراسية األعوامالة الوظيفية خالل ح وتعليم الكبار بحسب الاألمية في مراكز محو العاملةيوضح عدد القوى 

2007/2008 

 البيانات
 األمية العاملة دبحو ل القوإصبارل اؼبوجهُت اؼبشرفُت اؼبعلمُت  كالعماؿاإلداريوف

 صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور

٣٥٩ ١٣٩ ٢٢٠ ٤٢١ ١٦١ ٢٦٠ ٤٣١٦ ٣٤٨٧ ٨٢٩ ١٠٥٠ ٢٥٣ ٧٩٧ ٢٠٠٢/٢٠٠١ 789 1 087 4 
876 

5 

٣٧٨ ٩٧ ٢٨١ ٤٩٧ ١٩٠ ٣٠٧ ٤٩٠٣ ٣٩٧٣ ٩٣٠ ١٠٢٣ ١٩٨ ٨٢٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 106 2 547 4 653 
6 

٤٥٩ ١٣٢ ٣٢٧ ٥٤٣ ٢١٠ ٣٣٣ ٥٥٥٢ ٤٥١٦ ١٠٣٦ ١١٦٠ ٢٣٩ ٩٢١ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ 356 2 200 5 556 
7 

٥٧٢ ١٥٧ ٤١٥ ٧٨٧ ٣٢٧ ٤٦٠ ٥٨٣٦ ٤٩٧٦ ٨٦٠ ١١٧٢ ١٩١ ٩٨١ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ 610 2 944 5 554 
8 

٥٣٣ ١٤٩ ٣٨٤ ٦١٠ ٢٩٢ ٣١٨ ٦٢٦٤ ٥٣٢٤ ٩٤٠ ١٢٣٨ ٢٣٤ ١٠٠٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 344 2 206 6 550 
8 

٦٨٤٨ ٩٢٨ ٦٥٥٦ ١١٨٨٦ ٧٢٠٤ ٦٥٦٢ ١١٧٦ ٥١٦٦ ٧٨٠ ٩٥٥ ١٠٠ ٨٥٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 054 2 082 6 
238 

3 

٤٨٨ ١٣٠ ٣٥٨ ٦٧٠ ٣٣٧ ٣٣٣ ٧١٤٠ ٦٤٥٧ ٦٨٣ ١٢٨١ ٢٧٥ ١٠٠٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 065 2 391 7 
456 

9 
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  27جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2001/2002لمعدالت الرسوب والتسرب والترفيع بحسب المرحلة األساسية خالل األعوام 

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

         متوسط معدالت الرسوب

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

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

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

         متوسط معدالت التسرب

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

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

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

         متوسط معدالت الًتفيع

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

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

 ٪٨٣٫٠ ٪٨٣٫٦ ٪٨٣٫٤ ٪٧٨٫٩ ٪٨٥٫٢ ٪٨٦٫٩ ٪٨٨٫٦ ٪٨٧٫٣ (إناث) ٩-١معدؿ الًتفيع 
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 28جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2001/2002لمعدالت اإلكمال بحسب المرحلة والصف والجنس خالل األعوام 

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

 معدالت اإلكماؿ حبسب الصف كاؼبرحلة كاعبنس

 ٪٧٠٫٧ ٪٦٣٫٧ ٪٦٩٫٤ ٪٥٢٫٤ ٪٦٦٫٢ ٪٧٣٫١ ٪٧٥٫٩ ٪٧٥٫٣ (إناث+ذكور)معدؿ إكماؿ الصف اػبامس 

 ٪٧٥٫٨ ٪٦٧٫٧ ٪٧١٫٢ ٪٥٣٫٩ ٪٦٧٫٠ ٪٧٧٫٤ ٪٧٩٫٦ ٪٧٩٫٤ (ذكور)معدؿ إكماؿ الصف اػبامس 

 ٪٦٤٫٧ ٪٥٩٫٠ ٪٦٧٫٠ ٪٥٠٫٢ ٪٦٤٫٧ ٪٦٧٫١ ٪٧٠٫٧ ٪٦٩٫٣ (إناث)معدؿ إكماؿ الصف اػبامس 

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

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

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

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

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

 ٪٣٠٫١ ٪٢٩٫٤ ٪٣٣٫٩ ٪٢٠٫١ ٪٣٣٫٩ ٪٤١٫٨ ٪٤٥٫٩ ٪٤٠٫٤ (إناث)معدؿ إكماؿ الصف التاسع 
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  29جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2001/2002لنسب البقاء بحسب المرحلة والصف والجنس خالل األعوام 

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

         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٪ 

 ٪٣١٫٦ ٪٢٣٫٨ ٪٢٧٫٠ ٪١٣٫٤ ٪٢٢٫٨ ٪٣٣٫٣ ٪٣٧٫٥ ٪٣٦٫٨ (ذكور)الصف التاسع حىت نسبة البقاء 

 ٪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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 30جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2001/2002لمعامل الكفاءة بحسب الجنس خالل األعوام 

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

         

         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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 31جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2001/2002لمعدالت الرسوب والتسرب والترفيع بحسب المرحلة الثانوية خالل األعوام 

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

         متوسط معدالت الرسوب

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

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

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

         متوسط معدالت التسرب

 ٪٨٫١ ٪٦٫٤ ٪٨٫٤ ٪٧٫٤ ٪٥٫٤ ٪٥٫١ ٪٣٫٩ ٪٤٫٨ (إناث+ذكور) ١٢-١٠معدؿ التسرب 

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

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

         متوسط معدالت الًتفيع

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

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

 ٪٩٥٫٨ ٪٩٠٫٩ ٪٩٠٫١ ٪٨٤٫٠ ٪٨٧٫٩ ٪٩٢٫٧ ٪٩٣٫٦ ٪٩٣٫٥ (إناث) ١٢-١٠معدؿ الًتفيع 
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 32جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2001/2002لمعدالت اإلكمال بحسب الصف والمرحلة والجنس خالل األعوام 

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

  معدالت اإلكماؿ حبسب الصف كاؼبرحلة كاعبنس

 معدؿ إكماؿ الصف الثالث ثانوم
 (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)معدؿ إكماؿ الصف الثالث ثانوم 

 ٪٣١٫١ ٪٢٥٫٥ ٪٢٩٫٨ ٪١٣٫٩ ٪٢٥٫٨ ٪٣٧٫١ ٪٤٠٫٧ ٪٣٦٫١ (إناث)معدؿ إكماؿ الصف الثالث ثانوم 
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  33جدكؿ رقم 
 2008/2009 - 2001/2002لنسبة البقاء ومعامل الكفاءة بالمرحلة الثانوية خالل األعوام 

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

         نسبة البقاء

الصف الثالث ثانوم حىت نسبة البقاء 
 (إناث+ذكور)

١٢٫٤ ٪٩٫٣ ٪١١٫٥ ٪٣٫٢ ٪١٠٫٢ ٪٢٠٫٣ ٪٢٠٫٦ ٪١٩٫٣٪ 

الصف الثالث ثانوم حىت نسبة البقاء 
 (ذكور)

١٤٫٤ ٪١٠٫٦ ٪١٢٫١ ٪٣٫٥ ٪١٠٫٩ ٪٢٣٫٤ ٪٢٢٫٠ ٪٢٢٫٢٪ 

الصف الثالث ثانوم 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 اؼبؤشرات

         معامل الكفاءة

 ٪٥٣٫٠ ٪٤٨٫٨ ٪٥٠٫٦ ٪٢٩٫٢ ٪٤٥٫٧ ٪٦٣٫٥ ٪٦١٫٠ ٪٦١٫٣ (إناث+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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 38رقم  جدكؿ
 (2006/2007-  2001/2002) الفترة خالل المنفذة الرياضية األنشطة يوضح
 كاعبنس الرياضي النشاط نوع حبسب

السنوات
 

النوع
 

إصبارل اجملموع الشطرنج طاكلة تنس الطائرة كرة قول ألعاب القدـ كرة
عاـ 

 

 ثانوم أساسي ثانوم أساسي ثانوم أساسي ثانوم أساسي ثانوم أساسي ثانوم أساسي

2
0
0
1

 

 430 450 - - - - 180 - - 200 250 250 ذ
880 

 - - - - - - - - - - - - ث

2
0
0
2

 

 620 250 - - 150 - 250 - 220 - - 250 ذ
870 

 - - - - - - - - - - - - ث

2
0
0
3

 

 250 550 - - - - - - - 200 250 350 ذ
950 

 150 - ثانوم ( طاكلة تنس-  شطرنج-  تنس-  طائرة) للفتيات األكذل الرياضية الدكرة - - - - ث

2
0
0
4

 

 1070 - 350 - - - - - - - - - 350 ذ

  720 - (270) ثانوم ( طاكلة تنس- شطرنج- تنس- طائرة) للفتيات الثانية الرياضية الدكرة 200 - 250 - ث

2
0
0
5

 

 850 670 - - - - - 200 - 220 - 250 - ذ

  180 - ثانوم ( طاكلة تنس-  شطرنج-  تنس-  طائرة) للفتيات الثالثة الرياضية الدكرة - - - - ث

2
0
0
6

 

 1100 - 930 - 150 - 180 - - - 220 - 380 ذ

  170 - ثانوم ( طاكلة تنس-  شطرنج-  تنس-  طائرة) للفتيات الرابعة الرياضية الدكرة - - - - ث

2
0
0
7

 

 950 600 - - - - - 150 - - - 450 - ذ

  350 - (350) ثانوم ( طاكلة تنس-  شطرنج-  تنس-  طائرة) للفتيات األكذل الرياضية الدكرة - - - - ث

ؾبموع
 

 5100 2570 2530 - 150 150 180 780 - 440 620 1200 1580 ذ

 1570 1570 - - - 120 - - - 200 - 250 - ث

 6670 4140 2530 - 150 270 180 780 - 640 620 1450 1580 عام إجمالي
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 39رقم  جدكؿ
 - 2001/2002) الفترة خالل اليمن حققتها التي والمراكز الرياضية الفعاليات في الخارجية المشاركات يوضح

2007/2008) 
 اليمن حققتها اليت اؼبراكز الدكؿ عدد األلعاب اؼبستضيفة الدكلة العاـ النشاط ـ

 السابع 11 سلة لبناف 2000 السلة يف األكذل العربية البطولة 1

 بركنزية ميداليات 3 - يد + قول األردف 2001 يد قول األكذل العربية البطولة 2

 السادس 9 قدـ لبناف 2001 للقدـ الثانية اؼبدرسية العربية الرياضية البطولة 3

 القول يف كبركنزية قدـ الثالث 13 قدـ + قول لبناف 2002 عشر الرابعة اؼبدرسية العربية الرياضية الدكرة 4

 اػبامس 12 طائرة اإلمارات 2003 للطائرة األكذل اؼبدرسية الرياضية العربية البطولة 5
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 7جدكؿ رقم 
 (2008/2009-  2001/2002)يوضح تطور أعداد التالميذ بمرحلة التعليم األساسي بحسب الصف والجنس لؤلعوام 

 التاسع أساسي الثامن أساسي السابع أساسي السادس أساسي اػبامس أساسي الرابع أساسي الثالث أساسي الثاين أساسي األكؿ أساسي اعبنس العاـ الدراسي

٢٠٠٢/٢٠٠١ 

 ١٧٠٨٩١ ١٧٥٣٤٥ ٢٠٧٩٩٨ ٢٢٧٥٧٣ ٢٥٣٦٠٧ ٢٦٨٧٩٣ ٢٨٢٣٣٢ ٣٠٧٢٥٩ ٣٦٤٠٨٠ ذكور

 ٦٨٣٣٥ ٧٥٧٦٠ ٩٠٥٦٥ ١٠٩٤١٢ ١٣٥٦١١ ١٥٨٣٢٢ ١٩١٣٤٠ ٢١٥٤٤٥ ٢٦٩٥٩٧ إناث

 ٢٣٩٢٢٦ ٢٥١١٠٥ ٢٩٨٥٦٣ ٣٣٦٩٨٥ ٣٨٩٢١٨ ٤٢٧١١٥ ٤٧٣٦٧٢ ٥٢٢٧٠٤ ٦٣٣٦٧٧ صبلة

٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

 ١٦٨٦٥٩ ١٨٤٦٥١ ٢٠٨٨٠٤ ٢٣٣٧١٨ ٢٥٤٨٢٢ ٢٧٦٦٥١ ٢٩٨٢٣٢ ٣٢٦٣٤٦ ٣٨٦٠٧٨ ذكور

 ٧٢٤١٠ ٨٢٧٥٤ ٩٧٤٨٨ ١٢٢٠٧١ ١٤٤١٦٣ ١٧٨٤٩٠ ٢٠٣٢٨٤ ٢٣٦١٦٨ ٢٩٠٣٨٠ إناث

 ٢٤١٠٦٩ ٢٦٧٤٠٥ ٣٠٦٢٩٢ ٣٥٥٧٨٩ ٣٩٨٩٨٥ ٤٥٥١٤١ ٥٠١٥١٦ ٥٦٢٥١٤ ٦٧٦٤٥٨ صبلة

٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

 ١٧٩٩٩٢ ١٨٤٧٠٨ ٢١٠١٩٨ ٢٣٤٢٦٧ ٢٦٠٤٠٦ ٢٨٩٥٥٦ ٣١٤٨٤٥ ٣٤٥٨٩٧ ٤٠٥٥٧٦ ذكور

 ٧٨٣٢٢ ٨٧٢٩٩ ١٠٧٤٣١ ١٢٨١٩٣ ١٥٩٠١٤ ١٨٧٥٥٤ ٢٢٠١٧٢ ٢٥٢٨١١ ٣٠٩٥١٠ إناث

 ٢٥٨٣١٤ ٢٧٢٠٠٧ ٣١٧٦٢٩ ٣٦٢٤٦٠ ٤١٩٤٢٠ ٤٧٧١١٠ ٥٣٥٠١٧ ٥٩٨٧٠٨ ٧١٥٠٨٦ صبلة

٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

 ١٨٠٦٥٥ ١٨٠٧٨٤ ٢٠٨٥٨٧ ٢٣٤٨١١ ٢٦٧٣٨٧ ٣٠٠٦٣٧ ٣١٨١٨٨ ٣٤٢٣٣٠ ٤١٦٨٩٣ ذكور

 ٨٠٨٨٩ ٩٢٧٠٣ ١٠٩١٢٢ ١٣٧٩٩٨ ١٦٦٦٣٨ ٢٠٠٩٥٥ ٢٢٨٤٤١ ٢٧٠٥٩٣ ٣٣٤٦٨٣ إناث

 ٢٦١٥٤٤ ٢٧٣٤٨٧ ٣١٧٧٠٩ ٣٧٢٨٠٩ ٤٣٤٠٢٥ ٥٠١٥٩٢ ٥٤٦٦٢٩ ٦١٢٩٢٣ ٧٥١٥٧٦ صبلة

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 ١٧٥٩١٩ ١٧٧٠٣٧ ٢٠٩٣٨٣ ٢٣٥٧٥٥ ٢٦٩٣٢٤ ٢٩٥١٧٦ ٣٠٨٨٤٢ ٣٢١٥٣٣ ٣٧١١٠٥ ذكور

 ٨٤٧٥٣ ٩١٢٢٠ ١١٣١٧٥ ١٤٠٠٣٩ ١٧٠٩٩٤ ٢٠١١٠٩ ٢٣٦٤٠٢ ٢٦٣٣٦٨ ٣٠٦٧١٩ إناث

 ٢٦٠٦٧٢ ٢٦٨٢٥٧ ٣٢٢٥٥٨ ٣٧٥٧٩٤ ٤٤٠٣١٨ ٤٩٦٢٨٥ ٥٤٥٢٤٤ ٥٨٤٩٠١ ٦٧٧٨٢٤ صبلة

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 ١٧٣٣٦٥ ١٨٥٥٦١ ٢٢٠٠٣٣ ٢٤٢٨١١ ٢٧٢٤٨٣ ٣٠٣٩٤٥ ٣٠٦٣٦٧ ٣٣٤٠٨٥ ٣٩٠٣٥٩ ذكور

 ٩٢٧٢٣ ١٠٦٧٢٨ ١٢٨٨١٤ ١٥٦٣٩٢ ١٩١٦١٤ ٢٢٤١٤٣ ٢٤١٢٥٤ ٢٨٣٩٢٢ ٣٣٥٠٨٢ إناث

 ٢٦٦٠٨٨ ٢٩٢٢٨٩ ٣٤٨٨٤٧ ٣٩٩٢٠٣ ٤٦٤٠٩٧ ٥٢٨٠٨٨ ٥٤٧٦٢١ ٦١٨٠٠٧ ٧٢٥٤٤١ صبلة

٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

 ١٧٩٣٧٦ ١٩٠٨٨٧ ٢٢٢١٦٠ ٢٤٨٤٦٥ ٢٧٧٦٠٧ ٣٠٤٦٣٢ ٣٢٦٣٢٩ ٣٣٩٣٤١ ٤٠٩٨٧٨ ذكور

 ٩٩٦٠٦ ١١٣٥٨٧ ١٣٥١٤٠ ١٦٦٣٧٦ ١٩٥٣٣٦ ٢٢٥٧٧٤ ٢٦٣٩٧٨ ٢٨٤٦٤١ ٣٤٤٣٣٧ إناث

 ٢٧٨٩٨٢ ٣٠٤٤٧٤ ٣٥٧٣٠٠ ٤١٤٨٤١ ٤٧٢٩٤٣ ٥٣٠٤٠٦ ٥٩٠٣٠٧ ٦٢٣٩٨٢ ٧٥٤٢١٥ صبلة
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  ٩جدكؿ رقم 

 لؤلعوام (ريف- حضر ) بحسب الصف والجنس والحالة الحضرية األساسي التالميذ بمرحلة التعليم أعداديوضح تطور 
(٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠٠١/٢٠٠٢) 

 العاـ الدراسي 
  اغبالة  

 اغبضرية 

 أساسيالتاسع  أساسيالثامن  أساسيالسابع  أساسيالسادس  أساسياػبامس  أساسيالرابع  أساسيالثالث  أساسيالثاين  أساسي األكؿ

 صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور  صبلة   إناث ذكور 

 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 2001/2002

 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

 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 صبلة

 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 ٢٠٠3/٢٠٠2

 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

 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 صبلة

 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 ٢٠٠4/2003

 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

 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 صبلة

 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 ٢٠٠5/٢٠٠4

 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

 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 صبلة

 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 ٢٠٠6/٢٠٠5

 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

 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 صبلة

 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 ٢٠٠8/٢٠٠7

 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

 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 صبلة

 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 ٢٠٠9/٢٠٠8

 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

 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 صبلة
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 14جدكؿ رقم 
 الذكور إلى اإلناثونسبة  (ريف- حضر) الطالب بمرحلة التعليم الثانوي بحسب الجنس والحالة الحضرية أعداديوضح تطور 

 لؤلعوام الريف إجمالي إلى اإلناث الذكور بالريف ونسبة إلى اإلناث الحضر ونسبة إجمالي إلى اإلناثبالحضر ونسبة 
(2001/2002-  2008/2009) 

 العاـ الدراسي

 حضر

حضر 
 اإلصبارل

 ريف

ريف 
 اإلصبارل

 ريف حضر

 إناث ذكور إناث ذكور

 إذلنسبة اإلناث 
 الذكور يف اغبضر

 إذلنسبة اإلناث 
 إصبارل اغبضر

 إذلنسبة اإلناث 
 الذكور يف اغبضر

 إذلنسبة 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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  16جدكؿ رقم 

لى الذكور إ اإلناثونسبة  (ريف- حضر ) الطالب بمرحلة التعليم الثانوي بحسب الجنس والحالة الحضرية أعداديوضح تطور 
عوام لؤلجمالي الريف إلى إناث اإلالذكور بالريف ونسبة اإلناث إلى الحضر ونسبة إلى إجمالي ناث اإلبالحضر ونسبة 

(2001/2002 - 2008/2009) 

 العاـ الدراسي

 حضر

حضر 
 اإلصبارل

 ريف

ريف 
 اإلصبارل

 ريف حضر

 ناثإ ذكور ناثإ ذكور

ذل إنسبة اإلناث 
 الذكور يف اغبضر

ذل إنسبة اإلناث 
 إصبارل اغبضر

ذل إنسبة اإلناث 
 الذكور يف اغبضر

ذل 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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 43جدكؿ رقم 
-  2001/2002 لؤلعوام (ريف- حضر )يوضح توزيع مدارس التعليم العام بحسب المرحلة والجنس والحالة الحضرية 

2008/2009 

 العاـ الدراسي

اغبالة 
 اغبضرية

  العاـاإلصبارل ثانوم ثانوم/أساسي  فقطأساسي

 إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت

٢٠٠٢/٢٠٠١ 

 ١٥٦٣ ٨٥٩ ٣١٦ ٣٨٨ ١٣٦ ٤٠ ٢٦ ٧٠ ٥٩٨ ٢٨١ ١٦٧ ١٥٠ ٨٢٩ ٥٣٨ ١٢٣ ١٦٨ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

 ١٦٠٦ ٨٨٦ ٣٢٧ ٣٩٣ ١٥٣ ٣٧ ٣٣ ٨٣ ٥٥٥ ٢٩٦ ١٤٨ ١١١ ٨٩٨ ٥٥٣ ١٤٦ ١٩٩ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

 ١٦٦٢ ٩٠٦ ٣٤٨ ٤٠٨ ١٥٩ ٣٩ ٣٦ ٨٤ ٥٣٨ ٢٨١ ١٤٩ ١٠٨ ٩٦٥ ٥٨٦ ١٦٣ ٢١٦ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

 ١٧٥٤ ١٠١٦ ٣٤٣ ٣٩٥ ١٥٧ ٣٦ ٣٧ ٨٤ ٥٧١ ٣٣٣ ١٤١ ٩٧ ١٠٢٦ ٦٤٧ ١٦٥ ٢١٤ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 ١٨٧٧ ١٠٩١ ٣٥٨ ٤٢٨ ١٦٤ ٣٨ ٤٠ ٨٦ ٦٠٧ ٣٤٨ ١٤٩ ١١٠ ١١٠٦ ٧٠٥ ١٦٩ ٢٣٢ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 ١٩٥٩ ١١٧٣ ٣٦٢ ٤٢٤ ١٥٧ ٢٧ ٤٢ ٨٨ ٦٣٧ ٣٦٤ ١٥٣ ١٢٠ ١١٦٥ ٧٨٢ ١٦٧ ٢١٦ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

 ٢٠٨٦ ١٢٤٠ ٣٨٩ ٤٥٧ ١٦١ ٣٠ ٤٠ ٩١ ٦٨٧ ٣٨٠ ١٧٨ ١٢٩ ١٢٣٨ ٨٣٠ ١٧١ ٢٣٧ حضر

 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 إصبارل
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 21جدكؿ رقم 

-  2001/2002 لؤلعوام (ريف- حضر )يوضح توزيع مدارس التعليم العام بحسب المرحلة والجنس والحالة الحضرية 
2008/2009 

 العاـ الدراسي

اغبالة 
 اغبضرية

  العاـاإلصبارل ثانوم ثانوم/أساسي  فقطأساسي

 إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت

٢٠٠٢/٢٠٠١ 

 ١٥٦٣ ٨٥٩ ٣١٦ ٣٨٨ ١٣٦ ٤٠ ٢٦ ٧٠ ٥٩٨ ٢٨١ ١٦٧ ١٥٠ ٨٢٩ ٥٣٨ ١٢٣ ١٦٨ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

 ١٦٠٦ ٨٨٦ ٣٢٧ ٣٩٣ ١٥٣ ٣٧ ٣٣ ٨٣ ٥٥٥ ٢٩٦ ١٤٨ ١١١ ٨٩٨ ٥٥٣ ١٤٦ ١٩٩ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

 ١٦٦٢ ٩٠٦ ٣٤٨ ٤٠٨ ١٥٩ ٣٩ ٣٦ ٨٤ ٥٣٨ ٢٨١ ١٤٩ ١٠٨ ٩٦٥ ٥٨٦ ١٦٣ ٢١٦ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

 ١٧٥٤ ١٠١٦ ٣٤٣ ٣٩٥ ١٥٧ ٣٦ ٣٧ ٨٤ ٥٧١ ٣٣٣ ١٤١ ٩٧ ١٠٢٦ ٦٤٧ ١٦٥ ٢١٤ حضر

 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 ٨٣١إصبارل 

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 ١٨٧٧ ١٠٩١ ٣٥٨ ٤٢٨ ١٦٤ ٣٨ ٤٠ ٨٦ ٦٠٧ ٣٤٨ ١٤٩ ١١٠ ١١٠٦ ٧٠٥ ١٦٩ ٢٣٢ حضر

 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 إصبارل

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 ١٩٥٩ ١١٧٣ ٣٦٢ ٤٢٤ ١٥٧ ٢٧ ٤٢ ٨٨ ٦٣٧ ٣٦٤ ١٥٣ ١٢٠ ١١٦٥ ٧٨٢ ١٦٧ ٢١٦ حضر

 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 إصبارل
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 العاـ الدراسي

اغبالة 
 اغبضرية

  العاـاإلصبارل ثانوم ثانوم/أساسي  فقطأساسي

 إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت إصبارل ـبتلط بنات بنُت

٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

 ٢٠٨٦ ١٢٤٠ ٣٨٩ ٤٥٧ ١٦١ ٣٠ ٤٠ ٩١ ٦٨٧ ٣٨٠ ١٧٨ ١٢٩ ١٢٣٨ ٨٣٠ ١٧١ ٢٣٧ حضر

 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 إصبارل

 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- معدؿ الزيادة الكلية

 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
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 26جدكؿ رقم 

-  2002/2001عوام لؤليوضح الدرجات الوظيفية المعتمدة والمنفذة لمدارس التعليم العام بحسب المحافظة والجنس 
2009/2008 

 البياف 

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

 صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور

 73 10 63 ٨ صفر ٨ صفر صفر صفر ١ صفر ١ ٤ صفر ٤ ١٥ ٤ ١١ ٢٦ ٥ ٢١ ٨ ١ ٧ ١١ صفر ١١ الوزارة

 2 598 691 1 907 ٢٣٨ ٥٣ ١٨٥ ٢٤٣ ٨٠ ١٦٣ ٢٥١ ٦١ ١٩٠ ٢٤٨ ٦٧ ١٨١ ٣٩٢ ١٤٧ ٢٤٥ ٥٠٤ ١٤٩ ٣٥٥ ٣٠٦ ٥٧ ٢٤٩ ٤١٦ ٧٧ ٣٣٩ بإ

 1 651 478 1 173 ٢٣٩ ٦١ ١٧٨ ١٨٥ ٤٢ ١٤٣ ١٩٦ ٤٣ ١٥٣ ١٩٦ ٦٣ ١٣٣ ٢٣٤ ٩٥ ١٣٩ ٢٦٩ ٧٣ ١٩٦ ١٦١ ٦٤ ٩٧ ١٧١ ٣٧ ١٣٤ ابُت

 3 278 1 956 1 322 ١٧٦ 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

 1 661 304 1 357 صفر   ٢٥٣ ٦٨ ١٨٥ ١٢٤ ٣١ ٩٣ ٢٥٣ ٣٥ ٢١٨ ٣٦٨ ٦٠ ٣٠٨ ٤٢٣ ٨٧ ٣٣٦ ٧ ١ ٦ ٢٣٣ ٢٢ ٢١١ البيضاء

 3 450 1 394 2 056 ٣٦٩ ١٥٥ ٢١٤ ٣٣٤ ١٣٦ ١٩٨ ٣٢٩ ١٢١ ٢٠٨ ٣٦٢ ١٤٢ ٢٢٠ ٦١٠ ٣٣٤ ٢٧٦ ٧١٠ ٣٥٥ ٣٥٥ ٢٧٩ ٥٤ ٢٢٥ ٤٥٧ ٩٧ ٣٦٠ تعز

 1 550 235 1 315 ١١١ ٣ ١٠٨ ٧٢ ٤ ٦٨ ١٤٠ ٢٣ ١١٧ ٢١٥ ٢٧ ١٨٨ ١٨٨ ١ ١٨٧ ١٨٥ ٤٣ ١٤٢ ٢٠٢ ٤٤ ١٥٨ ٤٣٧ ٩٠ ٣٤٧ اعبوؼ

 2 807 342 2 465 ٢٨١ ٣٦ ٢٤٥ ٢٦٠ ٢٩ ٢٣١ ٣٠٤ ٢٩ ٢٧٥ ٣٣٩ ٣٦ ٣٠٣ ٤٧٧ ٣١ ٤٤٦ ٤٥٨ ٦٣ ٣٩٥ ٣٤٩ ٨٠ ٢٦٩ ٣٣٩ ٣٨ ٣٠١ حجة

 1 909 878 1 031 ١٩٠ ٩٧ ٩٣ ٢١٦ ٩٠ ١٢٦ ٢٣٥ ١١٢ ١٢٣ ٢٣٤ ٩٤ ١٤٠ ٣٤٤ ٢٠٥ ١٣٩ ٣٠٠ ١٣٤ ١٦٦ ١٨٩ ٨٦ ١٠٣ ٢٠١ ٦٠ ١٤١ اغبديدة

/ حضرموت
 اؼبكال

١٩٨ ٥٦ ١٤٢ ٣١٩ ٦٩ ٢٥٠ ٢٩٣ ٥١ ٢٤٢ ٣٩٥ ٩٧ ٢٩٨ ٤٠١ ٨١ ٣٢٠ ٣١٠ ١٣٧ ١٧٣ ٢٢٢ ٦٠ ١٦٢ ١٩٥ ٤٩ ١٤٦ 733 1 600 333 2 

 2 849 488 2 361 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

 2 999 545 2 454 ٤١٥ ١٨٣ ٢٣٢ ١٩٩ ٧٢ ١٢٧ ٣٤٨ ٦٢ ٢٨٦ ١٧٨ ٢٩ ١٤٩ ٣٦٤ ٦٣ ٣٠١ ٤٨٣ ٦٤ ٤١٩ ٣٩٤ ٣٥ ٣٥٩ ٦١٨ ٣٧ ٥٨١ شبوة

 2 120 404 1 716 ١٤٢ ٤٩ ٩٣ ١٥٦ ٦١ ٩٥ ٢٥٨ ١٨ ٢٤٠ ١٧٨ ٦٠ ١١٨ ٧٣٩ ١٥٣ ٥٨٦ ٢٢١ ١٤ ٢٠٧ ١٦٠ ٣ ١٥٧ ٢٦٦ ٤٦ ٢٢٠ صعدة

 4 325 507 3 818 ٤٦١ ٦٧ ٣٩٤ ٣٦٣ ٩٤ ٢٦٩ ٤٦٩ ١١ ٤٥٨ ٥١٧ ١١ ٥٠٦ ٧٢٠ ١٠٠ ٦٢٠ ١٣٥٣ ١٢٨ ١٢٢٥ ٧٤ ١٤ ٦٠ ٣٦٨ ٨٢ ٢٨٦ صنعاء

 1 579 285 1 294 ١٧٢ ٣٤ ١٣٨ ١٨١ ٣٠ ١٥١ ١٩٤ ٣٩ ١٥٥ ٢١٧ ٥٥ ١٦٢ ٢٢١ ٤١ ١٨٠ ٢١٠ ٣٥ ١٧٥ ١٩١ ٢٣ ١٦٨ ١٩٣ ٢٨ ١٦٥ الضالع

 1 652 1 036 616 ٢٩٩ ٢٦٦ ٣٣ ١٧١ ١٣٦ ٣٥ ١٨٥ ١٠١ ٨٤ ٣٣٤ ٨١ ٢٥٣ ١٧٣ ١١١ ٦٢ ١٧٩ ١١٣ ٦٦ ١٥٣ ١٢٨ ٢٥ ١٥٨ ١٠٠ ٥٨ عدف

 2 854 402 2 452 ٢٢٦ ٢٣ ٢٠٣ ٢٦٠ ٤١ ٢١٩ ٣٢٤ ٣٦ ٢٨٨ ٣٥٣ ٧٥ ٢٧٨ ٥٥٥ ٧٤ ٤٨١ ٥١٠ ١٠٤ ٤٠٦ ٣١٠ ٢٩ ٢٨١ ٣١٦ ٢٠ ٢٩٦ عمراف

 1 650 473 1 177 ٣ ٠ ٣ ١٧٥ ٤٦ ١٢٩ ١٩٥ ٤٥ ١٥٠ ٢١٨ ٥٦ ١٦٢ ٢٨٨ ١٠٥ ١٨٣ ٤٨٠ ١٤٦ ٣٣٤ ١٣ ٤ ٩ ٢٧٨ ٧١ ٢٠٧ غبج

 2 628 837 1 791 ٢٩٧ ١١٧ ١٨٠ ٤٥٨ ٣٠٩ ١٤٩ ٢٢٠ ٩٤ ١٢٦ ٢٦٠ ٨٦ ١٧٤ ٤٥٢ ٩٥ ٣٥٧ ٢٣٤ ٣٠ ٢٠٤ ٣٣٨ ٢٨ ٣١٠ ٣٦٩ ٧٨ ٢٩١ مارب

 2 058 326 1 732 ٢٢٢ ٣٨ ١٨٤ ١٨٦ ٤٣ ١٤٣ ٢٢٧ ٢٧ ٢٠٠ ٢٤٣ ٣١ ٢١٢ ٣٨٣ ٥١ ٣٣٢ ٣٩٤ ٦٦ ٣٢٨ ٢٠١ ٣٩ ١٦٢ ٢٠٢ ٣١ ١٧١ احملويت

 702 209 493 ٧٩ ٢٥ ٥٤ ٩٢ ٥٦ ٣٦ ١١٨ ٣٦ ٨٢ ٨٦ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ١٩ ٦٣ ٩٨ ٧ ٩١ ٦٩ ١٤ ٥٥ ٧٨ ١٥ ٦٣ اؼبهرة

/ حضرموت
 سيئوف

١٣٠ ٢٨ ١٠٢ ٨١٠ ١٤٨ ٦٦٢ ١٤٠ ٢٨ ١١٢ ١٧٨ ٢٠ ١٥٨ ٢٨٠ ٤٩ ٢٣١ ٢٠٦ ٣١ ١٧٥ ١٦٧ ٢٧ ١٤٠ ١٥١ ١٥ ١٣٦ 716 1 346 062 2 

 1 286 127 1 159 ١٣٠ ٩ ١٢١ ١٨١ ٢١ ١٦٠ ٢٢٤ ٣٨ ١٨٦ ٢٨٨ ٣٧ ٢٥١ ٢٢٦ ١٠ ٢١٦ ١٩٣ ٥ ١٨٨ ١١ صفر ١١ ٣٣ ٧ ٢٦ ريبة

 50 074 12 873 37 201 4 ٣٩٨ 1 ٣٧٢ 3 ٠٢٦ 5 ٦٢٢ 1 ٧٣٩ 3 ٨٨٣ 5 ٤٦٦ 1 ٢٠٠ 4 ٢٦٦ 6 ٢٤٦ 1 ٤٣٩ 4 ٨٠٧ 8 ٧٠٤ 2 ٣٩٤ 6 ٣١٠ 9 ١١٣ 2 ٣٩٠ 6 ٧٢٣ 4 ٤٠٣ 1 ٠٤٦ 3 ٣٥٧ 6 ١٢٢ 1 ٢٩٣ 4 ٨٢٩جمالي اإل
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 البياف 

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

 صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور صبلة إناث ذكور

  العام

 مصدر البياف كالسنة

 معدؿ كفيات األطفاؿ معدؿ كفيات األطفاؿ الرضع

 إصبارل  ريف حضر إصبارل  ريف حضر

 137.7 142.1 116.1 98 99.8 88.9 *91/92اؼبسح الديبغرايف 

 - - - 84 86.1 76.9 1994تعداد 

 92.3 93.5 89.4 77.7 78.9 74.7 2004تعداد 

: مالحظة
 2004ك 1994تعدادم للعشر السنوات السابقة للمسح، بينما تقديرات  91/1992تقديرات معدالت كفيات األطفاؿ الرضع كاألطفاؿ يف اؼبسح الديبغرايف  *

 .لنفس السنة اليت مت فيها إجراء التعداد

في الجمهورية حسب النوع المسح الديمغرافي  ( سنوات5أقل من )اتجاهات معدل وفيات األطفال الرضع واألطفال 
  2004، تعداد 1994، تعداد 91/1992

 مصدر البياف كالسنة

 معدؿ كفيات األطفاؿ معدؿ كفيات األطفاؿ الرضع

 إصبارل إناث ذكور إصبارل إناث ذكور

 137.7 133 142.2 98 90 106 *91/92اؼبسح الديبغرايف 

 - - - 84 76 91 1994تعداد 

 92.3 91.7 92.9 77.2 75 79.1 2004تعداد 

 :مالحظة

 2004ك 1994 للعشر السنوات السابقة للمسح، بينما تقديرات تعدادم 91/1992تقديرات معدالت كفيات األطفاؿ الرضع كاألطفاؿ يف اؼبسح الديبغرايف  *
 .لنفس السنة اليت مت فيها إجراء التعداد
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، تعداد 1994في الجمهورية حسب المحافظات تعداد  (ذوي االحتياجات الخاصة)التوزيع العددي والنسبي للسكان المعاقين 

2004 

 احملافظة

 ٢٠٠٤تعداد  ١٩٩٤تعداد 

 نسبة اؼبعاقُت إذل إصبارل اؼبعاقُت غَت معاقُت معاقُت نسبة اؼبعاقُت إذل إصبارل اؼبعاقُت غَت معاقُت معاقُت

 ١١٫٦ 2 087 890 43 971 ١١٫١ 1 656 343 8 711 إب

 ١٫٩ 426 490 7 329 ١٫٨ 341 178 1 450 أبُت

 ٦٫٥ 1 723 153 24 681 ٦ 998 936 4 691 أمانة العاصمة

 ٢٫٣ 568 696 8 673 ٢٫١ 452 964 1 644 البيضاء

 ١٣٫٧ 2 341 409 52 016 ١٤٫٥ 1 858 719 11 338 تعز

 ٢٫٤ 434 857 8 940 ١٫٨ 346 199 1 440 اعبوؼ

 ٧٫٨ 1 449 964 29 604 ٧٫٤ 1 086 017 5 771 حجة

 ١٢٫٧ 2 109 154 48 398 ١٣٫٩ 1 547 627 10 886 اغبديدة

 ٤٫٣ 1 012 353 16 203 ٤٫٤ 752 148 3 483 حضرموت

 ٧٫٢ 1 302 578 27 530 ٧٫٧ 975 651 6 023 ذمار

 ١٫٨ 463 558 6 882 ١٫٩ 363 430 1 502 شبوة

 ٣٫٩ 680 129 14 904 ٣٫٦ 478 801 2 816 صعدة

 ٤٫٣ 902 728 16 487 ٣٫٩ 743 716 3 096 صنعاء

 ٢٫٨ 578 900 10 519 ٣ 401 878 2 379 عدف

 ٣٫٦ 709 147 13 547 ٣٫٤ 553 042 2 700 غبج

 ٠٫٩ 235 207 3 315 ٠٫٨ 181 105 635 مأرب

 ٢٫٩ 483 650 10 907 ٣ 369 273 2 322 احملويت

 ٠٫٣ 87 546 1 048 ٠٫٥ 56 052 373 اؼبهرة

 ٣٫٨ 863 388 14 398 ٤٫٥ 728 375 3 498 عمراف

 ٢٫٣ 461 924 8 640 ٢٫١ 328 398 1 664 الضالع

 ٣٫١ 382 516 11 932 ٢٫٦ 289 494 2 039 ريبة
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 ١٠٠ 19 305 237 379 924 ١٠٠ 14 509 346 78 461 اإلجمالي   

        والنوع في حضر  (اإلعاقة)بحسب نوع الصعوبة  (إعاقات)التوزيع العددي والنسبي للسكان المقيمين المصابين بصعوبات 
 وريف الجمهورية

Number and Percent Distribution of Disabled Resident Population in the Rural and Urban of the Republic by Disability 

Type and Gender 

 (اإلعاقة)نوع الصعوبة 

 Total   اإلصبارل  Rural      ريف  Urban      حضر

Handicap 

Type 
(Diability) 

 Total اإلصبارل  إناث  ذكور  Total اإلصبارل  إناث  ذكور  Total اإلصبارل  إناث  ذكور 

Males Females No. عدد ٪ Males Females No. عدد ٪ Males Females No. عدد ٪ 

  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 

 Hearing ١٠٫٦٨ ٥٧٩ ٤٠ ٠٠١ ١٩ ٥٧٨ ٢١ ١١٫١٢ ١٨٠ ٣٢ ٢١٩ ١٥ ٩٦١ ١٦ ٩٫٢٧ ٣٩٩ ٨ ٧٨٢ ٣ ٦١٧ ٤ صعوبة ظباع األصوات 
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 ظباع
 كالنطق معان 

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 السَت 

Disability 

 صعوبة حركة اعبسم 
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 

مساؾ اإلصعوبة 
 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 ذىنية 

Disability 

صعوبات مزدكجة  
 (كثر من صعوبةأ)

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 غَت مبُت 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 اإلجمالي    
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       والنوع في حضر  (اإلعاقة)بحسب سبب الصعوبة  (إعاقات)التوزيع العددي والنسبي للسكان المقيمين المصابين بصعوبات 

 وريف الجمهورية
Number and Percent Distribution of Disabled Resident Population by Reason of Disability and Gender in the Rural and 

Urban of the Republic 

 سبب الصعوبة 

 Total  اإلصبارل  Rural   ريف Urban   حضر

Reason of Disability 

 Total اإلصبارل إناث ذكور Total اإلصبارل إناث ذكور Total اإلصبارل إناث ذكور

Males Females No. عدد ٪ Males Females No. عدد ٪ Males Females No. عدد ٪ 

 Congenital 26.33 100 039 41 576 58 463 26.15 75 647 32 006 43 641 26.91 24 392 9 570 14 822  (منذ الوالدة)خلقي 

 Work Injury 3.28 12 462 2 711 9 751 3.33 9 631 2 314 7 317 3.12 2 831 397 2 434 عمل إصابة 

 Incidental Accident 3.35 12 736 2 851 9 885 2.98 8 624 1 998 6 626 4.54 4 112 853 3 259 حادث عارض 

 Traffic Accident 11.13 42 281 14 583 27 698 10.53 30 450 10 666 19 784 13.05 11 831 3 917 7 914 حادث سَت 

 Diseases 22.21 84 385 35 947 48 438 21.52 62 251 26 963 35 288 24.42 22 134 8 984 13 150 علل /مراضأ

 Weapon Accident 1.68 6 384 710 5 674 1.68 4 850 568 4 282 1.69 1 534 142 1 392 سالح إصابة 

 Land Mines 0.48 1 830 300 1 530 0.49 1 426 244 1 182 0.45 404 56 348 رضي ألغم 

 Aged 28.01 106 418 59 928 46 490 30.06 86 962 49 018 37 944 21.47 19 456 10 910 8 546 كرب السن 

 Unspecified 3.52 13 389 5 815 7 574 3.26 9 444 4 296 5 148 4.35 3 945 1 519 2 426 غَت مبُت 

 Total 100.00 379 924 164 421 215 503 100.00 289 285 128 073 161 212 100.00 90 639 36 348 54 291 اإلجمالي    

    
 


