
 جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

 

  الیمـــنالدولة  : 

بالرغم من إطالقھ لسیاستھ السكانیة منذ سنوات عدیدة وإنشائھ للجنة الوطنیة للسكان وكتابتھا 
والتربویة لسكانھ ، لم یتوفّق الیمن في تحسین األوضاع المعیشیّة والصحیة 1992الفنیة بدایة من 

بالمستویات المطلوبة أو حتى بمستویات متوسطة. كما أن التنمیة بكل أوجھھا االقتصادیة واالجتماعیة 
بما في ذلك  االستدامة البیئیة بقیت تحت الخطوط التي تؤمّن الرفاه المادي والصحي والنفسي ألغلب 

فأثّر سلبا على أوضاع التعلیم والصحة فئات المجتمع. لقد تواصل النمو السریع والعشوائي للسكان 
ومع غیاب حلول عملیة ناجعة  .والشغل والبیئة مع شحّ كبیر في المیاه وسوء استغالل المتوفّر منھ

ر بالرغم من البرامج المتعددة الوطنیة أو تلك المدعومة من جھات رسمیة وغیر حكومیة دولیة ، لم تتطوّ
ل إن بعضھا بقي في مستویات محیّرة ومزعجة مثل مؤشر وفیات المؤشرات كثیرا في االتجاه اإلیجابي ب

األمھات ومؤشر الفقر ومؤشرات صحة الطفولة أو مؤشرات اإلنصاف وتمكین المرأة ورفع التمییز 
، ومنذ سنوات طویلة ضمن مجموعة الدول ذات التنمیة 2011وأشكال العنف عنھا. لقد بقي الیمن، سنة 

ر في ذلك   دولة 187من مجموع  154ورتبتھ  0.462ل تساوي البشریة المنخفضة بقیمة دلی وقد تأخّ
  .2011سنة  0.312. وتنخفض القیمة إذا وقع تعدیلھا بعامل عدم المساواة إلى )0.505( 2005عن سنة 

إن السیاسات والبرامج التنمویة المعتمدة في الیمن واستراتیجیات تنفیذھا، إضافة إلى األوضاع السیاسیة 
ة منذ سنوات، تجعل من الصعب علیھ جدا تحقیق أھداف غایات مؤتمر القاھرة  واألمنیة غیر المستقرّ

دة . إالّ أن ذلك ال یعني توقّف الجھود والبحث  وأھداف األلفیة  بمستویات حتى مرضیّة في اآلجال المحدّ
  عن أسالیب وطرق عمل ومبادرات لتحسین الوضع المعیشي للسكان.

  

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  السكان والتنمیة والتنمیة المستدامة -1

دة للسیاسة السكانیة الیمنیة وھي   مدى توفر سیاسة سكانیة توجد وثائق متعدّ
من أولى السیاسات السكانیة التي أطلقت في وثائق 

  رسمیة في المنطقة العربیة.
قضایا التنمیة والتنمیة المستدامة التي تناولتھا أھم 

  السكانیة السیاسة
تضمّنت وثائق السیاسة السكانیة الیمنیة جل القضایا 

  السكانیة ذات العالقة بالتنمیة
 :   نسبة الفقر  •

  
1998 :41.8%  

  % 32.29الحضر: 
  % 42.49الریف: 

2005 -06 :34.78 %  
  % 20.70الحضر:
  % 40.09الریف : 

نقص الوزن الحاد:    سنوات 5: دون األطفال ناقصو الوزن •



  
  
  

الحراریة  نسبة السكان دون السعرات •
 الضروریة :

 
  

15.2%  
  %45.6نقص الوزن: 

  
% من السكان سنة 32-

2010  

  % 38.9: 1994  نسبة السكان المزودین بمیاه نقیة •
  %84.6حضر: 
  %24.4ریف: 

2004 :50.6%  
  %90.6حضر:
  %34.5ریف: 

نسبة السكان المرتبطین بشبكة الصرف  •
  الصحي

1994 :32.5%  
  %43.9حضر: 
  %17.1ریف: 

2004 :  
  %86.3حضر:
  %26ریف:

  وزارة السیاحة والبیئة  السلطات البیئیة الرسمیة •
  تقییم التنوع البیولوجي-  الخطة الوطنیة للتنمیة المستدامة •

  برنامج خطة العمل الوطنیة للبیئة والتنمیة-
  اإلدارة البیئیة المستدامة-

  األسرة -2
   لقضایا األسرةمدى توفر سیاسات وبرامج 

 7   متوسط حجم األسرة •
 64نسبة المسنین من مجموع السكان ( •

  سنة فأكثر)
1994 :3.5%  2007 :3.5%  

نسبة األسرة المرؤوسة من طرف  •
  من مجموع األسر امرأة

  7.2  

الفقر یشمل أكثر من ثلث     نسبة األسر الفقیرة •
السكان على المستوى 

الوطني وحوالي النصف 
  في األریاف

  % 2.9    المعاقیننسبة السكان  •
  %67.6    من مجموع األسر نسبة األسر النوویة •
  %76.7    نسبة األسر التي تمتلك مسكنھا •

  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة -3
مدى توفر سیاسات وبرامج للصحة والصحة 

  اإلنجابیة
  یتوفّر برنامج للصحة اإلنجابیة •

الصحیة ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الدمج خدمات 
  األساسیة

خدمات الصحة اإلنجابیة مدمجة ضمن خدمات 
الرعایة الصحیة األولیة لكنھا لیست متاحة للجمیع 

  وغیر متوفرة في كل المراكز أو حتى أغلبھا.
سنة حسب التعدیل  17    السن األدنى قانونا لزواج البنت •

األخیر لكن حولھ جدل 
  كبیر وھي غیر محترمة

  )2003سنة ( 22.3    الزواج األولمتوسط عمر المرأة عند  •
  سنة 25.5الذكور: 



 نسبة الوالدات •
  

في االلف  38.3  
)2005-2010(  

  %27.3: 2004  %15: 1997  نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
معدل الوالدات لدى  •

امرأة  1000المراھقات(الوالدات لكل 
  سنة) 19-15من الفئة 

    

 نسبة التغطیة بفحوص ما قبل الوالدة •
•                           

  ما بعد الوالدة                         

  %25.9 :1994قبل 
  

  %5.1: 1994قبل 

2004 :50%  
  

2004 :12.6%  
المؤشر اإلجمالي للخصوبة(عدد  •

  األطفال لكل امرأة)
  طفال 6.1: 2007  طفال 7.4: 1994

      متوسط عمر المرأة عند اإلنجاب األول •
 لوسائل تنظیم األسرةنسبة المستعمالت  •
 الوسائل الحدیثة: •
  الحاجات غیر الملباة: •

1991 :9.7%  
  %6.1: 1994قبل 

2000 :36.3%  

2001 :23.0%  
2004 :13%  
2004 :51%  

القوانین واإلجراءات والصیغ التي تعطل قرار 
  المرأة حول تنظیم إنجابھا

    

نسبة النساء المنتفعات بخدمات الوقایة  •
  النسائیةمن السرطانات 

    

سنة  49- 15المتزوجات  النساءنسبة  •
أثناء  الالتي عانین من مشاكل صحیة 

  من مجموع الحواملالحمل األخیر 

  47.9%  

حالة لكل  351: 1997  نسبة وفیات األمھات •
  ألف 100

حالة لكل  365: 2004
  ألف 100

 نسبة وفیات الرضع •
  5األطفال دون              

  في األلف 81: 1994
1994 :  

  في األلف 77.2: 2007
  في األلف 92.3: 2007

 نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •
  

 رجال 
  نساء

العدد المسجل حتى سنة 
1997 :806   

سنة حتى العدد المسجل 
2007 :2075  

  تحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل وتمكین المرأة -4
     مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •
اإلناث في مختلف مراحل التعلیم نسبة  •

  مقارنة بنسبة الذكور
  : نسبة التسجیل1994
  %70.3ذكور: 
  %38.5إناث: 

  %55.2المجموع: 
  

  : التسجیل2007
  %74.7ذكور:
  %55.3إناث: 

  %65.5المجموع: 

عدد األطفال في سن الدراسة خارج  •
 المدارس :               البنات

  ألوالدا                               

    



 15نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنة

  
 

 سنة 24-15ذكور  •
 سنة 24-15إناث  •

1994 :55.9%  
  %36.6ذكور: 
  %76.3إناث: 

2004 :62%  
  %28ذكور: 
  % 72إناث: 

تقدیر الدخل المكتسب بین اإلناث نسبة  •
 والذكور

 

  0.30  

  1422رجال:     قیمة الدخل التقدیریة •
  424نساء :

  %23: 2010  %16.9: 1994 اإلناث من مجموع القوى العاملة نسبة •
نسبة النساء الالئي یشغلن مناصب  •

 إداریة علیا في الوظیفة العمومیة 
    %4: 2000سنة

في سلك القضاء وفي  نسب النساء •
وفي النقابات وفي المھن الفنیة البرلمان 

 وفي اإلعالم.

% 0.7في البرلمان: 
2000  

% سنة 0.3في البرلمان: 
2010  

دلیل المساواة بین الجنسین في االلتحاق  •
 بالتعلیم:

 االبتدائي: •
 الثانوي: •
 العالي: •

  :2000سنة 
  

0.63  
0.42  
0.28  

  :2010سنة 
  

0.80  
0.49  
0.42  

عدد التحفظات التي ال تزال قائمة عل  •
اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 

 ضد المرأة.

  29المادة   

والترتیب  الجنسیندلیل الفوارق بین  •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00قیمة الدلیل المثلى(

  0.769قیمة الدلیل:  
 187من  146الترتیب: 

  دولة
  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة -5

      الوضع القانوني •
النساء الالئي یتعرضن للعنف  نسبة •

 بكل أنواعھ سنویا  .
  %50: 2003تقدیرات   

األعضاء التناسلیة نسبة انتشار تشویھ  •
 بین اإلناث

 49- 15في الفئة العمریة   
  %22.6سنة: 

سنة:  19-15الفئة -
35.8%  

سنة:  34- 30الفئة-
39%  

  متفشي بكثرة   زواج القاصرات •
% من النساء من  37

سنة  24- 20الفئة العمریة



 18تزوجن وھن دون 
  من العمر

% تزوجن قبل 28.2-
% قبل 55و  15سن 
  20سن 
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