
 

 
  المنظمات غير الحكوميةفصل 

روع  ( التعاونية   واالتحادات عدد الجمعيات     الفصل بيانات إحصائية عن    هذايتضمن   ) مراآز وف
سكنية          ة وال خ   ... ، منها الجمعيات الخيرية والزراعي الي             . ال ى مستوى اإلجم ك عل ات وذل ذا النقاب ، وآ

نة     ة س ى نهاي ام حت صلة 2003الع ات مف ام  (م وبيان ديوان الع ل    ال ة والعم شئون االجتماعي وزارة ال ل
ة                   )   ومحافظات الجمهورية  ديريات والمجالس المحلي الي عدد الم ذا الفصل جدول إلجم آما يتضمن ه

ة          ا لمحافظات الجمهوري سجالت               . وعدد األعضاء فيه دين في ال وجدولين آخرين األول عن عدد المقي
ذآور    )2003 ، 97 ، 93(للدورات النيابية الثالث في انتخابات       ، والثاني عن أعداد المرشحين من ال

  ) .إناث/ذآور(واإلناث لتلك االنتخابات والفائزين منهم 
ديهم                  ات المتاحة ل دنا بالبيان ا في تزوي ا معن ى تجاوبه وهنا نتقدم بالشكر للجهات المصدرية عل

  . نحو األفضل ونطمح إلى زيادة التعاون معهم لما فيه تحسين وتطوير هذا الفصل في السنوات المقبلة
  
  

Non-Government Organization Chapter 
 

This chapter contains statistical data on non-government 

organizations , such as associations , societies, unions, and syndicates, 

till the end of 2003, on the gross level and on the level of the 

governorates . I addition , data on the districts of the Rep. of Yemen , 

the local councils and their members. There are also two tables on the 

number of voters registered for the three parliamentary election rounds 

of ( 93  , 97 , 03 ) , on the nominees ( male / female ) , and the winners .  

We would like to extend our gratitude to source agencies for their 

cooperation in providing us with available data . We hope the future will 

bring more cooperation to improve the NGOs statistics and this chapter. 



Name TableNo. Tableاسم الجدولرقم الجدول

 MAIN INDICATORS OF THE NONأهم المؤشرات اإلحصائية للمنظمات غير الحكوميةالمقدمة
GOVERNMENT ORGANIZATIONSIndicators

 Number of Societies , Unions andعدد الجمعيات واالتحادات والنقابات  لعام 2004م1 - (3-1)
Syndicates in 2004(3-1) - 1

 Number of Societies , Unions, andعدد الجمعيات واالتحادات والنقابات لعام 2004م1- (3-2)
Syndicates in 2004(3-2) -1

 Number of Societies , Unions andعدد الجمعيات واالتحادات والنقابات لعام 2004م1- (3-3)
Syndicates in 2004(3-3) -1

إجمالي عدد المديريات والمجالس المحلية وعدد 2
األعضاء لعام 2003م

Number of Districts , Local  Concils 
andtheir members  in 20032

عدد المقيدين في السجالت للدورات النيابية من آال 
الجنسين في انتخابات  93 / 97  / 2003 م

 No. of Registred Voters in 1993 , 1997 
, 2003  elections by sex

عدد المرشحين من الذآور واإلناث للدورات النيابية في 
انتخابات  93 / 97 / 2003 وأعداد الناجحين من 

الجنسين

 Number of male and female 
condidates for the parliamentary 
elections 1993 , 1997 and 2003 by sex, 
and winners by sex

Chapter Index NONGOVERNMENT_ORGANIZATION

4 - 34 - 3



20032004

12041319

19102086Centers(H.O)المراآز الرئيسية

125128Branchesالفروع

3031Centers(H.O)المراآز الرئيسية

5460Branchesالفروع

Number of Societies;cooperqtives, Unions, and Syndicates

Number of Charitable Societies

No. of Synedicates 

أهم المؤشرات اإلحصائية للمنظمات غير الحكومية 

MAIN INDICATORS OF THE NON GOVERNMENT ORGANIZATIONS

عدد الجمعيات الخيرية 

عدد النقابات 

عدد الجمعيات واالتحادات التعاونية والنقابات 



Table No. (1) 1/3جدول رقم : (1) 3/1

  االجماليسمكيةحرفيةسكنيةإستهالآيةزراعيةعامة

فروع مراآز 

Centers(H.O)Branches

 االجمالي حتى نهاية
2003315568693234371311204Total end of 2003م

1Dwa'win(M.H.O)- - - - 1- - - الديوان العام للوزارة

0Sana'a City- - - - - - - - امانة العاصمه

2Aden- - 1- - - 1- عدن

 1Sana'a- - - - 1- - - صنعاء

19Hadramout- 2- 4- 2- حضرموت

12Taiz- - - 1- - - تعز

21340Al-Hodeidah- 33- 1- الحديدة

222Abyan- 1- 18- 1- ابين

0Dhamar- - - - - - - - ذمار

10Ibb- - - - 10- - - اب

11Laheg- - - - 11- - - لحج

1Al-Baida- - - - 1- - - البيضاء

12Shabwah- - - 1- - - شبوة

5Haja- - - - 5- - - حجه

12AL-Mahrah- - - - - 1- المهرة

0Saadah - - - - - - - - صعدة

0Al-Mahweet- - - - - - - - المحويت

1AL-Daleh- - - - 1- - - الضالع

2Amran- - - - 2- - - عمران

0Algof- - - - - - - - الجوف

4Mareb- - - - 4- - - مارب

0Rymah- - - - - - - - ريمة

060930619115Total 2004إجمالي  2004م
321577993240381401319Grand Totalاالجمالي العام

.Source : Ministry of Social Affairs &labour.المصدر: وزارة الشئون األجتماعية والعمل

 Handi-craftFisheries Total Consumer Housing

عدد الجمعيات واالتحادات والنقابات  لعام 2004م
Number of Societies , Unions and Syndicates in 2004

Agricultural  Public

Govern. المحافظة

  الجمعيات واإلتحادات التعاونية
Co - operative Soieties&Unions

General Unions االتحادات العامة



Table No. (1) 2/3جدول رقم : (1) 3/2

اتحادات 
مؤسسات جمعيات خيريةعامة

خيرية
جمعيات 
اجتماعية

جمعيات 
جمعيات جمعيات مهنيةثقافية

علمية
جمعيات 
اجماليمنتدياتنقاباتجمعيات اخاءصداقات

General 
Unions

charitable 
Assoc.

Charities 
ins.

Social 
Assoc.

cultural 
Assoc.

Profession
al Assoc.

Scientitic 
Assoc.

Friend 
Assoc.

Brotherhead 
Assoc.SyndicatesForumsTotal

421910524094252421953072610Total till end 2003االجمالي حتى نهاية 2003م

53Dwa'win(M.H.O)- --1- 732922-الديوان العام للوزارة

32Sana'a City----2--6-24-امانة العاصمه

20Aden----52-913-عدن

 12Sana'a-------2-10-صنعاء

1124Hadramout----73111-حضرموت

13Taiz-------5-17تعز

33Al-Hodeidah------253-5-الحديدة

13Abyan-------3-10-ابين

7Dhamar-------1-6-ذمار

121Ibb------4-16-اب

9Laheg------1--8-لحج

3Al-Baida---------3-البيضاء

8Shabwah------11-6-شبوة

16Haja-------12-4-حجه

7AL-Mahrah-------16--المهرة

6Saadah-------1-5-صعدة

15Al-Mahweet---------15-المحويت

8AL-Daleh---------8-الضالع

23Amran-------1-22-عمران

5Algof-------5---الجوف

3Mareb-------- -3-مارب

1Rymah---------1-ريمه

117637958741012332Total 2004إجمالي  2004م

432086895045059462053192942Grand Totalاالجمالي العام

.Source : Ministry of Social Affairs &labourالمصدر: وزارة الشئون األجتماعية والعمل.

المحافظة

عدد الجمعيات واالتحادات والنقابات لعام 2004م
Number of Societies , Unions, and Syndicates in 2004

Govern.

Main Contes(H.o)                               المراآز الرئيسية



Table No. (1) 3/3جدول رقم : (1) 3/3

اتحادات 
عامة

جمعيات 
خيرية

مؤسسات 
خيرية

جمعيات 
اجتماعية

جمعيات 
ثقافية

جمعيات 
مهنية

جمعيات 
علمية

جمعيات 
صداقات

جمعيات 
اجماليمنتدياتنقاباتاخاء

General 
Unions

charitabl
e Assoc.

Charities 
 ins.

Social 
Assoc.

cultural 
Assoc.

Professi
onal 

Assoc.

Scientitic 
 Assoc.

Friend 
Assoc.

Brotherh
ead 

Assoc.
SyndicatesForumsTotal

393Total till end 2003-54-864291-112125االجمالي حتى نهاية 2003م

0Dwa'win(M.H.O)-----------الديوان العام للوزارة
1Sana'a City---------1-امانة العاصمه

2Aden-2---------عدن
 0Sana'a-----------صنعاء

2Hadramout-2---------حضرموت
1Taiz-1---------تعز

2Al-Hodeidah----1---1--الحديدة
0Abyan-----------ابين
0Dhamar-----------ذمار
0Ibb-----------اب
1Laheg---------1-لحج

0Al-Baida-----------البيضاء
0Shabwah-----------شبوة
0Haja-----------حجه
0AL-Mahrah-----------المهرة
0Saadah-----------صعدة

0Al-Mahweet-----------المحويت
1AL-Daleh---------1-الضالع
0Amran-----------عمران
0Algof-----------الجوف
3Mareb-1-----2---مارب
0Rymah-------- ---ريمه

0312001006013Total 2004إجمالي  2004م

112128188421010600406Grand Totalاالجمالي العام

.Source : Ministry of Social Affairs &labourالمصدر: وزارة الشئون األجتماعية والعمل.

المحافظة

عدد الجمعيات واالتحادات والنقابات لعام 2004م
Number of Societies , Unions and Syndicates in 2004

Govern.

Branches              الفروع



Table No. (2)جدول رقم : (2)

عدد المجالس عدد المديريات
المحلية

DistrictsLocal 
councilsM    ذآورF   إناثTotal االجمالي  

10112831284Sana'a Cityامانة العاصمه

8917218190Adenعدن

 452Sana'a- 1617452صنعاء

30316051606Hadramoutحضرموت

23245712573Taizتعز

26275833586Al-Hodeidahالحديدة

11122284232Abyanابين

322Dhamar- 1213322دمار

20214851486Ibbاب

15162965301Lahegلحج

386Al-Baida- 2021386البيضاء

323Shabwah- 1718323شبوة

629Haja- 3132629حجه

180AL-Mahrah- 910180المهرة

15163021303Saadahصعدة

192Al-Mahweet- 910192المحويت

188AL-Daleh- 910188الضالع

406Amran- 2021406عمران

252Al-jawf- 1213252الجوف

288Mareb- 1415288مارب

136Raima- 67136ريمه

3333547279367315Grand Totalاالجمالي العام

.No Activity (-)  (-) التوجد بيانات
Source : Ministry of Local Administration 

إجمالي عدد المديريات والمجالس المحلية وعدد األعضاء لعام 2003م

Number of Districts , Local  Concils andtheir members  in 2003

Gov. المحافظة

No. of memb عدد األعضاء

المصدر: وزارة اإلدارة المحلية



Table No. (3)جدول رقم (3)
Votersإجمالي عدد الناخبين الناخبين

 % النسبةالعدد % النسبةالعدد

numberpercentagenumberpercentage

 election 2,688,3231993%2,209,94482.21%478,37917.79إنتخابات  93

 election 4,669,2731997%3,364,72372.06%1,304,55027.94إنتخابات  97

 election 8,097,1622003%4,682,04857.82%3,415,11442.18إنتخابات  2003

Table No. (4)جدول رقم (4)

 أعداد الرجالأعداد النساء المرشحاتCondidates المرشحين
اإلجماليالمرشحين

الدورة النيابية

Parlimentary yr. نساء women رجال  menاإلجمالي      Total

199342318132232299301

199723379138142299301

200311151815291300301

عدد المقيدين في السجالت للدورات النيابية من آال الجنسين في انتخابات  93 / 97  / 2003 م

عدد المرشحين من الذآور واإلناث للدورات النيابية في انتخابات

 أعضاء مجلس النواب

.Source : Supreme Commission for Election and Refrendums.المصدر : اللجنة العليا لإلنتنخابات 2003م

 No. of Registred Voters in 1993 , 1997 , 2003  elections by sex

 Number of male and female condidates for the parliamentary elections  

men         رجال      women         نساء

total voters

Total No of  female 
condidates

No of male 
candidates

1993 , 1997 and 2003 by sex, and winners by sex

وأعداد الناجحين من الجنسين 2003 / 97 / 93 

.المصدر : آتاب الميثاق (3) االنتخابات النيابية أرقام ومقارنات أغسطس 2003م

Source : AL-METHAQ BOOK (3) the Parlimentry Elections,Figures &Comarieons.  

.Parlimentary yrالدورة النيابية

winners (members)


