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أ 

  تقديم
  

تواصًال لإلصدارات اإلحصائية النوعية التي ينجزها الجهاز المرآزي لإلحصاء ،         
ذي بال شك سيكون                           واة ال ة محت ذا اإلصدار من حيث نوعي ة ه يسعدني أن أشير إلى أهمي
ذا                    ذي تضمنه ه اعي وال وع االجتم ين بإحصاءات الن متميز وملبي لرغبة الكثير من المهتم

الدور وض والتحليل للبيانات اإلحصائية المتعلقة بالنساء والرجال التقرير  حيث شمل بالعر    
اة                      املة من خالل مشارآتهم في مجاالت الحي ة الش ة التنمي ه النساء في عملي الذي تساهم ب

  . المختلفة
از المرآزي           ي يسعى الجه ولعل هذا اإلصدار من اإلصدارات النوعية المتميزة الت

وف   دف ت ا ، به ى إنجازه اء إل ة   لإلحص اعي الحديث وع االجتم اءات الن دم  ير إحص ي تخ الت
  .متخذي القرار في إطار عملية التخطيط والتنمية الشاملة 

ل    الث من نوعه حيث سبق أنجاز تقريرين      ويعد هذا اإلصدار الث      ك،  قب ز     ذل ا يمي  وم
ام          ه    2007التقرير الثالث للنساء والرجال لع ات    أحدث    تضمن م ان وع    إلبيان حصاءات الن

ا داد  عي،االجتم ن تع وفرت م ي ت راض  2004 الت دد اإلغ رة متع ة األس ح ميزاني م ، ومس
  .م2005/2006

ذآر  ويسرني أن أقدم الشكر لكافة العاملين     بالجهاز المرآزي لإلحصاء، وأخص بال
هم بإن ن أس ر م ذا التقري از ه ودهم الح ،ج أن جه ة ب ى ثق ن عل ديم  ث ونح ي تق تمر ف ة ستس يث

ي              اإلصدارات الملبية إلحتياجات م     ًا لألهداف الت يطمح  ختلف شرائح المستخدمين ، تحقيق
اء   زي لإلحص از المرآ اى إلالجه ف   بلوغه ائية لمختل ات اإلحص وفير البيان الل ت ن خ ، م

  .األنشطة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع
  

  
  حبي عبد الكريم إسماعيل األر/  األستاذ                     

                                                  
   للشئون االقتصادية اءر نائب رئيس الوز                                         

   وزير التخطيط والتعاون الدولي                       



ب  

  ةـــــدمــــــقـــــــم
  

زي  از المرآ ر الجه ين  لإلحصاءيس ال ب اء والرج ث للنس ر الثال  أن يضع التقري
ذل من    ثيثةالح وذلك استمرارًا للجهود     االجتماعي، النوع   بإحصاءات المهتمين   أيدي  التي تب

  .المستخدمينقبل مختلف العاملين بالجهاز لتلبية احتياجات مختلف شرائح 
ذا   اء ه داروج د اإلص ويج  الجدي احآتت ه  للنج ذي لقي ر ال دا الكبي ابقين اإلص د رين  الس وق

وع       أحدث  يتضمن هذا التقرير     أن على   لإلحصاءحرص الجهاز المرآزي     ات عن الن  البيان
اعي ، و رات     أاالجتم ر للمؤش ي مختص رض تحليل دم ع ائيةن يق ة اإلحص  ذات العالق

  .وتطورها 
از  دف الجه نويه ر ، إصدار م ذا التقري ى ه ديم صورة واضحةإل طة  تق  ومبس

ك  أن االقتصادية والشك   األنشطة  في  إسهامها ومدى  في المجتمع اليمني ، ةأالمر نةلمكا  ذل
ى       رار عل ذي الق ين ومتخ اعد المخطط ذ يس دور   األخ ار ، ل ين االعتب ر   بع ة  ةأالم   وآيفي

  .االستفادة من جهودها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة 
ارة           األخوة بالشكر لكافة    أتقدم أنني  ويسعد ودهم الجب ى جه ر عل  معدي هذا التقري
  . النهائيةبصورته التقرير خراجإ في أسهمتوالمتميزة التي 

 وطباعة هذا التقرير والمشكلة     عدادإل اإلشرافيةلشكر الجزيل للجنة    باتقدم  أ أن   تني وال يفو 
   مكتب اليمن-أوآسفام ومنظمة إلحصاءالمرآزي لجهاز المن قيادة 

از المرآزي  ا يسر الجه دم لإلحصاءآم ة با أن يتق فامألشكر لمنظم  مكتب -وآس
يمن صورة إحصائية      طباعة التقرير الثالث للنساء والرجال   إعداد  تمويل يبن لت اليمن  في ال

 .م 2007
             

  
       

  أمين محمد محي الدين/ د  
    

  رئيس الجهاز المرآزي لإلحصاء               
  



  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

ن وجه    ر ع صل تعب ذا الف ي ه واردة ف ار ال از   اآلراء واألفك ن رأي الجه ر ع صل وال تعب ذا الف د ه ر مع  .ة نظ
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  :مقدمـة
ام        ك االهتم ى ذل رة، وتجل سنوات األخي ي ال الغ ف ام ب رأة باهتم وق الم وع حق ي موض   حظ
ي            زء أساس ي ج وق ه ذه الحق ار أن ه ة بإعتب تورية والقانوني ديالت الدس ن التع سلة م إجراء سل    ب

شري      ا ال ر        من حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي أآدت عليه وق غي ة، وهي حق وانين الوطني عة اإلسالمية والق
ًا                      ًا جوهري رتبط ارتباط ة، وت اة العام اة األسرية والحي رأة في الحي ا لتحسين مرآز الم ى عنه قابلة للتصرف وال غن
ق                   دم خطوات في طري رأة أن تتق ستطيع الم دونها ال ت رأة، وب اعي للم بقضية التمكين السياسي واالقتصادي واالجتم

ضاعها وتحسين نوعية حياتها، ال سيما تلك المسائل التي تالمس قضايا النوع االجتماعي والتي تهدف إلى        تطوير أو 
ة   ي عملي ة ف شارآة الفاعل ع، والم اة المجتم ي حي رأة ف راز دور للم ى إب ك للوصول إل ز ضد المرأة،وذل ة التميي إزال

  .آونهم الوسيلة والغاية)  اإلناث-ذآورال(التنمية والتطوير المستهدفة، التي تعتمد على العنصر البشري 

األخص          ة وب سية المختلف ا المؤس ة بآلياته ذلتها الحكوم ي ب ود الت سارعت الجه د ت   وق
ع          ات المجتم رأة وفعالي ة للم ة الوطني دمتها اللجن ي مق رأة وف ال الم ي مج ل ف ي تعم ك الت    تل

ام و      ة األحك ة بمراجع يين، للمطالب رآائها األساس ع ش اون م دني بالتع ة  الم واد القانوني   الم
وق             ذه الحق ن ه د م ة المزي رأة اليمني نح الم رأة لم د الم ه ض صوصًا تمييزي ضمن ن ي تت    الت
صرمة   سنوات المن س ال الل الخم ت خ ي عمل رة الت ضغط المناص ات ال أثير وجماع ساندة ذوي الت   وبم
اظم      دور المتع ي ال ت ف ي تمثل ات الت ود والتوجه ك الجه دعمت تل والي، وت ف ومت شكل مكث    وب

ا       ت جهوده ي تزامن صة الت زة المخت دى األجه ة ل شريعية والتنفيذي سات الت ته المؤس ذي مارس    ال
تورية     الحات الدس ن اإلص سلة م إجراء سل صبت ب رأة وان ضايا الم ة بق سات المعني ود المؤس ع جه   م

دابير             اذ ت ى اتخ دفت إل ي ه رأة والت د الم ز ض ر التميي ة لحظ شريعات الوطني ي الت ة ف    والقانوني
  .لوصول إلى المساواة بين النساء والرجالخاصة ل

ت         ث منح ة حي القوانين العربي ة ب زة مقارن وانين المتمي ن الق يمن م ي ال وانين ف ر الق   وتعتب
ذه   ت ه ا قورن ة إذا م ة، خاص سياسية واالجتماعي ة وال وق المدني ن الحق ر م رأة الكثي    الم

الح         رأة ب ا الم ى فيه م تحظ ث ل ة حي ي المنطق رى ف دول أخ وانين ب ة  الق ضمانات القانوني   قوق وال
دو       ة تب إن الحاج ضمار ف ذا الم ي ه ة ف ود المبذول ك الجه ل تل ن آ الرغم م ه ب ة إال أن    الكافي

  . ماسة إلجراء المزيد من التعديالت واإلصالحات القانونية التي تمس حقوق المرأة
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  :الوضع القانوني للمرأة: 1-1

ن خ     يمن م ي ال رأة ف انوني للم ع الق ة الوض ن معرف ة  يمك تورية والقانوني صوص الدس اول الن   الل تن
  :المتعلقة بهذا الشأن والمعتمدة بصورة رسمية، والتي سنستعرضها على النحو التالي

  :دستور الجمهورية اليمنية .1

ي    ز ف كال التميي ة أش اء آاف الل إلغ ن خ ا م رأة حقوقه ي الم تور اليمن نح الدس   م
ى أي م  ستند إل ي ال ت اعي الت وع االجتم ات الن سحب عالق ت تن ي ظل رعية والت ة ش   رجعي

لبًا            ؤثر س اة وت االت الحي ادين ومج ة مي ي آاف ال ف ساء والرج ات الن ى عالق ا عل    تأثيراته
ساء   ات الن ي احتياج ور يراع ن منظ ساواة م ق الم ة وتحقي ي التنمي شارآتهن ف سيرة م ى م   عل

وار و         ار ح ت مث ي مازال تراتيجية الت ات االس ة االحتياج ة وبخاص ال العملي دل، والرج   ج
  .والتي تستهدف تحسين مرآز المرأة في الحياة العامة

ًا ًا وفق واطنين جميع ين الم ساواة ب دأ الم ى مب ة عل ة اليمني تور الجمهوري د دس   وأآ
  : لما تضمنته مواده حيث وردت النصوص على النحو التالي

  ):31(مادة 

ا تكف  "  ات م ن الواجب يهن م وق وعل ن الحق ن م ال له قائق الرج ساء ش شريعةأن الن ه ال   ل
  " وينص عليه القانون 

  ):40(مادة 

ة  "  ات العام وق والواجب ي الحق ساوون ف يعهم مت ون جم   "المواطن
  ):41(مادة 

  " حق اإلسهام للمواطنين في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية " 

  ):42(مادة 

  "  حق االنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في االستفتاء " 

ة ذات   وعل وانين النوعي ساواة إّال أن الق دأ الم ى مب صوصه عل زت ن د ارتك تور ق ن أن الدس رغم م ى ال
ة       الصلة بقضايا المرأة مازالت فيها بعض النصوص واألحكام التمييزية لذلك قامت بعض المؤسسات المهتم

د     رأة به ضايا الم صلة بق وانين ذات ال شريعات والق ة الت رأة بمراجع ة للم ة الوطني ات آاللجن ديم مطالب ف تق
ين                        ة ب ساواة والعدال دأ الم ى مب د عل وانين للتأآي ذه الق للجهات ذات االختصاص إلجراء التعديالت الالزمة له

  .النساء والرجال

  :م2003لسنة ) 24(م وتعديالته بالقانون رقم 1990لسنة ) 6(قانون الجنسية رقم  .2

ة    ة المتزوج رأة اليمني ق الم ة ح سية اليمني انون الجن ل ق ى  أغف ي حت ل أجنب    برج
ي             ل اليمن ا الرج ع به ي يتمت ا الت نفس المزاي ع ب ق التمت ا ح دم منحه الل ع ن خ سلمًا، م ان م   وإن آ
رت       د ظه ة وق سية بالتبعي ساب الجن ة اآت ي حال ا ف ساوي بينهم م ي ة ول امرأة أجنبي زوج ب   المت

ع         ) 3( هذه الفروق بشكل واضح في المادة رقم         ى أن يتمت ة من       من القانون والتي نصت عل سية اليمني  بالجن
ى      د عل ي تؤآ تور الت ادئ الدس ع مب ق م ر متواف نص غي ذا ال سية، وه ذه الجن ل ه د ألب يحم   ول
زوج      ل المت ادة الرج ذه الم نح ه ث تم ات حي وق والواجب ي الحق ل ف رأة والرج ين الم ساواة ب    الم
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ة المت       رأة اليمني اء الم رم أبن ة وتح سية اليمني ه الجن نح أبنائ ي م ق ف ة الح ة بأجنبي   زوج
  . برجل أجنبي من حق أبنائها في الحصول على الجنسية اليمنية

ة  ي مقارن انون اليمن ي الق زة ف رؤى ومتمي ة ال صوص متقدم ذه الن أن ه ول ب ن الق ن يمك   ولك
  . بقوانين دول المنطقة التي أهملت ذلك الحق للمرأة

  

 

  :م1990لسنة ) 7(قانون الجوازات رقم  .3

ين ال  انون ب ذا الق صوص ه ز ن م تمي ية  ل سفر الدبلوماس وازات ال نح ج ي م ال ف ساء والرج   ن
راءات       واز وإج ل ج ضمون آ كل وم واده ش ه وم ددت أحكام د ح ة، وق ة أو العادي ة أو المهم    أو الخاص
روط    ه ش اني من صل الث ضمن الف ر، وت تثناء لطرف دون أخ سين دون إس ن الجن ل م اة لحق آ ه مراع   منح

ستث م ت سفر ول ائق ال وازات ووث نح الج د م د  وقواع ا تؤآ و م ا وه ستحقة له شروط الم ذه ال ن ه ساء م   ني الن
 .من هذا القانون) 11، 10، 9، 8، 5(  عليه نصوص المواد 

  :م1991لسنة ) 20(قانون الخدمة المدنية رقم  .4

غل       ي ش ل ف رأة والرج ين الم ساواة ب دأ الم ى مب ة عل ة المدني انون الخدم ز ق   إرتك
ي                الوظائف العامة ووفر الضمانات الكافية لتحق      ك الت يق هذا المبدأ بل انه منح المرأة مزايا عدة وبخاصة تل

  .تتعلق بإجازة األمومة والطفولة

لسنة ) 23(م وتعديالته بالقانون رقم 1991لسنة ) 23(قانون األحوال المدنية والسجل المدني رقم  .5
  :م2003

ز بي               ة       أآد هذا القانون على قاعدة المساواة التامة بين المواطنين وعدم التميي ق بحماي ا يتعل نهم فيم
سبب الجنس،                   ز ب الحقوق والحريات والحصول عليها من خالل اللجوء للقضاء والمطالبة بأي حق دون تميي
ة ذات     ات الدولي ود واالتفاقي ع العه تور وم صوص الدس ع ن سجمة م انون من ذا الق صوص ه اءت ن ذا ج وله

  .الصلة بقضايا المرأة

  :م2003م وتعديالته لعام 1991لسنة ) 48(قانون تنظيم السجون رقم  .6

ة                     ا الرعاي د بمنحه ا الولي سجينة الحامل والمرضع ولطفله منح هذا القانون رعاية خاصة للمرأة ال
ادة                   الطبية الالزمة وآذلك وفر للمرأة السجينة ضمانات تتصل بطفلها المولود في السجن، حيث تضمنت الم

د حول           ) 29( ك في سجالت البل ه ال يجوز ذآر ذل ه في       منه بأن يما إذا تمت والدت ل الس ان والدة الطف مك
د    ده أو اح سلم لوال ر وي ن العم نتين م ه س د بلوغ ه عن ع والدت سجن م ي ال ود ف اء المول سجن وال يجوز إبق ال

ادة         ا جاء في الم ًا لم ذلك وفق ذا    ) 28( أقاربه، إّال إذا اقر الطبيب المختص أن حالة الطفل ال تسمح ب من ه
انون م ي. الق ا إذا ل افظ  أم ة بواسطة المح سئولة عن دور الرعاي سلطة الم سليمه لل تم ت ارب في ود أق ن للمول ك

  .ويمكن بقاء الطفل في السجن ألسباب مقنعة

  :م1991لسنة ) 22(القانون التجاري رقم  .7

ًا  ة وفق ال التجاري تفادة من ممارسة األعم ي االس ساء والرجال ف ين الن انون التجاري ب ساوى الق
انون                لمعايير وضوابط قان   ونية حددت في مواد وأحكام هذا القانون ولذلك فإن النساء يستفدن فعليًا من هذا الق

ذي                      ال ال ويقمن  بإنشاء مشروعات تجارية حرة وخير دليل على ذلك ما تم تأسيسه من جمعية سيدات األعم
  .ينظم في عضويتها سيدات أعمال الالتي يقمن بممارسة أعمال وأنشطة تجارية حرة
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  :م1991لسنة ) 47( دخول وإقامة األجانب رقم قانون .8

ات   (فرق قانون الدخول واإلقامة لألجانب، بين المتزوجين         ين واليمني من أجانب في نص       ) اليمني
ة                 ) 14(المادة   ة إقام امرأة يمني زوج ب ي المت زوج األجنب نح ال ى م من الالئحة التنفيذية للقانون حيث أشار إل

ي   ) 13(د بينما لوحظ أن المادة  لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجدي     من نفس القانون تنص على منح الرجل اليمن
  .المتزوج بامرأة أجنبية إقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد

  :م1991لسنة ) 26(قانون التأمينات االجتماعية رقم  .9

ل أوجب إستحق                   ضمانات ب وق وال اق معاش   لم يفرق هذا القانون بين الرجل والمرأة في منح الحق
  . سنة55للمرأة عند بلوغها سن 

  :م1991لسنة ) 1(قانون السلطة القضائية رقم  .10

اآم                 لم يميز قانون السلطة القضائية بين النساء والرجال عند وضعه شروط تعيين القضاة في المح
لي وشاغلي وظائف النيابة العامة غير أنه أشترط حصول من يعين في وظيفة قاضي على شهادة المعهد العا               

ز    ًا لتحفي ارًا عام شكل إط ن أن ت ي يمك ضائية الت سلطة الق ي ال رأة ف ين الم ن فرص تعي ّد م ا ح ضاء، مم للق
رة سمح                          ة األخي ه في اآلون ذا المجال، إال أن القيادات المؤثرة لتصعيد النساء في المواقع القيادية العليا في ه

د أ                ذا المعه ل في ه ذا          للنساء فرصة االستفادة من الدراسة والتأهي ا من ه ذين يحظون بمزاي ضاة ال سوة بالق
  .النوع

  

  :م1991لسنة ) 66(قانون األحزاب والتنظيمات السياسية رقم  .11

سياسية        زاب ال وين األح ي تك ق ف انون الح نح الق ث م ساء حي ال والن ين الرج انون ب ز الق م يمي ل
م    بأن لليمنيين حق تكوين األحزاب وا     "منه  ) 5(واالنضمام إليها حيث نصت المادة         سياسية وله لتنظيمات ال

ده الدستور بنص          ". حق االنتماء الطوعي ألي حزب أو تنظيم سياسي طبقًا للشريعة الدستورية              ا أآ وهو م
  ".أن للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيًا ومهنيًا ونقابيًا ) " 58(المادة 

  :م1992لسنة ) 24(قانون رعاية األحداث رقم  .12

انون                    منح القانون مزايا عديدة    ذا الق ضمنة في ه ام المت سين وبموجب النصوص واألحك  لألحداث من الجن
  .تحظى الفتيات األحداث برعاية مماثلة ألوجه الرعاية المؤسسية التي يحظى بها األحدث من الفتيان

  :م1992لسنة ) 20(قانون األحوال الشخصية رقم  .13

وق     تناول هذا القانون حقوق المرأة والرجل ومنح المرأة مزايا   الرغم من الحق شروط، وب وقيدها ب
ادة                           زوج بنص الم ار ال ر مصيرها في اختي رأة في تقري المتاحة للمرأة إّال أن بعض نصوصه ألغت حق الم

والذي ينص على أن ولي عقد الزواج هو األقرب فاألقرب على الترتيب واقتصرت هذه األولوية في              ) 16(
كرة سيادة الرجل ووجوب خضوع المرأة له واعتبار الطاعة  الرجال فقط مما يجعل هذا القانون ينطلق من ف      

شريعة    ى أن ال زة عل تورية مرتك دة دس ن قاع انون م ذا الق ق نص ه د انطل ل، وق و الرج أساس وواجب نح
  .اإلسالمية هي المصدر األساسي للتشريع 

اق شرعي تحل ب                 ) 6(أما المادة    زوجين بميث ين ال اط ب زواج هو ارتب ى أن ال ه منه فقد نصت عل
ذا النص يمكن         أسرةالمرأة للرجل شرعًا وغايته إنشاء    راءة فاحصة لمضمون ه  قوامها حسن العشرة، وبق

  :استنتاج التالي
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رأة شرعًا                    -أ  زواج تصبح الم فرق النص بين الطرفين الرجل والمرأة وأشار إلى انه بإتمام ال
 .  أسرةزوجة ، وتقوم بينهما عالقة على حسن العشرة إلنشاء 

زوجين             سرة إن قوام األ    -ب  ين ال ساوية ب ات المت وق والواجب ذا النص ليست الحق ه ه ا تناول  آم
يادة        ل س ي ظ شرة ف سن الع ي ح ا ه ا وإنم صاف بينهم ى اإلن ة عل ل(القائم ة ) الرج وتبعي

  ). المرأة(

وحي النص                 -ج  عدم اهتمام القانون بإبراز الحقوق والواجبات المتساوية بين الزوجين، حيث ي
  ).المرأة(والواجبات الملقاة على الطرف األخر) الرجل(بحقوق ألحد طرفي العقد 

  :م2002لسنة ) 14(م وتعديالته بالقانون رقم 1992لسنة ) 19(القانون المدني رقم  .14

ي صالحية الشخص         ) 49(حدد القانون المدني في المادة       ة وجوب وتعن ة وهي أهلي أنواع األهلي
ا  واء أآ ل شخص س ات لك ل االلتزام وق وتحم ساب الحق ي صالحية  الآت ة أداء وتعن ى وأهلي رًا أم أنث ن ذآ

  .الشخص سواء أآان رجًال أم امرأة ودون تمييز عن إرادته إلحداث آثار قانونية لحساب نفسه

ى                       د عل ز ويؤآ ا التميي ستوحى منه ي ي ارات الت انون تتضمن بعض العب والزالت نصوص هذا الق
  -:والتي تنص على ما يلي) 61(ذلك ما اشتملت عليه المادة 

ه         (  إدارة شيء من مال ... الصبي المميز يختبر في رشده قبيل بلوغه بأن يأذن له وليه أو وصيه ب
  . بشرط أن يكون في مصلحة الصبي القاصر) الخ

  :م1994لسنة ) 13(قانون اإلجراءات الجزائية رقم  .15

انون نصوص           ذه الق ًا أنصف هذا القانون المرأة وعاملها بشكل متساوي مع الرجل، حيث تضمن ه
ادة           ي ترعى صغيرًا واهتمت الم المرأة الحامل والمرضع أو الت ة    ) 44(وأحكامًا خاصة ب ه بوقف عقوب من

ذا                 ع ه دها، ويمن تم الرضاعة لولي اإلعدام أو تنفيذ الحد أو القصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملها وت
  .القانون تفتيش الرجل للمرأة حفاظًا على آرامتها وعدم المساس بعرضها

  :م1994لسنة ) 12(قانون الجرائم والعقوبات رقم  .16

ذا   ا ه تفادة القصوى من مزاي ي االس رأة والرجل ف ين الم ات ب رائم والعقوب انون الج ساوي ق م ي ل
ة الرجل وإرشها       ) 43(القانون، ويمكن التدليل على ذلك ما تنص عليه المادة      رأة نصف دي ة الم على أن دي

شريعة        مثل إرشه قدر  ثلث دية الرجل وبنصف        ة مع ال ذه النصوص جاءت متوافق  ما زاد وفي األرش، وه
  .اإلسالمية التي تعتبر من مصادر التشريع في الدستور اليمني 

ة               ) 232(ونصت المادة    على عقوبة الزوج في حالة ارتكابه القتل بزوجته أو أحد فروعه في حال
ر الزوج بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو ال قصاص في ذلك وإنما يعز   (ابهما جريمة الزنا والعقوبة هي      ارتك

ة   ة    ) بالغرام ذه الجريم ل ه رأة مث ي حال ارتكاب الم ة ف ذه العقوب ى نفس ه شير إل ا ي ادة م م تتضمن الم ول
دام                     رأة باإلع ى الم م عل وع أن يحك ذا الن ضية من ه سمح للقاضي في حال نظره ق ا ي وبنفس الظروف، مم

  .قصاصًا، وهذا متوافق مع الشريعة

  :م2003لسنة ) 25(م وتعديالته بالقانون رقم 1995لسنة ) 5(العمل رقم قانون  .17

ي القطاع   ي شغل الوظائف ف امالت ف املين والع ين الع انون ساوى ب ذا الق رغم من أن ه ى ال عل
  : الخاص إالَّ أن تطبيقات نصوصه وأحكامه تعترضه صعوبات جمة منها

ذا القطاع                شآت ومؤسسات ه اب العمل في من م أرب ق      عدم تفه ا يتعل رأة فيم ا الممنوحة للم  للمزاي
ساء المتزوجات            بإجازات األمومة والطفولة، لذلك يفضل أرباب العمل استخدام النساء العازبات أآثر من الن
ذلك تتعرض                  ربح والخسارة ل ا من منظور ال ا أربابه ي ينظر إليه ا والت ذه المزاي انون، ه الالتي يمنحهن الق

ان                   العامالت لمشكالت وظيفية عدة      ررات عدة، الحرم ة تحت مب تتعلق بالفصل التعسفي الطرد من الوظيف
زداد          انون، وت ا الق ي منحه ا الت ن المزاي ا م ة وغيره ة والطفول ازات األموم ستحقة وإج ازات الم ن اإلج م
الج                    ذه اإلشكالية ال تع انون، وه ذا الق ق ه ستويات تطبي ة لم ة دقيق اك رقاب المشكالت تعقيدًا حين ال يكون هن
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ى ضرورة أن                     بنصوص ك الخصوصية ، إضافة إل اة تل  قانونية وإنما بنشر الوعي بين أرباب العمل لمراع
 . تتبين المرأة إثبات أهليتها في المشارآة في آافة مناحي الحياة بمختلف الظروف المحيطة

  : م1996لسنة  ) 1( قانون الرعاية االجتماعية رقم  .18

بالرعاية وحددت نصوصه وأحكامه النساء الالتي ينبغي        منح هذا القانون المرأة التي ال عائل لها         
  . أن يشملهن بخدماته ومساعداته النقدية

ضمان              دمات ال ن خ تفادة م ي االس رأة ف ق الم دل ح ة المع ة االجتماعي انون الرعاي ل ق ا آف آم
اعي  ة( االجتم ساعدات االجتماعي شيخوخة، ) الم ز، ال رض، العج ة، الم االت اإلعاق ل ح ي مث ات ف  والتأمين

اقين                   ... حاالت الطالق، حاالت الترمل، والفقر     ات الخاصة من المع ة للفئ انون الرعاي ذا الق ر ه ا وف الخ، آم
  .والمسنين حيث تمثل النساء نسبة آبيرة من المستفيدين من خدماته

  :1998لسنة ) 27(قانون المعلم والمهن التعليمية رقم  .19

اي  شروط والمع ة ال انون آاف ذا الق واد ه رت نصوص وم ن وف ين م اح للمعلم ي أن تت ي ينبغ ير الت
ا ورد في                      ه أو فيم الجنسين دون إستثناء، ويستدل على ذلك فيما ورد في أهدافه العامة ونطاق سريان أحكام

  .سلم وظائف المعلم والمهن التعليمية وطرق شغلها

  :م1999لسنة  ) 61( قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم  .20

اق وق المع انون بحق ذا الق تم ه ه  إه ي أحكام ا ف شار إليه واد الم ًا للنصوص والم ات وفق ين والمعاق
ى حق   د عل ذي أآ ه ال اني من ي الفصل الث ا ورد ف ة م ضمانات القانوني ذه ال ى ه دليل عل ة ويمكن الت المختلف

  :التي تنص) 2(المعاقين من الجنسين في تلقي مختلف أوجه الرعاية والتأهيل حيث تنص المادة 

 بممارسة آافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة      على تمتع آل شخص معاق      
ادة  ه ) 3(األخرى والم ى أن نص عل ي ت رامج   " والت ن ب تفادة م ل واالس دون مقاب ل ب اق حق التأهي ل مع لك

ادة   التأهيل المهني والرعاية االجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراآز دور الرعا    اقين، والم ( ية وتأهيل المع
ى أنوالت) 3 نص عل ل    : ي ت دمات التأهي وفير خ ة لت ز الالزم ات والمراآ سات والهيئ د والمؤس شأ المعاه تن

  ).الخ... للمعاقين 

ة                   آما خص هذا القانون المعاقين باهتمام واضح وفقًا لما نص عليه الفصل الثالث الذي وجه رعاي
م        خاصة لتشغيل المعاقين والمعاقات على حد سواء ويعزز نصوص هذا القانون             وزراء رق رار مجلس ال ( ق

ة ووحدات            % 5بشأن تشغيل المعاقين بنسبة      ) 215 از اإلداري للدول من مجموع الوظائف الشاغرة بالجه
ة                             دون ترشيح من مكاتب وزارة الخدم اقين ب ذه الجهات استخدام المع نح ه ام والمختلط مع م القطاعين الع

ات المنصوص علي            سبة من التعيين ادة       المدنية وتحسب هذه الن ا في الم ام        ) 18(ه ة في نصوص وأحك المبين
  . قانون رعاية وتأهيل المعاقين

  :م2000لسنة ) 4(قانون السلطة المحلية رقم  .21

ل                      ادة وتفعي ى المستوى الالمرآزي بهدف زي ي عل م المحل وجه هذا القانون إهتمامه لشؤون الحك
  .لمادية والمالية والبشرية تخطيطًا وتنفيذًادور األجهزة التنفيذية للمحافظات وتمكينها من استثمار مواردها ا

وضع الخطط والبرامج على مستوى المحافظات لتحسين مستوى وتطوير مستوى أدائها وتطوير             
ا                 تها وخططه سيير سياس البناء المؤسسي لألجهزة اإلدارية التنفيذية لمتابعة السلطة المحلية لمساعدتها على ت

  .وبرامجها
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  :م2001لسنة ) 13(امة واالستفتاء رقم قانون االنتخابات الع .22

ساوية في                        وق مت ا حق رأة وأعطاهم ين الرجل والم تفتاء ب ة واالس ات العام لم يفرق قانون االنتخاب
ى      رأة عل شجيع الم دابير لت اذ ت ات اتخ ا لالنتخاب ة العلي ى اللجن انون عل ا أوجب الق تفتاء آم اب واالس االنتخ

شكيل لجان         اخبين،          ممارسة حقوقها االنتخابية وت ات في جداول الن د أسماء الناخب سجيل وقي ولى ت سائية تت ن
اخبين الخاص                  ) 51(ونصت المادة    دًا بجداول الن من قانون االنتخابات على أن لكل مواطن يكون أسمه مقي

  :بالدائرة التي بها موطنه االنتخابي الحق في أن يرشح نفسه فيها على أن تتوفر فيه الشروط التالية

  . الجنسيةأن يكون يمني •

  .أن ال يقل سنة عن خمسة عشر عامًا •

  .أن ال يكون أميًا •

  .أن يكون مستقيم الخلق والسلوك محافظًا على الشعائر الدينية •

  .أن ال يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره •

 .أن هذه الشروط ال تميز بين المرشحين من الجنسين •

  :م2002لسنة ) 45(طفل رقم قانون حقوق ال .23

ة             ه العام ز وجاءت أهداف سين دون تميي وفر هذا القانون الحماية القانونية الكافية لألطفال من الجن
ة                        واده ونصوصه المختلف ه وفصوله وم واضحة في هذا الشأن ويستدل عليها في أآثر من موضع من أبواب

دعم        التي شملت جميع األطفال بالرعاية، وتعتبر نصوص وأحكام     ي ت ية الت وانين األساس انون من الق ذا الق ه
ون   ي تك أخرة والت ة المت ة الطفول ى مرحل ة وصوًال إل ة الطفول ذ مرحل ا من رأة وتعزز من مكانته وق الم حق

  .بمثابة مقدمة وأساس لحقوق قانونية أآثر شموًال

  :م2002لسنة ) 19(قانون البعثات والمنح الدراسية رقم  .24

لمنح بين النساء والرجال في االستفادة من البعثات الدراسية خارج البلد،           لم يميز قانون البعثات وا    
حيث بينت نصوص وأحكام هذا القانون التي وردت في الباب الثالث حول قواعد وإجراءات تخطيط تنظيم                   
 االستفادة من البعثات الدراسية من الفصل الثاني وفي الفصل الثاني الذي حددت أحكامه آلية واضحة لتنظيم          

اد                             ع حول شروط وإجراءات الترشيح واإليف اب الراب ا ورد في الب ية أو في م ات الدراس االستفادة من البعث
  .بشروط الترشيح وإجراءاته

  : م2003لسنة )25(قانون تنظيم النقابات العمالية رقم  .25

انون                    ذا الق ام ونصوص ه تفادة من أحك آفل هذا القانون الحق المتساوي للنساء والرجال في االس
ات             . ويتأآد هذا الحق سواء ما ورد في األهداف         اع من الهيئ ة في االنتف رأة النقابي ة الم إالَّ أن الفرص الفعلي

  .واللجان النقابية وغيرها من التشكيالت النقابية تكاد تكون غير منصفة للمرأة النقابية العاملة في هذا المجال
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  :م2003لسنة )  2( قانون إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم  .26

م            اقين رق ة          ) 61(عزز ذلك القانون قانون رعاية وتأهيل المع ة القانوني انون الحماي ذا الق وفر ه وي
ى  ) ب(الكافية للمعاقين من الجنسين إذ أن نشاط هذا الصندوق يساهم آما جاء في أهداف الصندوق الفقرة             إل

رة     اقين والفق ل المع ة وتأهي شاريع رعاي رامج وم ل ب ي    ال) ج(تموي صندوق ف وال ال تثمار أم ي باس ي تعن ت
شطة       ) د(المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين والفقرة          ل األن ى اإلسهام في تموي التي تؤآد عل

واد   ام الم ًا ألحك اقين وفق ل المع ة وتأهي ستهدف رعاي ي ت اقين،  ) 5،6،8(الت ل المع ة وتأهي انون رعاي ن ق م
صندو    ذا ال دمات ه ن خ ستفيد م شروعات      وي رامج والم ة الب ن آاف تثناء وم ات دون اس اقين والمعاق ق المع
  . والفعاليات التي يقدمها لهذه الفئة

  :المتخذةالسياسات والتدابير التشريعية والقانونية : 1-2

  .تفاعل الشرآاء واآلخرون مع اللجنة الوطنية للمرأة بشأن مراجعة القوانين وإعادة النظر فيها •

  .شاء آليات جديدة خاصة بالمرأة وإنشاء إدارات عامة تعنى بحقوق المرأةمواصلة الجهود إلن •

ي وجهت نحو إجراء                       • ك الت رأة وبخاصة تل ضايا الم د والمناصرة لق مواصلة حمالت الدعوة وآسب التأيي
  .التعديالت للنصوص واألحكام القانونية التمييزية

  .ونية بحقوق المرأةتكثيف ورش العمل وحلقات التوعية والتثقيف والتوعية القان •

  .حث المؤسسات التشريعية والتنفيذية للموافقة على مصفوفة التعديالت للقوانين التمييزية التي وضعت •

شريعية                       • واب  (المتابعة والتنسيق والتواصل واالتصال المستمر الذي تم مع المؤسسات الت ) مجلس الن
ام        والمؤسسات التنفيذية آمجلس الوزراء ووزارة الشؤون ا       ة لألحك لقانونية للموافقة على التعديالت القانوني

  .والمواد والنصوص التمييزية

إجراء تعديالت لمواد النصوص وأحكام قانونية لردم الفجوة النوعية في القوانين التي تالمس حقوق المرأة                •
  .والرجل لتحقيق مبدأ العدالة واإلنصاف والتمكين والمساواة في قضايا النوع االجتماعي

ضايا                ن • صلة بق شر المعرفة والوعي القانوني بحقوق المرأة في العديد من الفعاليات العامة والفعاليات ذات ال
 .المرأة

انحين ومعالجة                      • ضايا األحداث الج ة ق ولى متابع ي تت إنشاء محاآم متخصصة للقضاء ونيابات األحداث الت
  .قضاياهم مع األجهزة المختصة وذات العالقة

تين للقوانين الوطنية آافة في ضوء الشريعة اإلسالمية والدستور واتفاقية القضاء على            تنفيذ دراستين مسحي   •
  .آافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تم إجراؤها بواسطة اللجنة الوطنية للمرأة

ا               • وي في إطاره ي تحت اعي والت وع االجتم المرأة والن تراتيجيات الخاصة ب إقرار الحكومة للسياسات واالس
تراتيجية                       قضايا تال  دافها اإلس ي تنص في أه دة والت ة في مجاالت ع شريعية والقانوني مس حقوق المرأة الت

ة                    رأة وبوجه خاص اتفاقي وق الم على دعم التزامات اليمن والمعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق
 .القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة

رأة            اتخذت الحكومة اليمنية سلسلة من اإلصال      • ز ضد الم حات التشريعية والقانونية إللغاء آافة أشكال التميي
  :من خالل

 .  مراجعة األحكام والنصوص والمواد القانونية للقوانين -

واد                  - ام والنصوص والم ا بعض األحك ي به وانين الت   إجراء تعديالت لبعض الق
 .م2006 - 2002التمييزية لتدعيم حقوق المرأة وذلك خالل الفترة من عام 
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  :  من أهم القوانين التي جرى مراجعتها وتعديلها أو إضافة مواد ونصوص قانونية لها هي •

م      1990لسنة ) 6(قانون الجنسية رقم   - انون رق دة بموجب الق ادة جدي ) 24(م، حيث تم إضافة م
سنة  م    2003ل ادة رق ي م ى    ) 10(م، وه نص عل ي ت رر والت ة    " مك رأة اليمني ت الم إذا طلق

ون              المتزوجة من أج   نبي وترك لها أمر إعالة أوالده منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة جن
إن هؤالء األوالد          نة ف ل عن س دة ال تق الزوج أو غيابه أو وفاته أو انقطاعه عن اإلقامة معهم لم
وغهم سن الرشد                    ى بل دتهم حت يعاملون معاملة اليمنيين من آافة الوجوه ماداموا تحت رعاية وال

غ  ن بل ون لم اق    ويك ة أو اللح سية اليمني ى الجن ي الحصول عل ار ف سن حق االختي ذا ال نهم ه م
 .بجنسية والده دون أي شرط

م    - ادة رق ديل الم م   ) 47(تع انون رق ن الق سنة ) 20(م صية،   1992ل وال الشخ شأن األح  م ب
سنة   ) 34(بموجب القانون رقم     زوجين حق                 2003ل ى أن لكل من ال ادة عل م، حيث نصت الم

ده              طلب الفسخ إذا     د أم طرأ بع ل العق ًا قب ان العيب قائم ر  . وجد بزوجه عيبًا منفرًا سواء آ ويعتب
ذام والبرص     " عيبًا في الزوجين معًا      ون والج ا في الزوجة     " الجن ر عيب ق   " ويعتب ون والرت الق

زوج     " والعضل   ا في ال ر عيب سل    " ويعتب سخ      " الخصي والجب وال سقط الحق في طلب الف وي
ب صراحة   ا بالعي راض     بالرض ن األم ا م رص وغيره ذام والب ون والج ي الجن منًا إالَّ ف أو ض

إقرار      ا ب المعدية أو المستعصي عالجها فإنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضا ويثبت العيب إم
 .ممن هو موجود به وإما بتقرير من طبيب مختص

م   - ل رق انون العم سنة ) 5(ق م  1995ل انون رق ه بالق سنة ) 25(م وتعديالت م م2003ل ث ت ، حي
ادة   افة الم صت       ) 45(إض ي ن انون والت ذا الق ام ه ى أحك رر إل ة   (مك سات العام ى المؤس عل

ى دار للحضانة          د إل شئ أو تعه والخاصة المستخدمة خمسين عاملة فأآثر في منشأة واحدة أن تن
 ).بإيواء أطفال العامالت بالشروط واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير

سنة   ) 23( والسجل المدني رقم     قانون األحوال المدنية   - م        1991ل انون رق ه بالق ) 23(م وتعديالت
  ).62، 61، 47، 21( م والتي تم فيها تعديل المواد 2003لسنة 

ى ) 21(وقد نصت المادة رقم      ل           : ( عل التبليغ عن والدة الطف ون ب األشخاص المكلف
  :هم

  .أحد والدي الطفل 

 .األقربأقارب الطفل البالغون من الذآور ثم اإلناث ف 

صحية    اجر ال سجون والمح والدة وال شفيات ودور ال ديري المست م
 .وغيرها من األماآن التي تقع فيها الوالدات

ي                               ات الت ة عدم وجود أحد من الفئ ة أالَّ في حال ات المتقدم غ من أحد الفئ وال تقع مسؤولية التبلي
ة      وفي جمي . تسبقها في الترتيب، وال يقبل التبليغ من غير المكلفين به  ى الطبيب أو القابل ع األحوال يجب عل

م                       ادة رق ه في الم اد المنصوص علي ة خالل الميع دير األحوال المدني ي      ) 20(إخطار م الوالدة الت الخاص ب
ادة في   . يجرونها ومع ذلك ال يكفي ورود هذا اإلخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها  وآانت هذه الم

ذلك في                 فقرتها األولى تعطي لوالد الطفل ف      ل آ دة الطف قط حق التبليغ عن ميالده وجاء التعديل ليؤآد حق وال
  ).أب(الطفل بدًال عن ) والدي(التبليغ عن ميالد طفلها بالتأآيد وذلك باستخدام عبارة 

م  - انون رق سنة ) 48(ق م  1991ل انون رق ه بالق سنة ) 26(م وتعديالت ا  2003ل م فيه ي ت م والت
رأة الحامل المسجونة     : ( ون ونصت على أنهمن القان) 27(تعديل المادة رقم   وفر للم يجب أن ت

ه الطبيب المختص                 قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية الالزمة وفقًا لتوجي
ذاء     ل أو األم الغ سجونة الحام صة أن تعطي الم سلطات المخت ى ال ة ويجب عل وبحسب الالئح

ادة من     المقرر لها، وفي جميع األحوال تعفى ال       ذه الم ام ه مرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحك
 .التدابير التأديبية المقررة على  السجناء طبقًا ألحكام هذا القانون

شأن                2004لسنة  ) 20(قانون رقم    - ل ب وق الطف ة حق  م بالموافقة على البرتوآول الملحق باتفاقي
مواد اإلباحية، وتعتبر نصوص بيع األطفال ودعارة األطفال واستخدام األطفال في العروض وال     

  .هذا القانون داعمًا لقانون حقوق الطفل اليمني بما أشتمل عليه من أحكام ونصوص مختلفة
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وال تزال الجهود تبذل من قبل اللجنة الوطنية للمرأة إلقرار مشاريع القوانين التي تم إعادة النظر فيها لردم             •
  : النوع االجتماعي ومن هذه القوانينالفجوة التشريعية والقانونية ذات الصلة بقضايا

  .م2001لسنة ) 13(قانون االنتخابات العامة واالستفتاء رقم  -

 .م وتعديالته1991لسنة ) 25(قانون التأمينات والمعاشات رقم  -

 .م1996لسنة ) 1(قانون الرعاية االجتماعية رقم  -

 .م1992لسنة ) 20(قانون األحوال الشخصية رقم  -

 .م1994لسنة ) 12(بات رقم قانون الجرائم والعقو -

 .م2002لسنة ) 45(قانون حقوق الطفل رقم  -

 .م1991لسنة ) 19(قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية رقم  -

 .م1991لسنة ) 66(قانون األحزاب والتنظيمات السياسية رقم  -

 .م1995لسنة ) 5(قانون العمل رقم  -

 .م1991لسنة ) 48(قانون السجون رقم  -

 .م2000لسنة ) 15(لشرطة رقم قانون هيئة ا -

م  - وري رق رار جمه سنة ) 4(ق ول  1994ل انون دخ ة لق ة التنفيذي شأن الالئح م ب
 .وإقامة األجانب

م         - قرار جمهوري بقانون بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية رق
 .م1996لسنة) 4(

 :بقة الذآر حيث تم في هذا الصددومن التدابير التي اتخذت إلجراء مراجعة وتعديل للقوانين السا •

م         - رار رق ًا للق وزراء وفق س ال ل مجل ن قب ة م شكيل لجن سنة) 94(ت م 2005ل
رأة، والجهات ذات                 ة للم ة الوطني ة، واللجن شؤون القانوني والمكونة من وزارة ال
ي           وانين الت شريعات والق ة الت ة آاف ادة دراس ا إع ستهدف منه ي ي ة والت العالق

ق       تتضمن نصوص وأحكام تميي  ات والمواثي ا لتتماشى مع االتفاقي ة لمراجعته زي
  .الدولية

ة        • شؤون القانوني ى وزارة ال وزراء إل س ال ن مجل ت م ًا ُأحيل صًا قانوني شرون ن بعة وع اك س ا زال هن وم
 .لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس النواب

وانين تنص ع         • ساء     مصادر في القوانين التي أشير إليها في هذا المحور قد بينت أن  الق ين الن ساواة ب ى الم ل
رة       صفوفة آبي رأة م ة للم ة الوطني ا اللجن دمت به ي تق ة الت ديالت القانوني صفوفة التع ا أن م ال بينم والرج
ة                      رأة بخاصة وتتطلب استخراج نصوص قانوني ة ضد الم أوردت الكثير من النصوص واألحكام التمييزي

  .تلغي التمييز وتدعم حقوق المرأة
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  :استنتاجات: 1-3

م            مما   • ادة رق زم بحسب نص الم ة تلت ة اليمني ة     ) 6(تقدم عرضه نالحظ أن الحكوم ذ آاف من الدستور بتنفي
ق                     د تطبي رز عن ة تب التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة، وما زالت بعض الممارسات التمييزي

وانين واتخ              ق الق ة مستوى تطبي ات رادعة   القوانين، وهي مسألة تقتضي إنشاء هيئات معنية بمراقب اذ عقوب
  . ضد من يخالفها

ة        • ارير دوري ديم تق رأة وتق وق الم صلة بحق ة ذات ال ود الدولي ات والعه ات واإلعالن ق االتفاقي زام بتطبي االلت
 .مستمرة تبين مستويات تنفيذها

ة                   • ا تحظى بمعامل المرأة آونه المراجعة الدورية والمستمرة للتأآد من مستوى تطبيق القوانين ذات العالقة ب
وانين               م شريعات والق تساوية مع الرجل ومن حقها أن تلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقها التي آفلها الدستور والت

ا في                               دفاع عن حقوقه ا ال ا، وأن من حقه لبها أو انتهاآه تم س وق أو ي النافذة في حالة حرمانها من هذه الحق
وق  جميع مراحل التحقيق وأمام المحاآم وأمام القضاء آمدعية أو مدعى عل  يها إّال أن اآلليات التي تدعم حق

رأة      ة للم ة القانوني وفر الحماي ي ت رامج الت ن الب ت قاصرة م ضاء مازال اللجؤ للق ا ب ل حقه ي تفعي رأة ف الم
 .وغيرها

ساء حيث                          • نهن الن ادرين وم ر الق ى العون القضائي لغي انوني حق الحصول عل وفر اإلطار التشريعي والق
ة  يمكن لهن حق االنتفاع من الخدما       وق                   . ت القانوني ذه الحق ستفدن من ه ساء ال ي ر من هؤالء الن إّال أن آثي

 .  بسبب غياب الوعي بأهمية هذه القوانين وآيفية الحصول على هذه الحقوق

رًا         • خلق بيئة عمل محفزة ومواتية للمرأة، لالنطالق نحو العديد من الميادين ومجاالت العمل التي آانت حك
 .على الرجل

دل، واألمن            تشجيع النساء ف   • دة ومتاحة آمجال القضاء والع ي اإلقبال على العمل في ميادين ومجاالت جدي
  .والشرطة، والتي أصبحت لها آثار إيجابية على عمالة النساء

شريعية     • ة الت بل الحماي وفير س ق إّال بت ع ال يتحق ي المجتم شة ف بل المعي ستوى س اء بم اع واالرتق إن االرتف
وعي    ة للن ة المكفول ا من           والقانوني رأة لتمكينه وق الم دعيم حق ز وت ا استوجب ضرورة النظر في تعزي ن مم

 .الوفاء بمتطلبات التنمية بعامة وبأداء رسالتها االجتماعية واإلنسانية السامية

ام   • ا دون اإلخالل بأحك ز بينهم اء التميي ال وإلغ ساء والرج ين الن ة ب ات العام وق والواجب ي الحق ساواة ف الم
 .الشريعة اإلسالمية

دأ                            • ًا من مب ال انطالق شطة واألعم شارآة في مختلف األن دراتها من خالل الم ات ق تعزيز دور المرأة  إلثب
 .المساواة وتكافؤ الفرص

ة   • ة وملزم ام ونصوص قانوني ساء بأحك شريعية حين خصوا الن ي المؤسسات الت د وعي المشرعين ف تزاي
  : استهدفت

ة ا           - ة األسرية والرعاي ة الرعاي ا       توفير سبل الحماي ة وغيره صحية واالجتماعي ل
ة     ي                , من سبل الرعاي اعي الت دورها األسري واالجتم اة ل ا مراع ي وفرت له الت

اع من                    ا المشروع في االنتف تدعوا إلى التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وحقه
ع صنع     ى مواق رص الوصول إل دريب وف ي والت ل والترق يم والعم فرص التعل

 .القرار

رأة          إن اإلسهامات التي وفرها    • ادة معدالت    ,  الغطاء التشريعي والقانوني أسهم في تنوع فرص عمل الم وزي
صحية  ة وال صادية واالجتماعي ي القطاعات االقت اج ف ل واإلنت ي مختلف مجاالت العم شارآتها ف خ ... م ال

 .وبخاصة في القطاعات الخدمية

ا سبل          التوجه نحو تسريع مشارآة النساء في النشاط االقتصادي وفي القطاعات اإلن           • وافرت له ا ت ة آلم تاجي
 .الحماية القانونية لها

صورة      • ر ب ذا األث ة ه م مواجه ن ث ة وم صورة تدريجي ه ب ز وإزالت يص التميي ة لتقل ار المحتمل ة اآلث مواجه
 .نهائية، من خالل االهتمام بتعليم وعمل المرأة واالرتقاء به إلى مستوى الرجل
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اء         حماية النساء من التمييز القائم على أساس الن        • ل، أو أثن وع االجتماعي عند طلبهن الدخول في سوق العم
 .ممارستهن للعمل وماتقتضيه مطالبهن لممارسة األمومة 

اعي        وهذا يتطلب إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوعية وإلزام أرباب العمل الحترام مبدأ المساواة للنوع االجتم
. 

" الحكومة ونقابات العمال " ثة وباألخص ومثل هذه اإلجراءات التعسفية دفع أطراف اإلنتاج الثال   
ى حقهن             د عل امالت والتأآي ا الع ي تؤديه بالتحاور مع أرباب العمل في القطاع الخاص الستيعاب األدوار الت

ة  ازة األموم ي إج ل ف انوني المتمث ازة اإلرضاع , الق ة , إج ي مرحل صغار ف الهن ال ة أطف ي رعاي وحقهن ف
ة             الحضانة وهي آلها تحديات تؤثر عل      شارآتهن في مجال العمل وفي مجاالت التنمي ى إسهامات النساء وم

  .بصفة عامة في ظل مثل هذه الظروف والمعطيات والقيود التي تفرض عليهن

  

  : التوصيات: 1-4

  :في سياق ما تقدم عرضه فإن تحسين مكانة المرآة يتطلب

شريعية وا      • سات الت ة المؤس ي بني ة ف الحات الهيكلي ن اإلص ة م ال حزم ز  إدخ وانين للترآي   لق
 .على إحداث تغيرات حقيقية في األوضاع والحقوق القانونية الموجهة للمرأة

وير             • ق بتط ي تتعل وانين الت شريعات والق ذ الت ستويات تنفي ة لم ات الدوري ن التقييم سلة م راء سل   إج
صادية           شروعات االقت رامج والم ن الب ة م شكيلة متنوع اد ت ى إيج ود إل ي تق رأة والت ز الم   مرآ

 . الجتماعية والصحية الخدمية المبنية على اإلصالحات القانونية وا

ة       • ساء وحرآ ز الن دم مرآ ق تق ذي يعي اعي ال وع االجتم اس الن ى أس ائم عل ز الق ى التميي ضاء عل   الق
ة        شريعية والقانوني الحات الت ن اإلص د م ق المزي اج بتحقي ل واإلنت ادين العم تى مي ي ش ورهن ف    تط

 .  التي تالمس قضايا المرأة

ي            • ديات الت ة والتح الحات القانوني ال اإلص ي مج ساء ف ت للن ي تحقق زات الت ى المنج ضوء عل سليط ال   ت
ز       كال التميي ة أش اء آاف ة بإلغ ساواة النوعي ق الم وانين وتحقي شريعات والق وير الت ه تط    تجاب
ي      واء ف اعي س النوع االجتم ة ب ًا مرتبط ديًا حقيقي شكل تح ي ت وانين الت ق الق ي تطبي اون ف   والتع

 .لمؤسسات التشريعية، أو المؤسسات التنفيذية التي ٌتعنى تطبيق القوانينا

ة           • ة المرتبط ات الموروث وق والواجب ي الحق اعي ف وع االجتم ساواة الن ول م ة ح اهيم المغلوط ة المف   إزال
دأ باأل   ي تب ة والت شئة االجتماعي سات التن ة مؤس ي آاف ال ف ساء والرج رة بالن ى س ي إل    لتنته

  .مجتمع العمل

وي • ي أن   تط ي ينبغ تحقاقات الت ا واالس افع والمزاي نظم المن ي ت ة الت ام القانوني سين النصوص واألحك ر وتح
يحصل عليها آل من النساء والرجال مثل خدمات التقاعد، المساعدات االجتماعية وغيرها من المزايا التي        

 .نسرةتؤثر على تحقيق االستقرار واألمن االقتصادي للنساء وأل

ول   • رص وص سين ف ة         تح شريعية والتنفيذي سات الت ي المؤس ا ف سلطة العلي ع ال ا مواق رأة وتبوئه    الم
ي درة ف ر ق اتهن وأآث ساء واحتياج شاآل الن س م ي تلم ال ف ن الرج درة م ر ق ونهن أآث م آ    بحك

 . التعبير عنها

ض          • ى بع ساء إل ول الن ن وص د م ي تح ة الت ة التمييزي صوص القانوني ام والن ر األحك   تغيي
ائف  ات الوظ د    آا(  فئ ي تقي ائف الت ن الوظ ا م يط وغيره ائف التخط ة، ووظ شؤون المالي ي ال ائف ف   لوظ

ر في أوضاعهن        ة التغيي ساندة لعملي    من فرص تأهيلها وتدريبها وتقيد من ساعات عملهن بخلق ظروف م
  . وللتحرر من سطوة القيود والنفوذ والوصاية التي تفرض عليهن

 .ها ومناصرتهاتمكين النساء من ممارسة حقوقهن والدفاع عن •

ساء                        • ين الن ساواة ب دأ الم توجيه القوى الناشطة من النساء والرجال لتمكينهم من لعب دور نشيط في دعم مب
ه من سلطات                        ر والتوجي وفير فرص التغيي ة بت ره من المجاالت الداعم انوني وغي والرجال في المجال الق

 .دعم منظمات المجتمع المدنيالدولة العليا وفرص المساندة من القاعدة الشعبية المتمثلة ب
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رأة          • وق الم تكثيف برامج التوعية والتثقيف في المجال القانوني في المؤسسات االجتماعية لتعكس مفهوم حق
  .ضمن إطار مفهوم حقوق اإلنسان آونه شرط أساسي لتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية

ع م • ل للرف رامج عم ى ب ذة إل وانين الناف شريعات والق ة الت ىترجم وعي إل ل ال ساء وتحوي ة الن   ن مكان
ي       ضايا الت ع الق اعلهم م ة تف ي طريق ال وف ساء والرج ات الن ع احتياج اطي م ي التع لوآي ف ل س    فع

  .   تمس حقوق اإلنسان للمرأة
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  -:المراجع   1-5

 

رأة  .1 ى للم س األعل رأة–المجل ة للم ة الوطني ة  - اللجن تراتيجية تنمي ة واس اعي والتنمي وع االجتم الن
 . المرأة 

 –م  2004" وضع المرأة في اليمن     " تقرير عن   -. اللجنة الوطنية للمرأة   –المجلس األعلى للمرأة     .2
 .م 2005

التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ القضاء على آافة أشكال التمييز           -اللجنة الوطنية للمرأة   .3
 ). م 2006السيداو ( ضد المرأة 

  .دستور الجمهورية اليمنية .4

 .م2001لسنة ) 13(بات العامة واالستفتاء رقم قانون االنتخا .5

 .م وتعديالته1991لسنة ) 25(قانون التأمينات والمعاشات رقم  .6

 .م1996لسنة ) 1(قانون الرعاية االجتماعية رقم  .7

 .م1992لسنة ) 20(قانون األحوال الشخصية رقم  .8

 .م1994لسنة ) 12(قانون الجرائم والعقوبات رقم  .9

 .م2002لسنة ) 45(قانون حقوق الطفل رقم  .10

 .م1991لسنة ) 19(قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية رقم  .11

 .م1991لسنة ) 66(قانون األحزاب والتنظيمات السياسية رقم  .12

 .م1995لسنة ) 5(قانون العمل رقم  .13

 .م1991لسنة ) 48(قانون تنظيم السجون رقم  .14

 .م2003لسنة ) 23(قانون األحول المدنية والسجل المدني رقم  .15

 .م1994لسنة ) 13(قانون اإلجراءت الجزائية رقم  .16

 .م1991لسنة ) 1(قانون السلطة القضائية رقم  .17

 .م2000لسنة ) 4(قانون السلطة المحلية رقم  .18

 .م2002لسنة ) 14(القانون المدني رقم  .19

 .م1991لسنة ) 47(قانون دخول وإقامة األجانب رقم  .20

 .م1990لسنة ) 7(قانون الجوازات رقم  .21

  .م1999لسنة  ) 61( اية وتأهيل المعاقين رقم قانون رع .22

  .م2002لسنة ) 19(قانون البعثات والمنح الدراسية رقم  .23

 .م1992لسنة ) 24(قانون رعاية األحداث رقم  .24

  .م2003لسنة ) 25(قانون تنظيم النقابات العمالية رقم  .25

  . م2003لسنة  ) 2( قانون إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم  .26

  .م1998لسنة ) 27(لمعلم والمهن التعليمية رقم قانون ا .27

  . م1991لسنة ) 22(القانون التجاري رقم  .28

 .م1990لسنة ) 6(قانون الجنسية رقم  .29
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  :مقدمة

ز العلمي والمنطقي                   وتعد الخصائص الديم   تنتاج التميي ي يمكن اس ة الت غرافية للسكان من أهم المعايير العلمي
  .خصائص آل من النساء والرجال والفروق واتجاهاته بين خصائص السكان حسب النوع ل

زات                 ومن تلك الخصائص يمكن الوصول إلى معايير منطقية لمدى التباين بين الرجال والنساء وبالتالي الممي
ي                  ا أش ى م ة ، للوصول إل ة والثقافي صادية واالجتماعي وع في المجاالت االقت ا آل ن يتم    التي حصل عليه ابقًا س ه س ر إلي

 للسكان المقيمين في الجمهورية وفقًا ألحدث إحصائية والمتمثلة في التعداد العام للسكان             الديموغرافيةتناول الخصائص   
  .م2004والمساآن والمنشآت 

ة             ة اليمني داد          ) 19,685,161(حيث بلغ حجم السكان المقيمين في الجمهوري ة لتع ائج النهائي ًا للنت سمة وفق ن
م  . م2004 دول رق سبته  ) 1-2(ويوضح الج ا ن ون م ال يمثل ساء %) 51(أن الرج ال  %) 49(والن ع الرج ا توزي أم

وفي الريف آانت   %) 46.6(والنساء %) 53.4(والنساء على مستوى الحضر والريف فقد شكل الرجال في الحضر           
الي من   % 71.4والريف  % 28.6النسب متساوية للرجال والنساء، آما أن نسبة السكان الحضر بلغ            سكان في     إجم  ال
  .الجمهورية وهذه النسب توضح أن معظم السكان يعيشون في الريف

  م2004التوزيع العددي والنسبي للسكان بحسب الحالة الحضرية والنوع تعداد ) 1-2( جدول رقم 

 إجمالي ريف حضر
 النوع

 % عدد السكان % عدد السكان % عدد السكان
 51 10036953 50 53.47024697 3012256 رجال
 49 9648208 50 46.67022708 2625500 نساء
 100 19685161 14047405100 100 5637756 إجمالي
  .م2004 النتائج النهائية لتعداد –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

  -:التوزيع النسبي للسكان المقيمين حسب المحافظات والحالة الحضرية والنوع: 2-1 

دول م  يوضح الج د   ) 2-2(  رق ة الحضرية وق ات والحال ين حسب المحافظ سكان المقيم سبي لل ع الن التوزي
تعز ، الحديدة، اب    (من السكان يتوزعون في أربع محافظات هي        % 42.9م أن   2004أظهرت النتائج النهائية لـتعداد     

ة             ) و أمانة العاصمة   ة ومقارن داد      ويتوزع بقية السكان على المحافظات األخرى بنسب متفاوت  يتضح أن   1994 مع تع
  .من السكان يتوزعون أيضًا على نفس المحافظات% 41.8نسبة 

الي                سبة للحضر من إجم ي ن ة العاصمة مثلت اعل أن أمان أما التوزيع  الحضري على مستوى المحافظات ف
دة    % 30.3حضر الجمهورية    داد       % 9.5، تعز    %10.5، عدن    %13.5تليها الحدي ائج تع ع نت ا 2004من واق  ، آم

ة         1994بلغت أعلى نسبة للحضر بحسب نتائج تعداد   سكان بحسب الحال ع ال ذا يوضح أن توزي نفس المحافظات، وه  ل
  .الحضرية ظل محافظًا على الترتيب التناسبي على مستوى المحافظات

م  دول رق ا يوضح الج دادي    ) 3-2(آم ين تع ه ب وع مقارن ين بحسب المحافظات والن سكان المقيم ع ال توزي
سبه   ) 11.5(م  2004م حيث مثلت أعلى نسبه للرجال في تعداد         2004 ،   1994 في  ) 0.5(في محافظه تعز وأدنى ن

ساء           سبه للن سبه        ) 12.9(محافظه المهرة، و بلغت أعلى ن ى ن رة، وفي     ) 0.4(في محافظه تعز وأدن في محافظه المه
داد   سبه   1994تع سبة   )12.3(م مثلت أعال ن ى ن ي تعز وأدن ي محافظه ا) 0.4(ف ساء  ف رة للرجال وللن ) 13.3(لمه

  .أيضا في محافظتي تعز والمهرة) 0.4(و

  

 



 19

شكل رقم ( 1 ) التوزيع النسبي للسكان المقيمين حسب المحافظات إلجمالي الجمهورية، مقارنة بين تعدادي 1994-2004م

0

3

6

9
12

15

تعز الحديدة
إب االمانة

حجة ذمار
حضرموت

صنعاء
عمران

لحج
صعدة

عدن البيضاء
المحويت

شبوة 
الضالع

الجوف
أبين

ريمة
مأرب

المهرة

1994 2004

  
  التوزيع النسبي للسكان المقيمين حسب المحافظات والحالة الحضرية وإجمالي الجمهورية، ) 2-2(جدول رقم 

  م2004 و 1994جدول مقارن بين تعدادي 

 المحافظات 2004 1994
لحضرا الريف  اإلجمالي الحضر الريف اإلجمالي 

 10.8 6.6 12.5 11.4 6.2 13.0 إب
 2.2 2.0 2.3 2.3 2.1 2.4 أبين
 8.9 30.3 0.3 6.9 27.9 0.4 األمانة
 2.9 1.9 3.3 3.1 2.0 3.4 البيضاء
 12.2 9.5 13.2 12.8 10.9 13.4 تعز
 2.3 1.0 2.7 2.4 1.2 2.7 الجوف
 7.5 2.5 9.5 7.5 2.9 8.9 حجة
 11.0 13.5 9.9 10.7 15.8 9.1 الحديدة

 5.2 8.4 3.9 5.2 7.1 4.6 حضرموت
 6.8 3.3 8.1 6.7 3.0 7.9 ذمار
 2.4 1.3 2.8 2.5 1.1 2.9 شبوة
 3.5 1.9 4.2 3.3 1.7 3.8 صعدة
 4.7 0.5 6.4 5.1 0.5 6.5 صنعاء
 3.0 10.5 0.0 2.8 11.6 0.1 عدن
 3.7 1.1 4.7 3.8 0.6 4.8 لحج
ربمأ  1.4 0.6 1.2 1.5 0.6 1.2 

 2.5 0.6 3.3 2.5 0.8 3.1 المحويت
 0.5 0.7 0.4 0.4 0.5 0.3 المهرة
 4.5 2.7 5.2 5.0 2.6 5.8 عمران
 2.4 1.1 2.9 2.3 0.9 2.7 الضالع
 2.0 0.1 2.8 2.0 0.1 2.6 ريمة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي
 19685161 5637756 14047405 14587807 3423518 11164289 العدد

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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 و 1994التوزيع النسبي للسكان المقيمين حسب المحافظات والنوع، جدول مقارن بين تعدادي ) 3-2(جدول رقم 
  م2004

المحافظات 2004 1994
 اإلجمالي نساء رجال اإلجمالي نساء رجال

 10.8 11.3 10.4 11.4 11.8 11.1 إب
 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 أبين
 8.9 8.1 9.6 6.9 6.2 7.6 األمانة
 2.9 3.0 2.9 3.1 3.1 3.1 البيضاء
 12.2 12.9 11.5 12.8 13.3 12.3 تعز
 2.3 2.1 2.4 2.4 2.3 2.5 الجوف
 7.5 7.3 7.7 7.5 7.2 7.7 حجة
 11.0 10.9 11.1 10.7 10.6 10.8 الحديدة

 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.1حضرموت
 6.8 6.9 6.6 6.7 6.9 6.5 ذمار
 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 شبوة
 3.5 3.5 3.6 3.3 3.3 3.3 صعدة
 4.7 4.7 4.7 5.1 5.1 5.1 صنعاء
 3.0 2.9 3.1 2.8 2.7 2.9 عدن
 3.7 3.7 3.6 3.8 3.9 3.7 لحج
 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 مأرب
 2.5 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 المحويت
 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 المهرة
 4.5 4.4 4.5 5.0 4.9 5.1 عمران
 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 الضالع
 2.0 2.1 1.9 2.0 2.1 1.9 ريمة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي
 19,685,161 7,114,26714,587,80710,036,9539,648,208 7,473,540 العدد

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  -:السكان المقيمون في عواصم المحافظات 2-1-1

داد            ل    ) 2,474,223( م  1994بلغ إجمالي السكان المقيمين في عواصم المحافظات في تع ذا يمث سمه  وه ن
كا  % 17 الي س ن إجم ا م ة وتقريب سكان     % 72ن الجمهوري الي ال غ إجم ا بل ضر، بينم كان الح الي س ن إجم ا م تقريب

داد     ي تع ات ف م المحافظ ي عواص ين ف سمة3,817,710 (2004المقيم سبة )  ن كان  % 19.4بن الي س ن إجم م
  .من إجمالي سكان الحضر% 67.7الجمهورية و 

ى أخرى، و                د شكل سكان ثالث محافظات           آما أن حجم سكان عواصم المحافظات يختلف من محافظه إل ق
  .2004من إجمالي عواصم المحافظات في تعداد % 67ما نسبته حوالي ) أمانة العاصمة،تعز ،عدن(هي 

م               إن الجدول رق ى أن عدد       ) 4-2(وفي ما يخص توزيع سكان عواصم المحافظات بحسب النوع ف شيران إل ي
دة   2004 ،1994افظات في تعدادي ونسبه الذآور أآبر من عدد ونسبة اإلناث في جميع عواصم المح    ة واح م عدا حال

  .م1994ترتفع فيها نسبة اإلناث عن الذآور في سيؤن بمحافظه حضرموت في تعداد 
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التوزيع النسبي للسكان المقيمين حسب عواصم المحافظات والنوع، جدول مقارن بين تعدادي  ) 4-2( جدول رقم 

  م2004 و 1994

1994  2004  
عاصمة  المحافظات

 اجمالي نساء رجال إجمالي نساء  رجال المحافظة
 100.00 48.85 51.15 100.0 45.72 54.28 إب إب
 100.00 49.03 50.97 100.0 46.74 53.26 زنجبار أبين

 100.00 45.37 54.63 100.0 43.69 56.31 األمانة أمانة العاصمة
 100.00 47.82 52.18 100.0 46.92 53.08 البيضاء البيضاء
 100.00 48.11 51.89 100.0 44.90 55.10 تعز تعز
 100.00 43.68 56.32 100.0 43.17 56.83 الحزم الجوف
 100.00 47.38 52.62 100.0 44.60 55.40 حجة حجة
 100.00 46.99 53.01 100.0 45.34 54.66 الحديدة الحديدة

 100.00 47.24 52.76 100.0 46.69 53.31 المكال حضرموت
ارذم ذمار  54.37 45.63 100.0 52.03 47.97 100.00 
 100.00 41.23 58.77 100.0 37.52 62.48 عتق شبوة
 100.00 47.21 52.79 100.0 43.78 56.22 صعدة صعدة
 100.00 48.11 51.89 100.0 47.02 52.98 عدن عدن
 100.00 49.42 50.58 100.0 48.22 51.78 الحوطة لحج
 100.00 36.37 63.63 100.0 21.84 78.16 مأرب مأرب
 100.00 46.43 53.57 100.0 45.88 54.12 المحويت المحويت
 100.00 44.35 55.65 100.0 40.37 59.63 الغيضة المهرة
 100.00 47.53 52.47 100.0 46.53 53.47 عمران عمران
 100.00 42.14 57.86 100.0 44.40 55.60 الضالع الضالع
 100.00 47.98 52.02 100.0 41.64 58.36 الجبين ريمة

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  -:الترآيب النوعي للسكان المقيمين حسب المحافظات  2-1-2

ة            ) الجنس(إن الترآيب النوعي للسكان يوضح نسبة النوع         ل لكل مئ للسكان المقيمين، أي عدد الرجال المقاب
  .من النساء

م  دول رق ى  ) 5-2(ومن خالل الج سكان عل وع لل سبة الن وع حسب المحافظات أن ن سبة الن ذي يوضح ن ال
د بلغت    ة ق داد    ) 104(مستوى الجمهوري ساء في تع ة من الن ل  2004رجل لكل مئ ة من  ) 105( مقاب رجل لكل مئ

م  في محافظات  2004 في تعداد  إال أنها تتفاوت بين المحافظات حيث آانت أعلى نسبة للنوع       1994النساء في تعداد    
داد         )   عدن - مأرب - المهرة - الجوف -أمانة العاصمة ( ة  ( في محافظات   1994آذلك آانت أعلى نسبه للنوع في تع أمان

ى أخرى،             )حجه– عدن  - مأرب - الجوف -العاصمة ة من محافظة إل دة أسباب مختلف ى ع اع إل ك االرتف د يرجع ذل ، وق
  .لمحافظات والتي تكون غالبيتها من الرجال لتوفر فيها فرص للعمل أآثر من غيرهامنها عامل الهجرة الداخلية بين ا
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  م2004 و 1994نسبة النوع حسب المحافظات، جدول مقارن بين تعدادي ) 5-2(جدول رقم 

 2004 1994 المحافظات
 96 99 إب
 104 105 أبين

 122 129 أمانة العاصمة
 103 105 البيضاء
 93 97 تعز
فالجو  116 119 
 109 112 حجة
 106 107 الحديدة

 106 103 حضرموت
 99 99 ذمار
 107 108 شبوة
 107 107 صعدة
 104 105 صنعاء
 114 113 عدن
 100 99 لحج
 115 115 مأرب
 101 100 المحويت
 119 110 المهرة
 106 109 عمران
 105 102 الضالع
 96 94 ريمة

 104 105 اإلجمالي
  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –هاز المرآزي لإلحصاء الج: المصدر

م   دول رق ا يوضح الج ات    ) 6-2(آم ع محافظ ستوى جمي ى م ف عل سكان الحضر والري سبي ل ع الن التوزي
الي             سبة الريف      %28.6الجمهورية، حيث  بلغت نسبة الحضر على مستوى اإلجم داد     % 71.4، ون م، 2004في تع

داد     % 76.5 و% 23.5بالمقارنة مع    سبة سكان الحضر                      1994في تع ادة في ن اك زي ام إن هن شكل ع ا يالحظ ب  آم
  .م1994م مقارنة مع تعداد 2004على مستوى المحافظات في تعداد 
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  ) 6-2(جدول رقم 

  التوزيع النسبي للسكان المقيمين على مستوى المحافظات والجمهورية حسب الحالة الحضرية،
  م2004 و 1994جدول مقارن بين تعدادي 

1994 2004 
 المحافظات

 اإلجمالي الريف الحضر اإلجمالي الريف الحضر

 100.0 82.4 17.6 100.0 87.2 12.8 إب
 100.0 74.3 25.7 100.0 79.5 20.5 أبين
 100.0 2.3 97.7 100.0 4.9 95.1 األمانة
 100.0 81.3 18.7 100.0 84.7 15.3 البيضاء
 100.0 77.6 22.4 100.0 80.1 19.9 تعز
 100.0 86.9 13.1 100.0 88.2 11.8 الجوف
 100.0 90.6 9.4 100.0 91.0 9.0 حجة
 100.0 64.7 35.3 100.0 65.4 34.6 الحديدة

 100.0 53.7 46.3 100.0 67.8 32.2 حضرموت
 100.0 86.0 14.0 100.0 89.5 10.5 ذمار
 100.0 84.2 15.8 100.0 89.4 10.6 شبوة
 100.0 84.6 15.4 100.0 88.2 11.8 صعدة
 100.0 97.2 2.8 100.0 97.8 2.2 صنعاء
 100.0 0.0 100.0 100.0 1.5 98.5 عدن
 100.0 91.3 8.7 100.0 96.0 4.0 لحج
 100.0 86.6 13.4 100.0 88.7 11.3 مأرب
 100.0 92.7 7.3 100.0 93.1 6.9 المحويت
 100.0 58.0 42.0 100.0 67.6 32.4 المهرة
 100.0 83.0 17.0 100.0 88.0 12.0 عمران
 100.0 86.8 13.2 100.0 90.5 9.5 الضالع
 100.0 99.0 1.0 100.0 99.1 0.9 ريمة

 100.0 71.4 28.6 100.0 76.5 23.5 اإلجمالي

 19,685,161 11,164,28914,587,8075,637,75614,047,405 3,423,518 الـعــدد

  .م2004 ، 1994لنتائج النهائية لتعدادي  ا–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  -:التوزيع العمري والنوعي للسكان : 2-2

م   دول رق ح الج ات      ) 7-2(يوض وع والفئ سب الن ين بح سكان المقيم سبي لل ع الن   التوزي
ي              ضر ف ي الح ال ف ن الرج ع ع ساء ترتف سبه الن ر أن ن ث يظه ضرية حي ة الح سية والحال ة الخم   العمري

ة  ات العمري داد ) 14-10، 9-5، 4-0(الفئ ي تع ساء ف الي الن ات 1994من إجم ي نفس الفئ ه ف ضا مرتفع م وظلت أي
  .م2004العمرية في تعداد 

م  دول رق ح الج ا يوض ضرية ) 8-2( آم ة الح سب الحال ين بح سكان المقيم وع لل سبة الن   ن
سبة          ت ن ث بلغ رى، حي ى أخ ة إل ة عمري ن فئ ف م ي تختل سية وه ة الخم ات العمري    والفئ

سب  وع بح ة  الن ات العمري الي الفئ ستوى إجم ى م ضر عل ي الح ة ف ات العمري ي 115الفئ    وف
ف  داد 100الري ة لتع ائج النهائي سب النت داد 2004 بح ي تع ضر 1994، وف وع للح سبة الن ت ن    آان

ف  ة   101، 118والري ات العمري ي الفئ وع ف سبة للن ى ن ت أعل ا بلغ والي، آم ى الت نة79-75( عل   )  س
ت  ث مثل سب118حي ى ن ة  ، وأدن ات العمري ي الفئ نة39-35(ة ف ت ) س ث مثل ي ) 90(حي ك ف   وذل

داد  داد . 2004تع ي تع وع  1994وف سبة للن ى ن ت أعل ة 119 آان ة العمري ي الفئ نة79-75( ف   )س
  ). سنة34-30  و 29-25( في الفئات العمرية 90 وأدنى نسبة 
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  ):7-2(جدول رقم 
م و 1994مقارنة بين تعدادي (خماسية والحالة الحضرية التوزيع النسبي للسكان حسب النوع والفئات العمرية ال

   )م2004

1994 2004 
 إجمالي حضر ريف إجمالي  حضر ريف

فئات 
 العمر

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

0-4  17.4 17.1 13.0 14.7 16.3 16.6 16.1 15.5 12.3 13.3 15.
0 14.9 

5-9  20.2 19.3 14.7 16.8 18.8 18.7 17.1 16.2 12.3 13.4 15.
6 15.4 

10-14  16.5 14.1 14.1 14.8 15.9 14.3 16.1 14.4 12.6 13.0 15.
1 14.0 

15-19  10.0 9.4 11.9 11.5 10.5 9.9 12.2 12.2 13.6 13.5 12.
6 12.6 

20-24  5.8 6.2 10.0 8.3 6.9 6.7 8.2 8.8 13.0 11.7 9.6 9.6 

25-29  5.2 6.6 7.7 7.3 5.8 6.8 6.6 7.3 8.9 8.7 7.3 7.7 

30-34  4.4 5.6 6.6 6.2 5.0 5.8 4.4 4.7 6.0 5.6 4.9 5.0 

35-39  4.4 5.3 5.8 5.4 4.8 5.4 3.9 4.8 5.1 5.3 4.3 4.9 

40-44  3.4 3.8 4.2 3.6 3.6 3.8 3.2 3.8 4.3 4.1 3.5 3.9 

45-49  2.7 2.8 3.4 2.9 2.8 2.8 2.6 3.1 3.3 3.1 2.8 3.1 

50-54  2.6 2.7 2.6 2.5 2.6 2.7 2.5 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 

55-59  1.4 1.4 1.6 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.6 1.4 1.5 1.4 

60-64  2.1 2.0 1.7 1.7 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.7 1.6 

65-69  1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 

70-74  1.3 1.2 0.9 0.9 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.9 1.1 1.1 

75-79  0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 

80-84  0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 

85+  0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  اإلجمالي
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  .م2004  ،1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

شكل رقم (2) نسبة النوع إلجمالي السكان المقيمين حسب الفئات العمرية الخماسية، تعداد 2004م
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  نسبة النوع للسكان المقيمين حسب الفئات العمرية الخماسية في حضر وريف )  8-2( جدول رقم 
  م2004 و 1994وإجمالي الجمهورية، جدول مقارن بين تعدادي 

1994 2004 
 فئات العمر

 إجمالي ريف حضر إجمالي ريف حضر
0-4  105 103 103 106 104 104 
5-9  103 106 105 105 106 105 
10-14  113 118 117 111 112 112 
15-19  123 108 112 116 100 104 
20-24  142 95 108 128 93 104 
25-29  124 80 90 117 90 98 
30-34  128 79 90 123 92 102 
35-39  128 84 94 111 82 90 
40-44  136 90 100 119 85 95 
45-49  138 96 105 119 85 94 
50-54  124 96 102 126 96 104 
55-59  135 105 111 130 102 109 
60-64  121 109 111 123 107 111 
65-69  129 114 117 123 108 112 
70-74  108 110 109 110 109 109 
75-79  126 118 119 121 117 118 
80-84  93 102 100 98 110 107 

85+  113 114 113 104 120 116 
 104 100 115 105 101 118 اإلجمالي

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء :  المصدر
  

  -:التوزيع العمري للسكان:2-3

ة     صائص الديموغرافي رز الخ ن أب ع م ي أي مجتم سكان ف ري لل ب العم د الترآي   يع
ري ل  ب العم ط الترآي ل نم ع، ويمث ة المجتم ح ترآيب ي توض دى  الت حة لم ورة واض سكان ص   ل

  .تأثير المواليد والوفيات والهجرة في أي مجتمع

م    دول رق ر الج اع       ) 9-2(يظه ة الرتف ي نتيج ري فت ب عم ز بترآي ي يتمي ع اليمن   أن المجتم
صغيرة   ة ال ة العمري سبة الفئ ن ( ن ل م نة15أق غ )  س ي تبل ة  %) 45.0(والت كان الجمهوري الي س ن إجم   م

ة ل   ائج النهائي سب النت داد بح ي       2004تع اقص ف د والتن دد الموالي ي ع ادة ف ى الزي ك إل زي ذل   م  ويع
ن        ل م سكان أق سبة ال ة أن ن ع مالحظ ات م دد الوفي نة15( ع ين     )  س رة ب الل الفت ضت خ د انخف   ق

  .وذلك يرجع إلى االنخفاض في معدل الخصوبة% 45إلى % 50التعدادين من 
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م  دول رق سكان حسب الف  ) 9 -2(ج سبي لل ع الن دادي   التوزي ين تع ارن ب دول مق وع، ج ية والن ة الخماس ات العمري ئ
  م2004 و 1994

الفئات  2004 1994
 آال الجنسين نساء رجال آال الجنسين نساء رجال العمرية

0-4  16.3 16.6 16.4 15.0 14.9 14.9 
5-9  18.8 18.7 18.8 15.6 15.4 15.5 
10-14  15.9 14.3 15.1 15.1 14.0 14.6 
15-19  10.5 9.9 10.2 12.6 12.6 12.6 
20-24  6.9 6.7 6.8 9.6 9.6 9.6 
25-29  5.8 6.8 6.3 7.3 7.7 7.5 
30-34  5.0 5.8 5.4 4.9 5.0 4.9 
35-39  4.8 5.4 5.1 4.3 4.9 4.6 
40-44  3.6 3.8 3.7 3.5 3.9 3.7 
45-49  2.8 2.8 2.8 2.8 3.1 3.0 
50-54  2.6 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 
55-59  1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 
60-64  2.0 1.9 2.0 1.7 1.6 1.7 
65-69  1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 
70-74  1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 
75-79  0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 
80-84  0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 

85+  0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 
 الفئات العمرية العريضة

0-14  50.9 49.6 50.3 45.7 44.4 45.0 
15-64  45.4 47.0 46.2 50.7 52.3 51.5 

65+  3.6 3.4 3.5 3.5 3.3 3.4 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي
 19,685,161 3,423,51814,587,80714,047,4055,637,756 11,164,289 العدد

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –ز المرآزي لإلحصاء الجها: المصدر

  2004الهرم السكاني للسكان المقيمين حسب النتائج النهائية لتعداد ) 3(   شكل رقم 
     

  

  

  

  

  

  : نسب اإلعالة للسكان 2-4

ثلة في الفئات تستخدم هذه النسب لمعرفة العبء االقتصادي الذي تتحمله الفئات المنتجة في المجتمع المتم
فئة صغار ) سنة14-0(والتي تتحمل عبء الفئة الغير منتجة للفئات العمرية )  سنة64-15(العمرية المحصورة بين 
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شكل رقم ( 4 )  نسب اإلعالة للسكان، مقارنة بين تعــدادي 1994 و 2004م
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نسب اإلعالة للصغار  نسب اإلعالة للكبار  نسب اإلعالة العمرية  نسب اإلعالة الكلية 

1994 2004

، حيث مثلت نسب إعالة صغار )10-2(فأآثر، ويظهر ذلك من خالل الجدول رقم)  سنة65(السن وفئة آبار السن 
) 64-15(وهذا يعني أن آل مائة من األفراد في سن العمل م، 2004حسب نتائج تعداد % 87.4سنه ) 14-0(السن 

فقط % 6.7فقد بلغت )  سنه فأآثر 65( فردًا من صغار السن، وفيما يتعلق بنسبة إعالة الكبار 87سنه يعيلون حوالي 
ة أما نسبة اإلعال. ويرجع ذلك إلى أن عدد سكان هذه الفئة العمرية منخفض مقارنة مع الفئات العمرية األخرى 

 من األفراد 94سنه يعيلون حوالي ) 64-15( وهذا يعني أن آل مائه فرد في الفئة العاملة94.1العمرية فقد بلغت 
 يتضح  أن نسب اإلعالة بشكل عام قد انخفضت 1994وبمقارنة هذه النسب مع نتائج تعداد . خارج هذه الفئة العمرية

  ).سنة14-0(في الفئة العمرية لألطفال مابين التعدادين وذلك يعود إلى انخفاض نسبة السكان 

ا في الريف نتيجة أن                        ل منه ا أق ز بأنه ة في الحضر تتمي وبمقارنة الحضر والريف فيظهر أن نسب اإلعال
سن                ار ال ال وآب م     . الحضر تكون فيه الفئة العمرية المنتجة اقتصاديا أآبر من فئتي األطف شكل  ) 10-2(والجدول رق وال

  . يوضحان ذلك) 4(رقم 

 و 1994نسب اإلعالة للسكان في حضر وريف وإجمالي الجمهورية مقارنة بين تعدادي  ) 10-2( ل رقم جدو
2004  

 إجمالي ريف حضر
 نسب اإلعالة

1994 2004 1994 2004 1994 2004 
 87.4 108.9 118.898.2 65.3 82.1 نسب اإلعالة للصغار
 6.7 7.7 7.5 8.6 4.8 5.3 نسب اإلعالة للكبار

*عالة العمريةنسب اإل  87.4 70.1 127.4105.7 116.6 94.1 
*نسب اإلعالة الكلية  187.4170.1227.4205.7 216.6 194.2 

  ).سنة64-15( شخص من السكان في األعمار 100نسبة اإلعالة لكل  •
  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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12
13
14
15
16
17

رجال  نساء   آالالجنسين    

دادي 1994 و 2004م شكل رقم  (5) العمر الوسيط للسكان بحسب النوع مقارنة بين تع

1994 2004

  
  -: الوسيط للسكانالعمر: 2-5

ذا العمر             ارهم تحت ه وهو العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين عدديًا نصف السكان تقع أعم
ة                     وة أو آهول سكان من حيث درجة فت ذا المؤشر بالترآيب العمري لل رتبط ه ر، وي والنصف اآلخر تقع فوق ذلك العم

  .السكان

م  م ) 11-2(ومن خالل الجدول رق شكل رق وع ) 5(وال سكان بحسب الن ذان يوضحان العمر الوسيط لل الل
  :والحالة الحضرية يمكننا مالحظة األتي

دادي   ابين تع سكان م يط لل ر الوس ي العم اع ف اك ارتف ن 2004 و 1994هن ى 13.9،م ال 15.6 إل  لك
  . الجنسين، و ارتفاع العمر الوسيط لدى النساء مقارنة بالرجال في آال التعدادين

ة                   ارتفاع العمر   وى العامل ه الق ه مع الريف نتيجة أن الحضر تتجه إلي  64-15( الوسيط في الحضر مقارن
  .    للبحث عن فرص عمل) سنة

  2004 و 1994العمر الوسيط للسكان بحسب النوع ومحل اإلقامة مقارنة بين تعدادي  ) 11-2( جدول رقم 

 إجمالي ريف حضر
 النوع

1994 2004 1994 2004 1994 2004 
 15.5 13.6 14.5 12.6 18.5 17.4 رجال
 16.1 14.1 15.5 13.8 17.7 15.4 نساء
آال 
ن ال

16.5 18.2 13.1 14.5 13.9 15.6 

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  :متوسط العمر للسكان : 2-6

ي ، ناضج أو   ( ستدل منه على وصف حالة المجتمع ونوعه  وهو متوسط العمر لكل السكان بالسنوات، وي      فت
ان             25، فإذا آان متوسط العمر للسكان أقل من         )هرم  سنة فالمجتمع فتي أي يترآز أفراده في األعمار الصغيرة، وإذا آ

ر من        30-25متوسط العمر يقع بين      ل     30 سنة فهو مجتمع ناضج ، وإذا آان متوسط العمر أآب و مجتمع يمي نة فه  س
  .الى التعمر أي أن معظم أفراده من ذوي الفئات العمرية الكبيرة

م     وع       ) 12-2(ومن خالل الجدول رق سكان بحسب الن ي  متوسط العمر لل اع ف اك ارتف ذي يوضح أن هن ال
نة  21(ومحل اإلقامة من     ام       )  س ًا في ع ى  1994تقريب نة  22(م، إل ام       )  س ًا في ع ى مستوى       2004تقريب ذلك عل م، وآ
  .الحضر والريف

  متوسط العمر للسكان بحسب النوع ومحل اإلقامة) 12-2(جدول رقم 
  2004 و 1994مقارنة بين تعدادي 

 إجمالي ريف حضر
 النوع

1994 2004 1994 2004 1994 2004 
 21.8 20.6 21.1 20.0 23.2 22.3 رجال
 22.0 20.9 21.8 20.8 22.6 21.1 نساء
آال 
ن ال

21.8 22.9 20.4 21.5 20.7 21.9 

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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23

رجال نساء آالالجنسين

شكل رقم ( 6 )  متوسط العمر للسكان حسب النوع مقارنة بين تعدادي 1994 و 
2004م

1994 2004
  

  الحالة الزواجية :2-7

د من الظواهر                        أثيرًا مباشرًا في العدي ؤثر ت ي ت ة تعتبر مؤشرات الزواج من المقاييس الهامة الت  الديموغرافي
زواج             مثل الخصوبة عند المرأة وآذا ال      د ال ل العمر عن دة مث ى عوامل عدي زواج عل أثير مؤشرات ال وفيات، ويتوقف ت

ة يمكن              يم آمي األول للنساء المتزوجات والمدة التي تقضيها المرأة دون انفصال أو طالق أو ترمل، وهذه الخصائص ق
زواج األول، والعمر الوسيط ون                 د ال ل متوسط العمر عن ساء المتزوجات   معرفتها بمقاييس ومعدالت مختلفة مث سب الن

ك من          ) 49-15(إلى إجمالي النساء في الفئات العمرية اإلنجابية         ر ذل ة وغي ة الزواجي سنة، ومعدالت الخصوبة العمري
  .المقاييس والمعدالت
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  :متوسط العمر عند الزواج األول  2-7-1

وع ومحل   ) متوسط عمر العزوبية  ( متوسط العمر عند الزواج األول        2-7-1-1 ة  حسب الن ين   (اإلقام ة ب مقارن
  ):م2004 ، 1994تعدادي 

م   دول رق شير الج زواج األول    ) 13-2(ي د ال ر عن ط العم ى أن متوس ط (إل   متوس
ة  ر العزوبي رات        ) عم ن المؤش ط م ذا المتوس ر ه ة، ويعتب الي الجمهوري ف وإجم ضر وري ي ح وع ف سب الن   ح

شير         ث ي ة، حي نة معين ي س زوجين ف سكان المت ر ال صنف عم ي ت ة الت ر     المهم ى العم ط إل ذا المتوس    ه
ل         زواج قب دوث أول ال دم ح راض ع ى افت ين عل ر مع ى عم يتزوجون حت ذين س ين ال ن ب زواج األول م د ال   عن
ة   الي الجمهوري ستوى إجم ى م ط عل ذا المتوس غ ه د بل سين، وق اوز الخم د تج ر وبع ن العم رة م   العاش

وع يالحظ    1994 في تعداد   سنة) 22.8(م مقارنة بـ    2004سنة في تعداد    ) 23.8(لكال الجنسين    م، وعلى مستوى الن
غ     ث بل ساء حي ن الن ر م ال أآث د الرج ع عن ط مرتف ذا المتوس ع 25.4أن ه ة م نة 22.1 مقارن    س

ساء    ين الن نخفض ب زواج األول ي د ال ر عن ط العم ظ أن متوس ة يالح الل المقارن ن خ والي، وم ى الت   عل
والي     ال بح ن الرج ر م الي    3.3 أآث ستوى إجم ى م نوات عل داد     س ائج تع سب نت ة بح   م، 2004الجمهوري

رة     ار مبك ي أعم زوجن ف ساء يت ين أن الن ذا يب اك     . وه يالحظ أن هن ف ف ضر والري ستوى الح ى م ا عل   أم
ط      غ المتوس ث بل ف حي ضر والري ين الح سيط ب اوت ب نة، 24.8تف ادة  23.3 س والي أي بزي ى الت نة عل    س

  . سنة ونصف تقريبًا في الحضر

  حسب النوع) متوسط العزوبية(وسط العمر عند الزواج األول مت ) 13-2( الجدول رقم 
  )2004 و 1994مقارنة بين تعدادي ( ومحل اإلقامة 

1994 2004 
 النوع

 إجمالي حضر ريف إجمالي حضر ريف
 25.4 26.3 24.9 24.8 25.7 24.3 رجال
 22.1 22.9 21.8 20.7 21.6 20.4 نساء
 23.8 24.8 23.3 22.8 23.9 22.3 إجمالي
  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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1994 2004
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  : متوسط العمر عند الزواج األول حسب النوع والمحافظات 2-7-1-2

ل           ) 14-2(يشير الجدول رقم      إلى أن أعلى متوسط للعمر عند الزواج األول هو في محافظة عدن حسب مث
ة    ) 26.6( ي محافظ زوج األول ف د ال ر عن ط للعم ي متوس ًا وادن نة تقربي ة (س ت  ) 21.1) (حج ًا ، وتفاوت نة تقربي س

د               سبة لمتوسط العمر عن ى ن إن أعل وع ف ى مستوى الن ا عل ة المحافظات، أم متوسطات العمر عند الزوج االول من بقي
غ        ذآور بل ي        ) 27.6(الزواج األول لل ًا في محافظة أب نة تقريب ى في محافظة    س ًا،   ) 21.8) (حجة (ن، واألدن نة تقريب س

رة         ) 24.7(وللنساء فقد مثل أعلى متوسط للعمر عند الزواج األول           في محافظة عدن، وأدنى متوسط في محافظة المه
ه           ) 20.6( ر من ين الرجال أآث ع ب زواج األول مرتف د ال سنة تقريبًا، ومن خالل تلك األرقام يظهر أن متوسط العمر عن

  .النساء وبشكل عام فان هناك اتجاه إلى تأخير الزواج مقارنه مع األعوام السابقة بين 

  متوسط العمر عند الزواج األول  ) 14-2(  الجدول رقم 
  حسب النوع والمحافظات

 النوع
 المحافظات

 اإلجمالي النساء الرجال

 22.83 21.37 24.55 إب
 25.76 23.93 27.55 أبين
 24.13 22.29 25.51 األمانة
 22.97 21.07 24.79 البيضاء
 24.45 23.09 25.92 تعز
 24.49 22.99 2578 الجوف
 21.13 21.75 21.76 حجة
 24.35 22.45 26.22 الحديدة

 24.16 21.87 26.24 حضرموت
 22.32 20.88 23.89 ذمار
 23.42 21.52 25.13 شبوة
 22.96 21.22 24.48 صعدة
 22.71 21.56 23.97 صنعاء

دنع  28.12 24.69 26.55 
 24.73 23.09 26.46 لحج
 24.4 22.51 25.29 مأرب
 23.07 21.55 24.63 المحويت
 23.07 20.63 26.22 المهرة
 22.29 20.99 23.53 عمران
 23.21 21.58 24.74 الضالع
 23.90 21.95 24.47 ريمة

 23.78 22.14 25.38 اإلجمالي

  .م2004 النتائج النهائية لتعداد –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  : السكان حسب الحالة الزواجية2-7-2

وين األ   ية لتك ة األساس زواج اللبن ل ال رةيمث شاره   س أن انت م ف ن ث ال، وم اب األطف    وإنج
نشء  ة ال ة ورعاي ع والطفول ة المجتم راد وحماي اة األف روف لحي ئ الظ ع يهي ي المجتم تقراره ف    واس

اهرة اج زواج ظ سنين، وال اء   والم اة أو االنته ى الوف د حت ن الرش وغهم س ذ بل سكان من الزم ال ة ت   تماعي
ك      ات تل ة وإتجاه التهم الزواجي سب ح ي ح ع اليمن صائص المجتم ة خ ة، ولمعرف صورة عام الطالق ب   ب

دادي     ين تع رة ب الل الفت ية خ م     2004م و1994 الخاص دول رق ي الج ك ف ة ذل يمكن مالحظ   ، )15-2(م، ف
سبة     اع ن ى ارتف شير إل ث ي دادي   حي ين تع ة ب والي  2004 ، 1994 العزوبي ن ح ى  %) 44( م   إل

والي  زواج األول    %) 48(ح د ال ر عن ط العم اع متوس د الرتف ذا تأآي ة (وه ر العزوبي ط عم   ،)متوس
ا     ال، آم اط الرج ين أوس سبة ب س الن ع نف ة م ساء مقارن د الن ة عن سبة العزوبي اع ن ى ارتف افة إل    إض

دادي  ين التع زوجين ب سبة المت ضت ن ن  انخف ي %) 50.1(ن م ى 1994ف ي %) 46.5(م إل   م 2004ف
ة    االت الزواجي ة الح ا بقي ال، أم ساء والرج د الن ضًا عن اض أي ر االنخف سين ويظه ال الجن ل، ( لك   الترم

الق  ك      ) الط ال وذل دى الرج ه ل ر من ساء أآب دى الن ل ل ظ أن الترم ه يالح ذآر، إال ان ر ي شهد تغي م ت   فل
ي  د الم اة عن ع الحي ى أن توق ع إل سبة   يرج اة بالن ع الحي ن توق ر م ون أآب ادة يك اث ع د إن   الد عن

  .للذآور، وأن معظم النساء ال يتزوجن بعد فقدان الزوج خاصة في األعمار المتقدمة

  

  سنوات فأآثر بحسب الحالة الزواجية والنوع) 10(التوزيع النسبي للسكان ) 15-2(الجدول رقم 
  )2004 و 1994مقارنة بين تعدادي (

الحالة  2004 1994
واجيةالز  آال الجنسين رجال نساء آال الجنسين رجال نساء 

 48.1 53.2 42.8 44.4 50.3 38.3 أعزب
 46.5 44.3 48.8 50.1 47.2 53.2 متزوج
 1.1 0.7 1.4 1.1 0.7 1.4 مطلق
 3.7 1.2 6.3 4.0 1.4 6.8 أرمل

 0.6 0.6 0.6 0.3 0.4 0.3 غير مبين
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي
 6,719,0486,961,14913,680,197 9,456,985 4,853,314 4,603,671 العدد

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  : حسب المحافظات و الحالة الزواجية) سنوات فأآثر10(التوزيع النسبي  للسكان المقيمين .  4

م    يوضح الجدو  ة في محافظات                ) 16-2(ل رق اع في نسب العزوبي اك ارتف أرب وتعز     (أن هن ، )الجوف وم
م في محافظات            ) 51.3 ،   53.0 ،   53.9(حيث بلغت النسبة     سبه له أن أعال ن زوجين ف ا المت ار،  (على التوالي، أم ذم
رة ران، المه ث بلغت )عم ت  ) 49 ، 50.1 ،50.2(، حي د آان ل فق ة الترم ا حال والي، أم ى الت ي عل ا ف سبة له ى ن أعل

دة، المحويت   (محافظات   ه، الحدي افظتي الجوف         )ريم شكل واضح في مح د ظهرت ب سبة الطالق ق اع ن ا أن ارتف ، آم
  .على التوالي%) 2.1و % 3(وعدن حيث بلغت 

  
  سنوات فأآثر) 10(التوزيع النسبي إلجمالي السكان المقيمين ): 16-2(الجدول رقم 

  ةبحسب الحالة الزواجية والمحافظ

م.غ مطلق أرمل متزوج أعزب المحافظة  اإلجمالي 
 100.0 0.9 0.9 3.8 46.4 48.0 إب
 100.0 1.0 1.1 4.0 44.2 49.7 أبين
 100.0 1.1 1.0 2.7 47.0 48.2 األمانة
 100.0 0.9 0.8 3.6 46.3 48.4 البيضاء
 100.0 1.2 3.0 1.5 40.4 53.9 الجوف
 100.0 0.5 1.1 4.3 46.8 47.3 الحديدة
 100.0 0.7 0.8 4.0 47.3 47.3 الضالع
 100.0 0.5 0.9 4.3 48.2 46.1 المحويت
 100.0 1.5 1.9 3.5 49.0 44.1 المهرة
 100.0 0.7 1.1 4.0 42.9 51.3 تعز
 100.0 0.8 0.7 3.5 46.9 48.1 حجة

 100.0 0.9 1.6 4.2 48.4 44.9 حضرموت
 100.0 0.7 0.9 4.1 50.2 44.1 ذمار
 100.0 0.8 1.1 4.4 47.3 46.4 ريمة
 100.0 0.9 1.1 3.0 47.0 48.0 شبوة
 100.0 0.7 1.2 3.3 48.3 46.6 صعدة
 100.0 0.7 0.7 3.6 48.4 46.7 صنعاء
 100.0 1.1 2.1 4.1 44.9 47.8 عدن
 100.0 0.6 0.5 3.4 50.1 45.4 عمران
 100.0 0.9 1.0 4.0 44.6 49.5 لحج
 100.0 0.9 1.3 2.4 42.4 53.0 مأرب
 100.0 0.6 1.1 3.7 46.5 48.1 اإلجمالي

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  : ومتوسط عدد األفراد في المسكنسرة حجم األ 2-8  

ة،     سرةمن المعروف أن متوسط حجم األ      ة وديمغرافي صادية واجتماعي ا   يتأثر زيادة أو نقصان بعوامل اقت آم
ل من متوسط                     ي تقل أن متوسط عدد األفراد في المسكن يتأثر بنفس العوامل السابقة ،إضافة إلى زيادة عدد المساآن الت

  .عدد األفراد في المسكن

م      راد في المسكن، ومتوسط حجم األ        ) 17-2( فمن خالل الجدول رق  ظل  سرة نالحظ أن متوسط عدد األف
ائج         2004 ،   1994ادي  متقاربًا ولم يتغير بشكل آبير بين تعد        على المستوى اإلجمالي للجمهورية، حيث أظهرت النت

ا آانت      )7.1 (سرة ومتوسط حجم األ    ) 6.9(  أن متوسط عدد األفراد في المسكن الواحد           2004النهائية لتعداد    ، بينم
ين ا            1994في تعداد   ) 6.7(و  ) 6.6( رًا ب را آثي م يتغي ا    ، وهذه النتائج توضح أن هذان المتوسطان ل ذا م دادين، وه لتع

راد األ     ع أف كن جمي ضل س ت تف ي الزال ة الت ادات االجتماعي د أن الع رةيؤآ ل    س ى العوام افة إل د إض سكن واح ي م  ف
ذين                          ؤثرًا في ه ردة ال زالت تلعب دورًا م االقتصادية التي تؤثر على عدم قدرة األفراد على االستقاللية في مساآن منف

 سرة ت فان الجدول يوضح أن متوسط عدد األفراد في المسكن ومتوسط حجم األ     المؤشرين، أما على مستوى  المحافظا     
داد                   الي سواء في تع ى المستوى اإلجم  1994على مستوى آل محافظه يظل متقارب أيضًا آما هو حال المؤشرين عل

سبة لمتوسط عدد األ              2004أو تعداد    راد في   ،  إال أنه ظهر أن هناك تفاوت بين محافظة وأخرى، حيث مثلت أعلى ن ف
داد  ي تع سكن ف سبة 2004الم ران بن بوة، عم ي محافظات ش رد8.9، 8.9م ف داد / ف ي تع ائج ف د آانت النت سكن، وق م

  .1994 متوافقة مع نتائج تعداد 2004

   للسكانسرةمتوسط عدد األفراد في المسكن ومتوسط عدد األفراد لأل) 17-2(جدول رقم 
  م2004 و 1994 مقارن بين تعدادي المقيمين في الجمهورية حسب المحافظة، جدول

  

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –الجهاز المرآزي لإلحصاء :       المصدر

1994 2004 
متوسط عدد  المحافظات

األفراد في 
 المسكن

متوسط عدد 
سرةأفراد األ  

)سرةحجم األ(  

 متوسط عدد
األفراد في 
 المسكن

متوسط عدد 
 سرةأفراد األ

)سرةحجم األ(  
 7.0 6.8 6.6 6.5 إب
 7.4 7.4 7.1 7.1 أبين
 6.9 6.5 6.8 6.3 االمانة
 8.5 8.3 8.0 7.8 البيضاء
 6.5 6.1 6.3 6.2 تعز
 7.5 7.9 8.9 9.5 الجوف
 7.6 7.9 7.0 7.2 حجة
 6.2 5.9 5.8 5.6 الحديدة

 8.2 7.2 7.4 7.0 حضرموت
 7.1 6.7 6.3 6.2 ذمار
 8.9 8.9 7.8 8.4 شبوة
 8.1 8.5 7.1 7.2 صعدة
 7.8 7.9 7.4 7.5 صنعاء
 6.5 6.1 6.2 5.5 عدن
 6.9 6.3 6.4 6.2 لحج
 8.5 8.5 8.2 8.1 مأرب
 7.2 7.5 6.4 6.6 المحويت
 6.4 6.9 6.7 5.9 المهرة
 8.2 8.9 7.8 8.0 عمران
 7.9 7.7 7.0 6.9 الضالع
 7.0 7.8 6.1 6.5 ريمة

 7.1 6.9 6.7 6.6 اإلجمالي
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  -: الهجرة:2-9

  التوزيع العددي للسكان حسب مكان الميالد واإلقامة الحالية ) 18-2( جدول رقم 

  م2004وصافي الهجرة على مستوى محافظات الجمهورية من واقع نتائج تعداد 

 السكان حسب المحافظة
 مكان الميالد

السكان حسب 
 صافي ألهجرة اإلقامة الحالية

-234416 2111780 2346196 إب  
-21939 428236 450175 أبين  

 845171 1698384 853213 أمانه ألعاصمه
-41615 566896 608511 البيضاء  
-150569 2364843 2515412 تعز  
-6190 443133 449323 الجوف  
-35363 1467189 1502552 حجة  
 100122 2105356 2005234 الحديدة

 17185 1008473 991288 حضرموت
-136414 1320185 1456599 ذمار  
-11098 460484 471582 شبوة  
 24628 687113 662485 صعدة
-113025 917441 1030466 صنعاء  
 156450 560388 403938 عدن
-94093 713317 807410 لحج  
 12613 235568 222955 مأرب
-72319 489303 561622 المحويت  
 8281 86538 78257 المهرة
-57621 875147 932768 عمران  
العالض  476764 464631 12133-  
-83633 392179 475812 ريمة  

-109014 268947 377961 خارج اليمن  
  19630 4638 غير مبين
    19685161  19685161 إجمالي

  .م2004 النتائج النهائية لتعداد –الجهاز المرآزي لإلحصاء :         المصدر

ا    صائية المتع اييس اإلح ًا للمق رة وفق اس الهج صعب قي م   ي ة حج ن دراس ن يمك ًا، ولك ا ديموغرافي رف عليه
سكاني                   التحرآات الداخلية بين المدن أو المناطق الجغرافية المختلفة داخل حدود الدول، ولمعرفة حجم ونسبة الحراك ال

داد          ائج تع ًا لنت ة وفق ان          2004بين محافظات الجمهوري سكان في المحافظات حسب مك تعانة بحجم ال م من خالل االس
أن محافظات               الميالد دة، حضرموت،        ( ومكان اإلقامة الحالية، فإن الصافي لذلك المعيار يظهر ب ة العاصمة، الحدي أمان

رة                  )صعدة، عدن، مأرب، المهرة    ك المحافظات خالل الفت ذا مطابق ومنطقي لظروف تل ة، وه ، تعتبر محافظات جاذب
دادي  ين تع سبة الغ 2004 و 1994ب دن بالن مة وع ة العاص ت أمان ا  م، وحظي اجرين للمزاي ذب للمه ن الج ة م الب

  .االقتصادية المتوفرة بهما 
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نسبة الهجرة الحياتية للسكان على مستوى محافظات الجمهورية من واقع نتائج تعداد  ) 19-2( الجدول رقم
  م2004

 السكان حسب المحافظة
 مكان الميالد

السكان حسب 
 اإلقامة الحالية

 نسبة الهجرة
 الحياتية

-11.1 2111780 2346196 إب  
-5.1 428236 450175 أبين  

 49.8 1698384 853213 أمانه ألعاصمه
-7.4 566896 608511 البيضاء  
-6.4 2364843 2515412 تعز  
-1.4 443133 449323 الجوف  
-2.4 1467189 1502552 حجة  
 4.8 2105356 2005234 الحديدة

 1.7 1008473 991288 حضرموت
-10.3 1320185 1456599 ذمار  
-2.4 460484 471582 شبوة  
 3.6 687113 662485 صعدة
-12.3 917441 1030466 صنعاء  
 27.9 560388 403938 عدن
-13.2 713317 807410 لحج  
 5.4 235568 222955 مأرب
-14.8 489303 561622 المحويت  
 9.6 86538 78257 المهرة
-6.6 875147 932768 عمران  
-2.6 464631 476764 الضالع  
-21.3 392179 475812 ريمة  

 40.5- 268947 377961 خارج اليمن
  19630 4638 غير مبين

    19685161  19685161 إجمالي

  .م2004 النتائج النهائية لتعداد –الجهاز المرآزي لإلحصاء :              المصدر
  

م   دول رق ين الج ة م   ) 19-2(يب ي مقدم دن ف ة ع مة ومحافظ ة العاص ة  أن أمان ة الجاذب ات الجمهوري حافظ
وفر الخدمات                              ى ت ة المحافظات، إضافة إل ة ببقي ر مقارن سبة أآب وفر فرص عمل بن للمهاجرين ، وهذا منطقي نظرًا لت

أن محافظات                     ضًا من الجدول ب ية األخرى، ويتضح أي ة (التعليمية والصحية والخدمات األساس  - لحج  - المحويت  -ريم
  . المحافظات الطاردة وتحظى بأعلى نسبة للهجرة الحياتية على التوالي هي)  إب- ذمار-صنعاء
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  م2004نسبة الهجرة الحياتية للرجال على مستوى محافظات الجمهورية من واقع نتائج تعداد ) 20-2(جدول رقم

 السكان حسب  المحافظة
 مكان الميالد

السكان حسب 
 اإلقامة الحالية

 نسبة الهجرة
 الحياتية

-14.2 1026226 1171861 إب  
-5.2 216872 228233 أبين  

 52.9 922586 434268 أمانه ألعاصمه
-8.3 283435 306982 البيضاء  
-10.3 1127014 1243187 تعز  
-1.4 240662 244118 الجوف  
-2.7 759798 780033 حجة  
 3.3 1060696 1025876 الحديدة

 1.9 514560 504613 حضرموت
-13.1 651280 736496 ذمار  
-2.8 236206 242752 شبوة  
 4.0 352575 338415 صعدة
-13.2 466258 527930 صنعاء  
 29.5 290539 204753 عدن
-14.8 353779 406044 لحج  
 6.6 124881 116590 مأرب
-16.9 243273 284417 المحويت  
 12.8 46331 40385 المهرة
-7.5 448771 482272 عمران  
-2.2 235992 241206 الضالع  
-26.1 190844 240640 ريمة  

 2.5- 227684 233316 خارج اليمن
  16691 2566 غير مبين

    10036953  10036953 إجمالي

  .م2004 النتائج النهائية لتعداد –الجهاز المرآزي لإلحصاء :               المصدر
  

م    دول رق الل الج ن خ ي      ) 20-2(م ي ف ال ه ة للرج رة الحياتي سبة للهج ى ن ظ أن أعل   نالح
مة  أ ة العاص دن    )52.9(مان ة ع ي محافظ ا ف ه      ) 29.5(يليه ة ريم ي محافظ ا ف سبة له ى ن   ) -26.1(وأدن

  ).-16.9(يليها محافظة المحويت

ال ،           فوف الرج ي ص ز ف رة تترآ ي أن الهج ل ف ع المتمث ة للواق اءت مطابق سب ج ذه الن   وه
الي        واردة إلجم اردة ال ة والط ات الجاذب سل المحافظ ي تسل ابق ف به تط اك ش ذآور وهن سكان ال    ال

  ).19-2( واإلناث في جدول رقم 
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  م2004نسبة الهجرة الحياتية للنساء على مستوى محافظات الجمهورية من واقع نتائج تعداد ) 21-2(جدول رقم

 السكان حسب المحافظة
 مكان الميالد

 السكان حسب
 اإلقامة الحالية

 نسبة الهجرة
 الحياتية

-8.2 1085554 1174335 إب  
-5.0 211364 221942 أبين  

 46.0 775798 418945 أمانه ألعاصمه
-6.4 283461 301529 البيضاء  
-2.8 1237829 1272225 تعز  
-1.4 202471 205205 الجوف  
-2.1 707391 722519 حجة  
 6.3 1044660 979358 الحديدة

 1.5 493913 486675 حضرموت
-7.7 668905 720103 ذمار  
-2.0 224278 228830 شبوة  
 3.1 334538 324070 صعدة
-11.4 451183 502536 صنعاء  
 26.2 269849 199185 عدن
-11.4 359538 401366 لحج  
 3.9 110687 106365 مأرب
-12.7 246030 277205 المحويت  
 5.8 40207 37872 المهرة
-5.7 427376 450496 عمران  
-3.0 228639 235558 الضالع  
-16.8 201335 235172 ريمة  

 250.0- 41263 144645 خارج اليمن
  2939 2072 غير مبين

    9648208  9648208 إجمالي

  .م2004 النتائج النهائية لتعداد –الجهاز المرآزي لإلحصاء :                      المصدر

ت        ث بلغ مة حي ة العاص ي أمان ساء ف ة للن رة الحياتي سبة للهج ى ن ل أعل   )46.0(تمث
دن  ة ع ه محافظ ه   ) 26.2(يلي ة ريم ي محافظ ساء ف ة للن رة الحياتي سبة للهج ى ن   ) -16.8(وأدن

  .لكالهما) -11.4(ثم محافظات صنعاء ،لحج بنسبة ) -12.7(يليها محافظة المحويت 

  .وهذا يؤآد ما تم اإلشارة إليه من النتائج المتعلقة بنسب الهجرة الحياتية الخاصة بالذآور 
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  م1994،2004حياتية من واقع نتائج تعدادي نسبة ألهجرة ال) 22-2(جدول رقم

1994تعداد  المحافظة م2004تعداد    

 11.1- 7.1- إب
 5.1- 4.3- أبين

 49.8 52.8 أمانه ألعاصمه
 7.3- 5.8- البيضاء
 6.4- 1.9- تعز
 1.4- 0.2- الجوف
 2.4- 0.4- حجة
 4.8 8.2 الحديدة

 1.7 1.2 حضرموت
 10.3- 8.0- ذمار
 2.4- 0.0 شبوة
 3.6 3.5 صعدة
 12.3- 10.4- صنعاء
 27.9 27.8 عدن
 13.2- 14.3- لحج
 5.4 10.2 مأرب
 14.8- 10.8- المحويت
 9.6 8.0 المهرة
 6.6- 4.0- عمران
 2.6- 2.3- الضالع
 21.3- 14.3- ريمة

  19685161  14587807 عدد السكان المقيمين 

  .م2004 ، 1994 النتائج النهائية لتعدادي –مرآزي لإلحصاء الجهاز ال:                           المصدر
  

م   دول رق ين الج دادي      ) 22-2(يب ات تع ع بيان ن واق ة م رة الحياتي سب الهج ة لن   م،2004 و 1994مقارن
ى          المرتبتين األول ت ب دن احتفظ ة ع مة ومحافظ ة العاص ه أن أمان ضح في ذي يت    وال

ا أ     دادين وظلت ين التع رة ب الل الفت ة خ صلت    والثاني د ح ة، وق رة الحياتي ذب للهج سب الج ى ن   عل
داد                  2004 محافظة المهرة على المرتبة الثالثة في تعداد         ات تع ًا لبيان ة وفق ك المرتب أرب في تل م، فيما آانت محافظة م

  .م1994

اردة             ة الط رة الحياتي سبة الهج ث ن ن حي ى م ة األول ي المرتب ة ف ة ريم ت محافظ   وظل
  . خالل الفترة بين التعدادين 
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  -:المراجع 

 م1994الجهاز المرآزي لإلحصاء ـ النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن لعام  .1
  .م2004الجهاز المرآزي لإلحصاء ـ النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت لعام  .2
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 بيانات هذا الفصل أولية* 

از               ن رأي الجه ر ع صل وال تعب ذا الف د ه ر مع ة نظ ن وجه ر ع صل تعب ذا الف ي ه واردة ف ار ال  .اآلراء واألفك
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 مقدمة 

اك      نظرا ألهمية تسليط الضوء على مدى انتشار الفقر في ال   ساء، وحيث إن هن ين الن مجتمع وعلى األخص ب
ات                  ى أحدث البيان ذا اإلصدار عل ى ضرورة شمول ه از عل ادة الجه الفقر ، حرصا من قي ة ب شحه في البيانات المتعلق

د   سرة  ، فقد تم تأجيل إعداد هذا الفصل حتى تتاح بيانات مسح األ           سرةوالتي ال تتوفر إال في مسح ميزانية األ        ي يعتم  الت
ر في                         عليه دولي عن ظاهرة الفق ك ال ا في استخراج المؤشرات الخاصة بالفقر ،وقد تم االعتماد على مسودة أعدها البن

ام           2005/2006 متعدد اإلغراض    سرةاليمن استخدمت بيانات مسح ميزانية األ      شكل ع ر ب م ، وسيتم تناول ظاهرة الفق
رابط                 ى مستوى الت ز عل ر ، مع الترآي اق وخط الفق ساء        من خالل اإلنف اعي  الن وع االجتم ك الظاهرة والن ين تل ا ب  فيم

وع                    ساء (والرجال ،  عن  طريق استعراض حاله  الفقر بين أرباب  األسر بحسب  الن ك    ) ورجال  / ن ر لتل اس الفق ،وقي
ال                     ردات ، ولألطف ة المف فقط  األسر ، باإلضافة إلى الحالة العملية إلفراد العينة حسب الحالة الحضرية وحالة الفقر لكاف

سنوي حسب                      دخل ومتوسطة ال ع ال ة الحضرية ،  وتوزي ر حسب الحال دخل ومؤشرات الفق ، آما سيتم تناول توزيع ال
   .سرةالنوع لرب األ

ات المتاحة                      ذا الفصل ، هي البيان وى ه داد  محت ا إلع اد عليه م االعتم ي ت ات الت ى إن البيان ويجب التنويه إل
ه  األ        دد األغراض    م سرة بشكل أولي لنتائج مسح ميزاني از المرآزي لإلحصاء ،             2005/2006تع ذه الجه ذي نف م ، ال

  .والتي على ضوئها تم إعداد المسودة األولية لتقرير الفقر من قبل البنك الدولي  

   مفهوم الفقر3-1

وفير             2005/2006 متعدد اإلغراض    سرةتضمنت أهداف مسح ميزانية األ     ل في ت ى هدف أساسي تمث م عل
ذي           بيانات تساعد على در    ه الحديث ، ال اسة الفقر بمفهومة الشامل الذي يأخذ بعين االعتبار  إمكانية قياس الفقر بمفهوم

ال دون سن الخامسة ،                     ات عن وزن وطول األطف وفير بيان ذائي ، من خالل ت ر الغ ذائي وغي ر الغ يتضمن جانبي الفق
ال الم   ) الشهر األخير   ( إضافة إلى تخصيص الدورة الثانية عشر        راد        في اإلعم ة أف ات المسح عن آاف ة لجمع بيان يداني

ة ،                           انون من سؤ التغذي ذين يع ال ال ة وخصوصًا األطف اتهم العمري ة فئ اسر العنيه  ليمكن من خاللها تحديد األفراد بكاف
و م                  ي تق بة الت ة المناس ات ستمكن من إجراء الدراسات التحليلي ذه البيان ان ه وزن ، والشك ب ونسبة المواليد ناقصي ال

ال              برب ين األطف ط مؤشرات الفقر بالبيانات المتاحة عن نسبة األمية ومعدالت االلتحاق األساسي ، ومعدالت التحصين ب
ي        شامل       . ضد األمراض المعدية ونسبة الوالدات التي تمت تحت إشراف طب ه الحديث وال ر بمفهوم اس الفق ا أن قي آم

اء   – المياه   – الصحة   –التعليم  ( ة بالخدمات األساسية    يتطلب أيضا استخدام البيانات التي وفرها المسح والمتعلق         الكهرب
  .  باإلضافة إلى توفر الخدمات األساسية لتلك المنشات الخدمية وآفاءتهامن حيث مدى توفرها ....)  الطرق –

شرح ظاهرة                  ي ت ومن خالل البيانات المتوفرة بالمسح يمكن استقراء جوانب مختلفة لألوضاع االقتصادية الت
ات                         الف سانية ، ضمن البيان اة اإلن احي الحي رتبط بمختلف من شامل الم ة ال ر بمفهوم اس  آمي للفق ا مقي قر   ويخص منه

ل        سرةالخاصة بجوانب الدخل واالستهالك واإلنفاق األسري ، وممتلكات األ         دخل مث درة لل روة     ( الم ازة األرض والث حي
راض   ) الحيوانية واألجهزة والمعدات     ى االقت ه المحيطة         ، والقدرة عل ات الخاصة بخصائص المسكن وبيئت ذا البيان وآ

ى دراسة ظاهرة                        ساعد عل باإلضافة إلى بيانات أخرى متوفرة بالمسح ، جميع ما أشير إليه سابقًا من البيانات المتاحة ت
  .الفقر بصورة شامله وقياسها بشكل آمي 

  -: مفاهيم أساسية  3-2

شارة إلى التعريف المستخدم للمفاهيم المستخدمة ، حتى ال يكون          قبل الشروع في الجانب التحليلي ، يجب اإل       
  -:هناك لبس عند اإلطالع على ما تضمنه هذا الجزء في جوانبه التحليلية ، واهم تلك المفاهيم مايلي 

رة      -أ  ساوى                    -:األسر الفقي د أو  يت ي يزي ا األسر الت ر ، إم ا عن خط الفق ل إنفاقه ي يق  هي األسر الت
 .لفقر  فهي غير فقيرة إنفاقها مع خط ا

بعد السكان الفقراء عن خط الفقر ، فكلما زاد ابتعادهم عن خط الفقر باإلتجاة لألسفل    : فجوة الفقر    -ب 
 . مستويات إنفاقهم ضيعني إنخفا

ا ازدادت                       -:حدة الفقر    -ج  ر وآلم رة تحت خط الفق ز لألسر الفقي ر عن درجة الترآي ذا المؤشر يعب ه
ا       دة عن خط           نسبة هذا المؤشر يعني إن هن ى األسفل بعي رة إل ز لألسر الفقي د من الترآي ك مزي

 .الفقر 
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  : حالة الفقر بين أرباب األسر  3-2-1
  

  بحسب حالة الفقر والحالة الحضرية) نساء/رجال (التوزيع النسبي ألرباب األسر ) 1- 3: (جدول رقم 

  إجمالي الجمهورية  ريف  حضر

نوع رب   سرةنوع رب األ  سرةنوع رب األ
  إجمالي السكان  سرةاأل

  البيان
رجال 

  %نساء   %

إجمالي عدد 
رجال   داألفرا

  %نساء   %

إجمالي عدد 
رجال   األفراد

%  
نساء 
%  

  عدد  %

  6974551  34.8  17.5  82.5  5837775  18.6  81.4  1136776  12.2  87.8  أسر فقيرة

أسر غير 
  13078405  65.2  14.9  85.1  8724209  16.7  83.3  4354195  11.2  88.9  فقيرة

  20052956  100.0  15.8  84.2  14561984  17.5  82.5  5490971  11.4  88.6  اإلجمالي

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(تقرير البنك الدولي : المصدر 

  

  -:حالة الفقر ألرباب األسر على النحو التالي ) 1.3(تعكس نتائج الجدول رقم 
والي  - كا  %) 35(أن ح الي س ن إجم وًا    م ا يمثل راء ، بينم ة فق ة اليمني   ن الجمهوري

  %)65(غير الفقراء من السكان حوالي 
والي           - ال ح ن الرج ة م ستوى الجمهوري ى م رة عل ر الفقي اب األس شكل أرب ره  ) 4.7(ي   م

ساء      ن الن رة م ر الفقي اب األس عف أرب ال      . ض ن الرج رة م ر فقي ر غي اب األس ين أرب ي ح   ف
 .ا ألسر غبر الفقيرة من النساء مرة ضعف أرباب ) 5.7(تمثل حوالي 

ولي  - رة ح ها  أم ي تترأس رة الت ر الفقي سبة األس د أن ن ة %) 17.5(نج ر بالمقارن   اآب
 %)14.9(مع األسر غير فقيرة التي تترأسها امرأة حوالي 

والي  - كان     %) 21(أن ح ن س راء م ر الفق ا غي راء ، بينم ضر فق كان الح ن س   م
والي    غ ح ضر بل د   %) 79(الح ين نج ي ح ف    ، ف ي الري راء ف سكان الفق سبة ال   إن ن

والي  ت ح ت   %) 40( بلغ ف بلغ ي الري راء ف ر الفق سكان غي سبة  ال   ، ون
  %) .60(حولي 

مرتفعه بالمقارنة مع نسبة األسر      %) 18.56(نسبة األسر الفقيرة  ، التي تترأسها  امرأة في الريف             -
ي الحضر  رة ف رة ال%) 12.16(الفقي ر الفقي سبة األسر غي ذلك ن ي الريف وآ رأة ف ها ام ي تترأس ت

  %) .11.15(مرتفعه بالمقارنة مع نسبة األسر غير الفقيرة في الحضر %) 16.73(
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   - :سرة قياس الفقر بحسب الجنس لرب األ 3-2-2

   والحالة الحضريةسرةقياس الفقر بحسب نوع رب األ) 2 -3(جدول رقم 
  

  ريف  حضر
  إجمالي الجمهورية

  البيان

 اإلجمالي %نساء %رجال  اإلجمالي %نساء %رجال  اإلجمالي %نساء %ال رج

 34.78 38.58 34.07 40.09 42.61 39.56 20.70 22.15 20.52  نسبة الفقراء

 8.93 10.20 8.69 10.60 11.51 10.41 4.48 4.87 4.43  فجوة الفقر

 3.32 3.86 3.22 4.02 4.38 3.95 1.47 1.75 1.44  حدة الفقر

20052956 3166786 16886170 14561985 2542908 12019077 5490971 623878 4867093  المطلقالعدد 

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(تقرير البنك الدولي : المصدر 

  

م   دول رق الل الج ن خ ة   ) 2.3(       م ف والجمهوري ضر والري ي الح راء ف سبة الفق ظ أن ن   نالح
والي   ت ح والي  %) 35(، و %) 40(،و %) 21(بلغ ى الت وع رب األ  . عل ر لن ستوى الفق ى م رةوعل    س

دى        ر ل سبة الفق ع ن ة م ه بالمقارن رأة مرتفع هم ام ذين تترأس سكان ال دى ال ر ل سبة الفق د أن ن   نج
سبتهن   ت ن ث بلغ ل ، حي هم رج ذين يترأس سكان ال ضر، و %) 22.15(ال ي الح   %) 42.61(ف

  .جمهورية في ال%) 38.58(في الريف ، و 

سبتهم            ت ن ر بلغ ط الفق ن خ دون ع ذين يبع سكان ال د أن ال ر نج وة الفق ستوى فج ى م   وعل
ولي  ضر ، و %) 4.48( ح ي الح ف ، و %) 10.6(ف ي الري ى %) 8.93(ف ة ،و عل ي الجمهوري   ف

رب األ  وع ل ستوى الن رةم ة     س ه بالمقارن رأة مرتفع هم ام ذين  تترأس سكان ال سبة ال د أن ن    نج
سكان   ك ال ع أولئ ساء        م ر الن اب األس ر ألرب وة الفق ت فج ث بلغ ل ، حي هم رج ذين يترأس راء ال    الفق

  .في الجمهورية %) 10.21(في الريف ،و %) 11.51(في الحضر ، و %) 4.87( حوالي 

ت           ر بلغ ده الفق د أن ح ر نج ط الفق ت خ راء تح ز الفق ه ترآي ا لدرج         وإذا نظرن
والي  ضر ، و %) 1.47(ح ي الح ي الر%) 4.38(ف ف و ف ة %) 3.32(ي ي الجمهوري وع   .ف ستوى الن ى م   وعل

ه             سبة مرتفع ون ن رأة يمثل هم ام ذين تترأس راء ال ر إن الفق دة الفق الل ح ن خ نالحظ م   ف
والي         سبتهن ح ت ن ث بلغ ل ، حي هم رج ذين يترأس راء ال ع الفق ة م ضر ،  %) 1.75(بالمقارن ي الح   ف

  .في الجمهورية  %) 3.86(في الريف ، و  %) 4.38(و 
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الذين انهوا دراستهم بنجاح بحسب الجنس والحالة الحضرية ( الحالة العملية لألفراد قوة العمل ) 3-3(دول رقم ج
  وحالة الفقر

  

العاملين  
بأجر في 
  الزراعة

العاملين 
بأجر في 

غير 
  الزراعة

العاملين 
لحسابهم في 
  الزراعة

العاملين 
لحسابهم 
في غير 
  الزراعة

  اإلجمالي ينغير عامل  أعمال أخرى
  البيان

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال نساء  رجال نساء  رجال

                 حضر

 37799 259734 50.1 21.2 9.1 1.0 11.2 18.7 2.9 3.3 24.5 51.6 2.2 4.2  فقراء

 غير 
  فقراء

1.7 0.6 55.3 44.7 3.6 2.5 24.2 8.5 0.8 10.1 14.4 33.7 1017229 208073 

 
 اإلجمالي

2.2 0.8 54.5 41.6 3.5 2.5 23.1 8.9 0.9 10.0 15.8 36.2 1276963 245872 

                ريف 

 131545 1219490 62.7 14.2 10.6 0.9 1.8 9.9 22.8 30.3 1.6 34.7 0.5 10.0  فقراء

غير 
  فقراء

7.0 0.6 32.3 3.5 73.4 33.2 14.7 2.6 0.9 12.1 7.7 48.0 1852498 218394 

 349939 3071988 53.5 10.3 11.6 0.9 2.3 12.8 29.3 34.6 2.8 33.2 0.5 8.0 اإلجمالي

                الجمهورية

 169344 1479224 59.9 15.5 10.3 0.9 3.9 11.4 18.3 25.6 6.7 37.6 0.9 9.0  فقراء

غير 
  فقراء

5.1 0.6 40.5 23.6 25.4 18.2 18.0 5.5 0.8 11.1 10.1 41.0 2869727 426467 

 
 اإلجمالي

6.4 0.7 39.5 18.8 25.5 18.3 15.8 5.0 0.9 10.9 11.9 46.4 43489 595811 

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(تقرير البنك الدولي : المصدر 

  

ي أنه   ) 3-3(من خالل الجدول رقم   ين دراستهن  نالحظ إن نسبة إجمالي النساء الفقيرات في قوة العمل الالت
وا دراستهم                 %) 28.4(بنجاح في الجمهورية  بلغت       ذين انه وة العمل ال راء  في ق سبة الرجال الفق الي ن ، وبلغت إجم

ي         %) 60(، وإذا نظرنا على مستوى الحالة العملية لوجدنا حوالي            %) 34(بنجاح حوالي    رات الالت ساء الفقي من الن
%) 18.3(بقية النسبة تتوزع فيما بين العامالت لحسابهن في الزراعة           أنهين دراستهن بنجاح غير عامالت ، في حين         

رى   ال أخ ا أعم ة    %) 10.3(وعليه ر الزراع ي غي أجر ف امالت ب م الع ي   ، %)6.7(، ث أجر  ف امالت ب رًا الع وأخي
  %) .0.9(الزراعة 

والي       سبتهن ح ت ن ة بلغ ستوى الجمهوري ى م رات عل ر الفقي ساء غي ين الن ي ح وزع %) 71.6(ف   وتت
والي م ا ح الي %) 41(نه وزعن آالت تهن يت امالت ، وبقي ر ع ة ،  %) 23.6: ((غي ر الزراع ي غي أجر ف امالت ب الع

ة  ي الزراع امالت لحسابهن ف ال أخرى  %) 18.0(الع ة %) 11.1(، أعم ي الزراع أجر ف امالت ب سبة للع ل ن ، واق
)0.6. (%  

ساء ال      سبة الن الي ن ظ إن إجم ضر نالح ستوى الح ى م ا عل تهن   وإذا نظرن ين دراس ي انه رات الالت   فقي
ت  اح ، بلغ اح      %) 15(بنج تهم بنج وا دراس ذين انه راء ال ال الفق سبة الرج الي ن ت إجم   ، وبلغ

والي  والي  %) 20(ح دنا ح ة لوج ة العملي ستوى الحال ى م ي %) 50(، و عل رات الالت ساء  الفقي ن الن   م
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وزع   سبة تت ة الن ين بقي ي ح امالت ، ف ر ع اح غي تهن بنج ين دراس ي   انه أجر ف امالت ب ين ع ا ب    فيم
ة  ر الزراع ة %) . 24.5(غي ر الزراع ي غي سابهن ف امالت لح ت %) 11.2(وع رى بلغ ال أخ   وأعم

  %) .2.2(، وعامالت بأجر في الزراعة %) 2.9(، وعامالت لحسابهن في غير الزراعة %) 9.1(نسبتهن بها 

  

ان الر    دنا ب راء لوج ساء الفق ال والن ين الرج ا ب ا فيم ي  وإذا قارن ل ف ر بقلي ضعف أو أآث وا ال ال يمثل   ج
املين       ر الع رى وغي ال األخ تثناء األعم شطة باس ع األن دنهن    .  جمي رات لوج ر الفقي ساء غي ا للن   وإذا نظرن

والي    سبتهن ح ت ن ة إذ بلغ ر الزراع ي غي أجر ف امالت ب ي الع ر ف شكل آبي زن ب ر آ   ،%) 44.7( يت
امالت  ر الع ا غي ال األ %) 33.7( ويليه م األعم رى ، ت ة  % ) 10.1(خ ي  الزراع أجر ف امالت ب را الع ، وأخي

)0.6(%  

  

سبتهن   ت ن ل بلغ وة العم ي ق رات ف ساء الفقي الي الن ظ إن جم ف نالح ستوى الري ى م   وعل
والي  ل %) 37.6(ح ضر %) 62.4(، مقاب رات بالح ساء الفقي ين الن ا ب ة فيم رات ، وبالمقارن ر فق   غي

شك   الريف ي رات ب ساء الفقي دنا الن ف لوج سبة والري ا ن ي  %) 78(لن م رات ف ساء الفقي الي الن ن إجم   م
ل  وة العم والي     . ق د إن ح ف نج ي الري ل ، ف وة العم رات بق ساء الفقي الي الن ن إجم ر %) 63(و م   غي

الي       ول الت ى النح وزع عل سبة تت ة الن امالت وبقي ة ،    %) 22.8 (-:ع ي الزراع سابهن ف امالت لح   %) 10.6(، الع
  %)0.5(ت بأجر في الزراعة أعمال أخرى واقل نسبة للعامال

  

  نسبة األمية بين األطفال حسب الحالة الحضرية والفئة العمرية والجنس وحاله الفقر) 4-3(  جدول رقم 

  ريف  حضر

-10(األطفال بالعمر 
14(  

 -15(األطفال بالعمر 
17(  

  البيان  )17 -15(األطفال بالعمر   )14-10(األطفال بالعمر 

  جملة  بنات  أوالد  جملة  بنات  أوالد  جملة  بنات  أوالد  جملة  بنات أوالد
.11  4.7  فقراء

9  8.2  6.7 18.2 12.
3  13.3  43.5  27.7  12.1  57.4  33.6  

غير 
  28.7  48.2  8.8  19.6  34.8  6.4  5.0  8.0 2.1  3.6  5.3  2.1  فقراء

  30.9  52.3  10.4  23.2  38.7  9.5  6.9 10.6 3.3  4.8  7.0  2.8  اإلجمالي

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(لدولي تقرير البنك ا: المصدر 

  

م     دول رق الل الج ن خ ين األوالد) 4-3(م ر ب شكل آبي ز ب ة تترآ سبة األمي ظ أن ن   نالح
د    الي نج ستوى اإلجم ي م راء ، فعل ر الفق رائهم غي ع نظ ة م ام بالمقارن شكل ع راء ب ات الفق    والبن

ة   ة العمري ة للفئ سبة األمي والي  )14-10(أن ن ت ح ضر بلغ ي الح ة %) 5( ف ة العمري ي الفئ   )17-15(، وف
والي  ة  %) 7( ح ة العمري ي الفئ ال ف ين األطف ة ب سبة األمي د أن ن ف نج ي الري ت) 14-10(، وف   ارتفع

  %).31(بلغت حوالي ) 17-15(، وفي الفئة العمرية %) 23( لتبلع حوالي 

ش      ة منت سبة األمي د أن ن راء نج ال الفق ستوى األطف ى م ع   وعل ي جمي ات ف ين البن ا ب   رة فيم
ة          ي الفئ ات ف سبة للبن ى ن ت أعل ث بلغ ف حي ضر أو الري ي الح ان ف وى آ ة س ات العمري    الفئ

ة  والي  ) 17-15(العمري الريف ح والي   %) 57(ب ضر ح ستوى الح ى م ات %) 18(وعل سبة البن ا ن   ، وتليه
   %)12(وفي الحضر حوالي %) 44(بالريف حوالي ) 14-10( في الفئة العمرية 

الريف     ام و ب شكل ع ات ب ين البن شية ب ضا متف ة أي د أن األمي راء نج ر الفق ستوى غي ى م   عل
اص  شكل خ العمر .  ب ات ب ات  األمي سبة البن ت  ن ث بلغ والي ) 17-15(حي الريف ح    %) 48(ب

  %)  5(وفي الحضر حوالي  %) 35(بالريف بلغت حوالي ) 14-10(، وفي الفئة العمرية  %) 8(وفي الحضر 
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   وحالة الفقرسرةنسبة األمية بين األطفال بحسب نوع رب األ) 5- 3( رقم جدول

  ريف  حضر

-10(األطفال بالعمر 
14(  

 -15(األطفال بالعمر 
17(  

  )17 -15(األطفال بالعمر   )14-10(األطفال بالعمر 
  البيان

رجا
  جملة  نساء   رجال  جملة  نساء   رجال  جملةنساء   رجال  جملة نساء   ل

  33.6  29.9  34.3  27.7  21.9  29.2  12.3 6.8  13.2  8.2  5.9 8.6  فقراء
غير 
  28.7  25.5  29.4  19.6  15.2  20.5  5.0 4.5  5.1  3.6  3.7 3.6  فقراء

  30.9  27.5  31.6  23.2  18.5  24.3  6.9 5.2  7.2  4.8  4.4 4.9 اإلجمالي

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(تقرير البنك الدولي : المصدر 

م     دول رق الل الج ن خ ال       ) 5-3(م دد األطف ين ع ر ب شكل آبي ز ب ة تترآ سبة األمي ظ أن ن   نالح
العمر   والي    ) 17-15( ب ت ح ث بلغ ف حي ي الري راء و  %) 34(ف ر الفق اب األس    %) 31(ألرب

  ألرباب األسر غير النوع %) 29(ألجمالي أرباب األسر وحوالي 

اب األسر الرجال             وإذا نظرنا على مستوى النوع اإلجمالي ألربا         ب األسر الفقراء وغير الفقراء فنجد أن أرب
العمر    ين ب ال أمي ديهم أطف ذين ل سبتهم حوالي ) 17-15( ال ة حوالي   %) 32(بلغت ن ي نفس الفئ ساء ف   %) 28(والن

والي   ال ح ضر الرج ي الح ف وف ي الري والي  %) 7(ف ساء ح ة  %) 5(والن ة العمري ي الفئ   )14 -10(، وف
ال األمي والي   لألطف ف ح ي الري ال ف ر الرج اب األس سبة أرب د أن ن والي  %) 24(ين نج ساء ح   ،  %) 19(والن

  .نساء  %) 4(رجال و %) 5(وفي الحضر حوالي 

ين     ال أمي ديهم أطف ذين ل ال ال ر الرج اب األس سبة أرب د أن ن راء فنج ر الفق اب األس ستوى أرب ى م   وعل
العمر  والي  ) 17 -15(ب ت ح وال %) 34.3(بلغ ل ح ي   %) 30(ي مقاب ساء ، وف ر الن اب األس   األرب

ة  ة العمري والي   ) 14-10(الفئ ال ح ر الرج اب األس سبة أرب د أن ن ين نج ال األمي    %) 29(لألطف
والي  ساء ح والي  %) 22(والن ال ح ضر الرج ي الح ف ، وف ي الري والي  %) 9(ف ساء ح ا  %) 6(والن   وفيم

  ف بالمقارنة بالحضريخص أرباب األسر غير الفقراء فنجدها مرتفعة في الري

   وحالة الفقرسرةنسبة االلتحاق لألطفال حسب الفئات العمرية والجنس لرب األ) 6-3(جدول 

  البيان  اإلجمالي  )17 -15(األطفال بالعمر   )14-6(األطفال بالعمر 
  جملة  نساء  رجال  جملة  نساء  رجال  جملة  نساء  رجال

  حضر

  69.9  76.0  69.0  55.3 67.3  53.3  75.2  79.6  74.6  فقراء

غير 
  80.1  81.3  80.0  71.6 71.3  71.6  82.9  85.2  82.6  فقراء

  77.6  79.9  77.3  67.3 70.2  66.9  81.1  83.7  80.7  جملة
  ريف

  53.8  55.9  53.3  42.9 40.7  43.4  57.0  59.6  56.3  فقراء
غير 
  60.5  67.4  59.1  44.8 55.7  42.5  64.7  70.6  63.5  فقراء

  57.6  62.0  56.6  43.9 48.9  42.9  61.3  65.3  60.4  جملة

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(تقرير البنك الدولي : المصدر 
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م     دول رق الل الج ن خ ظ أ) 6.3(م الي مرتفع    نالح ي اإلجم ال ف اق األطف سبة التح    ةن ن
اب    ذين أرب ال ال رلألطف اب      هأس ذين أرب ال ال ع األطف ة م ساء بالمقارن رم ن ال ب هأس ن م رج ام ، ولك   شكل ع

اب       ذين أرب ال ال ا إن األطف ضح لن ر فيت ة الفق ستوى حال ى م رة عل ة    أس سبتهم بالمقارن ة ن راء مرتفع ر فق   م غي
  .مع نظرائهم الفقراء 

ذين    ين ال ال الملتحق سبة األطف ت ن ضر بلغ الي الح ي أجم ضرية فف ة الح ستوى الحال ى م   وعل
  .م رجال أسره لألطفال الذين أرباب  %)77.3(مقابل  %) 80(م نساء   حوالي أسره أرباب 

اب     ذين أرب التعليم ال ين ب ال الملتحق سبة األطف ضر فن ي الح ر ف ة الفق ستوى حال ى م رهوعل ساءأس   م ن
والي  راء و  %) 76( ح ل ) 81.3(للفق راء مقاب ر فق اب %) 69(غي ين وأرب ال الملتحق رهلألطف راء ،أس ال فق   م رج

  .غير فقراء  %) 80( و 

الي    ف إجم ي الري اب    وف ذين أرب ين ال ال الملتحق ره  األطف والي    أس ت ح ساء بلغ ل %) 62(م ن   مقاب
  .م رجال أسرهلألطفال الذين أرباب  %) 56.6 (

اب       ذين أرب التعليم وال ين ب ال الملتحق سبة األطف ف فن ي الري ر ف ة الفق ستوى حال ى م رهوعل   مأس
والي  ساء ح راء ، و  %) 56( ن ل %) 67.4(للفق راء مقاب ر الفق اب %) ٍ 53.3(غي ين وأرب ال الملتحق رهلألطف   مأس
  .للرجال غير الفقراء  %) 59( رجال فقراء 

العمر    ال  ب اق لألطف سبة االلتح ظ إن ن ال نالح ة لألطف ات العمري ستوى الفئ ى م ه ) 14- 6(وعل   مرتفع
اب     ذين أرب ال ال ان لألطف وى آ راء أ س رهم فق ال     وأس ع األطف ة م ف بالمقارن ضر أو الري ي الح راء ف ر فق   غي

العمر    ة أل   ) 17- 15(ب سبة مرتفع نالحظ إن الن ساء ف ال والن ر الرج اب األس ين أرب ا ب ا فيم ك، وإذا قارن   ولئ
  م نساء في الفئتين العمرية وعلى مستوى الحضر والريف أسره األطفال الذين أرباب 

اب   ذين أرب ال ال ظ إن األطف ا نالح اق إال إنن سبة االلتح ي ن اع ف ك االرتف ل ذل ع آ روم   م هأس
اب         غي ذين أرب ال ال رائهم األطف ع نظ ة م ه بالمقارن التعليم مرتفع اقهم ب سبة التح راء ن رهر فق راءأس   م فق
  . آان في الحضر أو الريف اء سو

  
  نسبة عمالة األطفال بحسب الفئات العمرية والجنس وحالة الفقر والحالة الحضرية) 7-3(جدول رقم

  
  اإلجمالي  )17 -15(األطفال بالعمر   )14-6(األطفال بالعمر 

أوال  البيان
  جمله  بنات  أوالد  جمله  بنات  أوالد  جملة  بنات  د

                    حضر

  5.7  1.0  10.0  14.9  2.2  26.7  2.4  0.5 4.1  فقراء
  3.9  0.8  6.6  10.5  1.8  19.0  1.7  0.5 2.8  غير فقراء

  4.3  0.9  7.5  11.7  1.9  21.1  1.9  0.5 3.1  اإلجمالي

                    ريف

  7.5  1.1  13.6  18.7  1.4  34.3  4.3  1.0 7.4  فقراء
  7.1  1.5  12.3  18.9  2.3  35.9  4.0  1.3 6.4  غير فقراء

  7.3  1.3  12.8  18.8  1.9  35.1  4.1  1.2 6.9  اإلجمالي

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(تقرير البنك الدولي : المصدر 

  
م      دول رق الل الج ن خ ة األط  ) 7.3(م سبة عمال ظ أن ن ة     نالح ف بالمقارن ي الري ة ف ال مرتفع   ف

والي      ال ح ة األطف سبة عمال ت ن ث بلغ الي ، حي ستوى اإلجم ى م ضر عل ع الح ف و  %) 7.3(م ي الري    %) 4.3(ف
راء بلغت في الريف             . في الحضر    ى مستوى الفق راء       %) 5.7(وفي الحضر      %) 7.5(وعل ر الفق   %) 7.1(، وغي
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ف و   ي الري ضر   %) 3.9(ف ي الح ة األ. ف أجر أو      وعمال وى ب ون س ذين يعمل ا ال ال جميع شمل األطف ال ت   طف
  . بدون اجر في الزراعة وغيرها من األنشطة االقتصادية المختلفة 

ة          ة العمري ي الفئ ال ف ظ أن األطف ة نالح ات العمري ستوى الفئ ى م سبتهم  ) 17-15(وعل ع ن ترتف
  .أو الريف سوى آان في الحضر ) 14- 6(بالمقارنة مع األطفال في الفئة العمرية 

راء و    %) 10.5(لألطفال الفقراء و     %) 14.9(ففي الحضر بلغت نسبتهم       %) 11.7(لألطفال غير الفق
سبتهم     ت ن ف بلغ ي الري الي ،وف راء  %) 18.7(لإلجم ال الفق راء، و %) 18.9(لألطف ر الفق ال غي %) 18.8(لألطف

ة ع   ذه الفئ ي ه ال الزراعي ف ي المج ل ف دل أن العم ذا ي الي ، وه ر لإلجم ستوى الفق ة بم يس مرتبط ة ول   .ادة اجتماعي
  

ات ،          ع البن ة م ر بالمقارن شكل آبي ين األوالد ب شرة ب ال منت ة األطف ظ أن عمال وع نالح ستوى الن ى م   وعل
العمر  ضر ب ي الح راء ف ة األوالد الفق سبة عمال ت ن ث بلغ والي ) 17 -15( حي ات  %) 26.7(ح  %) 2.2(والبن

   %) . 1.8(البنات و %) 19.0(واألوالد غير الفقراء 

العمر       راء ب ة األوالد الفق سبة عمال ف ن ي الري ت  ) 17-15(وف ات  %) 34.3(بلغ   ، %) 1.4(والبن
   %).2.3(والبنات حوالي  %) 36( واألوالد غير الفقراء ، بلغت نسبتهم حوالي 

ة  ة العمري ي الفئ ة  ) 14- 6(وف داً بالمقارن ئيلة ج ات ض ال البن ال األطف سبة عم ون ن اد تك ع تك    م
عمالة األطفال األوالد سوى آان في الحضر أو الريف والسبب في ذلك أن البنات في هذه الفئة العمرية يخصهم أعمال                

  .جلب الماء والحطب وهذه األعمال جرى العرف في تعريفها إنها من األعمال المنزلية وليست من األعمال اإلنتاجية 

  
 وحالة الفقر والحالة سرة بحسب الفئات العمرية والجنس لرب األنسبة العاملين من األطفال) 8-3(جدول  رقم 

  الحضرية
  البيان  اإلجمالي  )17 -15(األطفال بالعمر   )14-6(األطفال بالعمر 

  جملة  نساء  رجال  جملة  نساء  رجال جملة  نساء  رجال
                    حضر

  5.7  5.0  5.8  14.9  9.9  15.7  2.4  2.9  2.3  فقراء

  3.9  3.3  3.9  10.5  8.4  10.9  1.7  1.3  1.8  غير فقراء

  4.3  3.7  4.4  11.7  8.8  12.1  1.9  1.7  1.9  اإلجمالي

                    ريف

  7.5  5.2  8.1  18.7 13.2  19.8  4.3  3.2  4.6  فقراء

  7.1  4.1  7.8  18.9 10.0  20.8  4.0  2.6  4.3  غير فقراء

  7.3  4.6  7.9  18.8 11.4  20.4  4.1  2.9  4.4  اإلجمالي

  ) م2006/ 2005  (سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(قرير البنك الدولي ت:           المصدر 

  

م   دول رق الل الج ن خ ر    ) 8.3(م اب األس ال ألرب ن األطف املين م سبة الع ظ أن ن ساء ( نالح ال والن ) الرج
رب        . في الريف     %) 7.3(في الحضر و     %) 4.3(مرتفعه في الحضر والريف، حيث بلغت        وع ل ى مستوى الن وعل

ة بالحضر ، حيث بلغت في      هأسر نالحظ أن األطفال الذين يعملون وأرباب   ةسراأل م رجال في الريف مرتفعه بالمقارن
اب         %) 4.4(وفي الحضر    %) 7.9(الريف   ساء ففي الحضر        أسره ، أومأ األطفال العاملين الذين أرب  %) 3.7(م ن

   %) .4.6(وفي الريف 
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العمر    أسرهاملين الذين أرباب    وعلى مستوى حالة الفقر نالحظ أن األطفال الع        ال ب م فقراء مرتفعة لدى األطف
اب   . في الريف  %) 18.7(في الحضر ، و    %) 14.9(حيث بلغت   ) 17 -15( ذين أرب م أسرة واألطفال  العاملين ال

  %) .7.8(وفي الريف %) 10.5(غير فقراء في الحضر بلغت النسبة 

راء بلغت    ) 17 -15(العمر   نجد أن األطفال بسرة وعلى مستوى النوع لرب األ  ألرباب األسر الرجال وفق
العمر      %) 9.9(بينما أرباب األسر نساء وفقراء  %) 15.7(نسبتهم   ال ب سبة األطف -15(واألسر غير الفقيرة بلغت ن

  %) .8.4(م نساء بلغت حوالي أسرهواألطفال الذين أرباب %) 10.9(م رجال حوالي أسرهوأرباب ) 17

ساء   (النسبة مرتفعه سوى آان ألرباب األسر الفقيرة أو غير فقيرة            وفي الريف نرى إن      ، حيث   ) رجال أو ن
العمر     املين ب ال الع سبة األطف ت ن اب   ) 17-15(بلغ ذين أرب رهوال والي   أس راء ح ال فق ساء  %) 19.8(م رج والن

  %) .10.0(والنساء %) 20.8(واألسر غير الفقيرة التي أربابها رجال حوالي %) 13.2(

ى أن ظاهرة                     ) 14-6(ألطفال بالفئة العمرية     أما ا  شير إل ا  ت ا إال أنه أس به سبه ألب شكل ن ا ت الرغم من أنه ب
ة      . عمالة األطفال متفشية في الريف أآثر من الحضر وتمثل حوالي أآثر من الضعف           ال بالفئ ة األطف ل عمال حيث تمث

ة  اب  ) 14-6(العمري ذين أرب رهوال والي   أس راء ح ال فق ي ا%) 2.3(م رج ضر و ف ف  %) 4.6(لح ي الري ا . ف أم
  %).3.2(وفي الريف %) 2.9(م نساء فقيرات ففي الحضر أسرهاألطفال الذين أرباب 

اب              %) 1.8(م رجال حوالي      أسرة  وعلى مستوى أرباب األسر غير الفقراء فتمثل عمالة األطفال للذين أرب
ال      م نساء غير فقيرأسرهوالذين أرباب . في الريف  %) 4.3(في الحضر و   ة األطف سبة عمال ات ففي الحضر بلغت ن

  %) .2.6(وفي الريف %) 1.3(حوالي ) 14-6(بالعمر 



 52

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

   

  
  

  

  
  
  
  
  
  



 53

ر لألسر   ) 9.3(من خالل الجدول رقم        نالحظ أن التوزيع النسبي للدخل يترآز بشكل آبي
ر من    الفقيرة وغير الفقيرة من مصدر األجور ، وعلى مستوى حاله الفقر لهذا المصدر               نجد أن أآث

)50 (%  
اب                 ان أرب رة سوى آ دخل نصيب األسر الفقي اب             أسره من ال ام ، وألرب شكل ع ساء ب م رجال أو ن

  %) .65(األسر النساء أآثر من 

  

ال          ور للرج ن األج دخل م سبة ال ت ن ور بلغ ا األج صدر دخله ي م رة الت ر الفقي ر غي واألس
)37.47(%   

  %) .50.2( وللنساء 

ساء                   وإذا نظرنا إلجمالي   ه الن ذي يتحصلن علي دخل ال نالحظ أن ال  الدخل من المبيعات ف
رات       %) 3.73(الفقيرات   اب األسر الرجال          %) 2.69(أآثر من النساء غير فقي ا يخص أرب وفيم

راء                     ر فق ه الرجال غي ذي يتحصل علي دخل ال سبة لل %) 10.77(فالعكس صحيح ، حيث بلغت الن
  %) .10.07(ل الفقراء بالمقارنة بالدخل  الذي يتحصل عليه الرجا

  

 أما الدخل الصافي من المشاريع فيترآز لدى أرباب األسر غير الفقراء حيث بلغ 
 لدى الرجال الفقراء تهوفيما يخص الدخل من اإليجار فنسب) 8.72(وللنساء %)  25.44(للرجال 

  %)5.36(والنساء الفقيرات %) 6.0(
%)  6.84(وللنساء %) 6.68(غت للرجال حوالي   بينما ارتفعت النسبة لدى غير الفقراء حيث بل

   نسبه سوى آان للرجال أو النساء الفقراء وغير الفقراءىأما الدخل من المنح الدراسية فيمثل ادن

واع            / سرةوبالنسبة للدخل من أنتاج األ     ه أن مهداه فيمثل نسبة ال باس بها بالمقارنة مع بقي
راء    ال الفق غ للرج ث بل دخل ، حي ساء %) 11.06(ال راء   %) 8.71(وللن ر الفق ال غي غ للرج وبل

  %) .14(وللنساء غير الفقيرات حوالي %) 10.51(

راد خارج األ              وطن أو      سرة  وفيما يخص الدخل من تحويالت من أف ان داخل ال  سوى آ
غ للرجال         ساء  %) 5.67(خارجه فنالحظ لدى األسر غير الفقيرة مرتفع بشكل بسيط ، حيث بل وللن

  %) .12.88(وللنساء %) 5.54(اب األسر الفقراء فبلغ للرجال ، أما أرب) 13.76(

دى األسر           ده ل  وأخر نوع من أنواع الدخل إال وهو الدخل من العائدات من األصول فنج
والي   راء ح ر الفق ال غي دى الرج غ ل ث بل رة حي ر الفقي ع األس ة م ع بالمقارن رة مرتف ر الفقي غي

ساء حوالي   %) 1( بلغ الدخل للرجال حوالي أما األسر الفقيرة%) 3.62(وللنساء  %) 3.35( وللن
)0.4.(%  
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  -:المراجع   3-3

  م2007 يوليو 2005/2006 متعدد اإلغراض سرةبيانات أولية لمسح ميزانية األ(تقرير البنك الدولي  -1
 )العدد الثاني(2001 النساء والرجال في الجمهورية اليمنية صورة إحصائية–الجهاز المرآزي لإلحصاء  -2
  م2006/ 2005 متعدد اإلغراض سرة منهجية مسح ميزانية األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء  -3
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ذ      د ه ر مع ة نظ ن وجه ر ع صل تعب ذا الف ي ه واردة ف ار ال از اآلراء واألفك ن رأي الجه ر ع صل وال تعب  .ا الف
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  مقدمة

ى        شتمل عل ا ت سب، وإنم ة فح وارده الطبيعي ى م ع عل روة المجتم صر ث   ال تقت
دريباً       ة ت ًا والمدرب ًا وتقني ة علمي شرية المؤهل ه الب ن إدارة    ثروت ا م ًا تمكنه    عالي

  .مواردها الطبيعية بالشكل األمثل 

ن           اني م وًا تع ل نم ة واألق ات النامي ن المجتمع رًا م د أن آثي ذلك نج   ل
ة               ال التنمي ي مج اح ف ن النج وس م در ملم ق ق ن تحقي اجزة ع ف ع ر، وتق اهرة الفق اقم ظ   تف

ة    االجتماعية واالقتصادية، بالرغم أن بعضها غني بالثروات والمو        ة المختلف ارات        . ارد الطبيعي ا للمه ولكن نتيجة لفقره
  .والقدرات العلمية الالزمة الستغالل تلك الموارد، فقد ظلت رهينة للتخلف والفقر

ذرًا                           ز متج ذا التميي زال ه ة ، وال ي ة التنمي ام عملي يًا أم إضافة إلى ذلك يعتبر التمييز بين الجنسين عائقًا أساس
شاآل    . ته السنوات األخيرة ، وال تزال الفوارق بين المرأة والرجل واضحة    بالرغم من التحسن الذي شهد     م الم ومن أه

  .التي تواجه المخططين وواضعي السياسات التفاوت في وصول الفتيات والفتيان إلى مختلف مراحل التعليم

و                        ين في ال دد األمي ة، فع دان العربي ه في البل ا هو علي دنا عم غ   وال يختلف وضع التعليم في بل ي يبل طن العرب
دارس         ) 11( مليون يمنيًا، باإلضافة إلى نحو       ) 6( مليونًا منهم حوالي     ) 68( حوالي   ين بالم ر ملتحق مليون طفل غي

  .مليون طفل يمني ) 2( في وطننا العربي، منهم حوالي 

ستوي     ويهدف الفصل الرابع إلى تسليط الضوء على تطور التعليم خالل    الي واستعراض م د الح يم  العق ات تعل
  :النساء والرجال من خالل مقاييس مختلفة

  .معرفة القرأة والكتابة .1

  .الحالة التعليمية .2

  .التعليم الثانوي والمهني .3

 .  التعليم الجامعي .4
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  : األمية واإللمام بالقراءة والكتابة 4-1

م                   ي ت ا    لتشخيص الواقع التعليمي البد من إبراز هذا الواقع من خالل المؤشرات اإلحصائية الت اد عليه االعتم
ا ينص        2004وهي نتائج التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت ديسمبر         ا أن نعرف األمي بحسب م م ، ولكن علين

  :م1998لسنة ) 28(عليه قانون محو األمية وتعليم الكبار رقم 

ستواه إ         : األمي م يصل م ى مستوى   هو آل من بلغ سن عشر سنوات وال يجيد القراءة والكتابة والحساب ول ل
  .الصف الرابع األساسي

وا سن         ) 1.4( من خالل الجدول رقم      ساء والرجال ممن بلغ ين الن ة ب وق   15معدالت األمي ا ف +) 15( وم
في حين بلغ في الريف   %). 42(لهذه المجموعة العمرية بلغ في الحضر حوالي        ( حيث نالحظ أن معدل األمية للنساء       

رق الواس       %)79(حوالي   ين الف يم، وإذا                      ، وهذا يب ى فرص التعل ساء في الحضر من الحصول عل ة الن ع ومدى إمكاني
ًا                     ر حظ نظرنا لمعدالت األمية بين الرجال في المجموعات العمرية المختلفة بالمقارنة مع النساء يالحظ بأن الرجال أآث

  :في فرص التعليم من النساء ، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن أسباب عدة أهمها

 .سر في تعليم أبنائهم الذآور عن اإلناثتحيز أرباب األ .1

 .الزواج المبكر لإلناث .2

 .شعور اآلباء بعدم الجدوى من تعليم اإلناث  .3

 

معدالت األمية موزعة حسب الجنس ومجموعات عمرية واسعة النطاق لمجموع سكان ) : 1 - 4(جدول رقم 
 من الرجال والفجوة المطلقة بين الجنسين  فرد100المناطق الحضرية والريفية والفجوة المطلقة بين الجنسين لكل 

 م2004من واقع التعداد العام للسكان والمساآن 

 معدالت األمية حسب الجنس والفئة العمرية
الفجوة العمرية بين 
الجنسين في معدالت 

 األمية

 100 عدد النساء لكل (  25+ 15 - 24  15+
 )من الرجال

  الفجوة المطلقة بين الجنسين
  )الفارق فيما بين النساء والرجال( 

 البيان 

 + 25 15 - 24 + 15 + 60 + 15 نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 1140008 697383 848391 2628343 1477335 1018176 320793 3646519 1798128 عدد

رية
هو
جم
ال

 % 33 68 14 48 46 81 

206 117 

35 33 36 

 248061 62837 310898 549844 301783 112717 49880 662561 351663 عدد

ضر
ح

  % 19 42 6 17 28 60 
221 136 

23 11 32 

 902497 634546 1537493 2078499 1175552 905459 270913 2983958 1446465 عدد

ف
ري

  % 41 79 18 61 55 90 
193 111 

38 43 35 

  م2004منشآت  التعداد العام للسكان والمساآن وال-الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

ة            ة          +) 15(وإذا نظرنا للفجوة بين الجنسين نجدها في الفئة العمري سعت بالمقارن ة ات في الحضر والجمهوري
رأة  )  206( من الرجال ، وفي الجمهورية بلغت         100لكل  ) أمية(امرأة  ) 221(مع الريف حيث بلغت في الحضر        ام

ق     100لكل  ) أمية(امرأة  ) 193(ى   من الرجال، بينما في الريف انخفضت إل       100لكل  ) أمية( ا يتعل  من الرجال وفيم
، وأعلى فجوة في  )11(في الحضر حيث بلغت     ) 24  – 15(بالفجوة المطلقة فنجد أدنى فجوة تتمثل في الفئة العمرية          

ة       ة حيث            ) 38(حيث بلغت    +) 15(الريف في الفئة العمري ذه الفئ ساء في ه سبة الن ر في ن اع الكبي ذا نتيجة لالرتف وه
  %).79(بلغت 
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0
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15+ 24-15 25+

شكل رقم (1) معدالت األمية حسب الجنس والفئة العمرية في الجمهورية من واقع 
التعداد العام للسكان والمساآن 2004م

رجال نساء
  

  
  التوزيع النسبي لألميين بحسب المجموعة العمرية والجنس من واقع: )2- 4(جدول رقم 

  م2004التعداد العام للسكان والمساآن 

 الفجوة المطلقة بين الجنسين  25+ 15 - 24  15+
 البيان

 - 24 + 15 نساء رجال نساء رجال نساء رجال
15 25 + 

الجمهور
 28 52 34 64 36 76 24 67 33 ية

 29 39 31 65 35 69 31 65 35 حضر
 28 54 35 64 36 77 23 67 33 ريف
  م2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت -الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

  :يتضح لنا التالي) 2.4(من خالل الجدول رقم 

ة في            %) 65(نسبة األميات في الحضر     بلغت  +) 15(في الفئة العمرية      سبة مرتفع في حين نجد الن
 .لكل منها%) 67( آل من الريف وعلى مستوى الجمهورية حيث بلغت 

ة    ة العمري ستوى الفئ ى م ف    ) 24 – 15( عل ي الري ساء ف ا الن ة تحتله سبة لألمي ى ن د أن أعل ( نج
 .في الحضر%) 69( مقابل %) 77

ع         بشكل عام نجد أن نسبة األمية         ين الرجال في جمي ة ب سبة لألمي للنساء حوالي أآثر من الضعف بالن
 .الفئات العمرية

ة في                      ى مستوى الريف والجمهوري وإذا نظرنا للفجوة المطلقة بين الجنسين فنجدها أعلى ما يمكن عل
  .على الترتيب% ) 52و  % 54( حيث بلغت ,  )24 -15(الفئة العمرية 
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ى مستوى الحضر والريف             خالصة لما سبق يتضح لنا أن نسب        ات عل ن أمي ا زل ساء م ة آبيرة من الن
ى                  ة للقضاء عل دمها الدول ي تق ة الت ود المكثف الرغم من الجه والجمهورية وفي جميع الفئات العمرية ب

  :األمية وذلك ألسباب عدة أهمها

 .ظاهرة الزواج المبكر السائدة بين مجتمع النساء .1

ن ال   .2 تفادة م رورة االس ن ض اء م عور اآلب ة  ش ال المنزلي ي األعم ات ف   فتي
 .بدًال عن إرسالها للتعليم أسوة بأخوتها الذآور

سرب           .3 ل الت دى عوام ذه إح ات وه داد المدرس ي أع ر ف ص آبي   نق
 .المتفشية بين أوساط اإلناث

ع         .4 ن مواق دًا ع شائها بعي ة إن ا نتيج ستفاد منه دارس ال ي ض الم   بع
 . التجمعات السكانية

د  .5 دارس ال توج ن الم ر م دد آبي ألوالد ع ستقلة ل اه م ا دورات مي   به
  .عن البنات

  : الحالة التعليمية 4-2

ة خالل               ) 3- 4(بالنظر للجدول رقم     ة اليمني يم في الجمهوري نالحظ مدى التطور الكبير الذي طرأ على التعل
راءة وال                  ستطيعون الق ذين ي سكان ال سبة ال ا   العشر السنوات الماضية ، حيث انخفضت نسبة األمية مع ارتفاع ن ة، أم كتاب

ام     ي ع ضوا ف دائي انخف ل ابت ديهم مؤه ن ل ج     2004م ة ودم ستوى الجمهوري ى م ي عل سلم التعليم د ال ك لتوحي م وذل
ستويات  دة(الم دادي، وموح دائي، إع ام   ) ابت ن الع دءًا م يم األساسي ب ستوى التعل ي م يم 1994ف اف التعل ذلك إيق م وآ

عة لها والتي تمنح مؤهل دبلوم قبل الثانوية ودمجها ضمن سلم التعليم           الشرعي بالمعاهد العلمية بما في ذلك المعاهد التاب       
ة   ة اليمني ستوى الجمهوري ى م د عل ي موح نهج تعليم ة م ام  . األساسي ودراس ضة ع ًا منخف سبهم جميع نجد أن ن ذا س فل

  .م1994م بالمقارنة مع عام 2004

  

  وات فأآثر في الجمهوريةسن ) 10( التوزيع النسبي للسكان المقيدين في سن ) 3- 4(جدول رقم 
  م2004 و 1994بحسب المستوى التعليمي والنوع لألعوام 

  إجمالي السكان المقيدين
  البيان  2004تعداد   1994تعداد 

  جملة  إناث  ذآور  جملة  إناث  ذآور
 46.46 62.10 29.77 56.0 76.3 36.7  أمي

 32.28 25.62 37.55 26.7 16.1 36.9  يقرأ ويكتب
 3.19 1.81 4.41 6.3 3.1 9.4  ابتدائي

 8.72 4.92 12.07 5.9 2.6 9.0  موحدة/إعدادي/أساسي
 0.39 0.13 0.62 0.5 0.1 0.8  دبلوم قبل الثانوية

 7.41 3.97 10.46 3.1 1.3 4.9 ثانوية عامة وما في مستواها
 1.03 0.42 1.58 0.4 0.1 0.6  دبلوم بعد الثانوية
 0.51 1.03 3.55 1.1 0.4 1.7  جامعي فأعلى
 100 100 100 100 100 36.7  اإلجمالي العام
 13434867 6719048 6961149 9456985 4603671 4853314  السكان
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 في حضر وريف الجمهورية ) سنوات فأآثر10(  التوزيع النسبي للسكان المقيدين في سن )3- 4(تابع جدول رقم
  م2004 و 1994بحسب المستوى التعليمي والنوع لألعوام 

  ريف  حضر
  نالبيا  2004تعداد   1994تعداد   2004تعداد   1994تعداد 

  جملة  إناث ذآور  جملة  إناث ذآور  جملة  إناث ذآور  جملة  إناث ذآور

.23  أمي
1 

48.
1 

34.
2 

16.
8 

36.
6 

25.
8 

41.
8 

84.
8  

63.
4 

36.
1 

72.
3 

54.
4 

.36  يقرأ ويكتب
5 

29.
4 

33.
4 

35.
1 

34.
0 

34.
6 

37.
0 12  24.

5 
38.
7 

22.
3 

30.
4 

.10  تدائياب
5 7.6 9.2 5.9 3.8 5.0 9.0 1.7  5.3 3.7 1.0 2.3 

.13  موحدة/إعدادي/أساسي
1 7.8 10.

7 
15.
0 

10.
6 

13.
0 7.5 1.0  4.2 10.

7 2.6 6.6 

0.0 0.7 0.7 0.3 1.0 0.9 0.5 1.3  دبلوم قبل الثانوية
3  0.3 0.5 0.0 0.3 

ثانوية عامة وما في 
  مستواها

10.
0 4.8 7.7 17.

0 
10.
3 

13.
9 3.0 0.2  1.6 7.3 1.4 4.3 

0.0 0.4 1.7 1.1 2.2 0.8 0.5 1.0  دبلوم بعد الثانوية
2  0.2 1.3 0.1 0.7 

0.0 0.7 5.3 3.3 7.0 3.1 1.4 4.5  جامعي فأعلى
4  0.4 1.9 0.1 1.0 

 100 100 100100 100 100100100100100100 100  اإلجمالي العام
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ال  ين الرج ساواة ب يس مؤشر الم ين (يق ة ب راءة والكتاب ة الق دل معرف ارة عن مع و عب وه
تكون قد تحققت المساواة ) 1(فعند بلوغ مؤشر المساواة معدل  ) النساء نسبة لهذا المعدل لدى الرجال     

ل     ) 1(وإذا آانت قيمة هذا المؤشر أقل من   . بين الرجال والنساء   ساء أق ي أن عدد الن فهذا المعدل يعن
 .من عدد الرجال الذين يملكون معرفة أساسية بالقراءة والكتابة والعكس صحيح

سكان           ) 3.4( وإذا نظرنا للجدول رقم      ين ال ة ب ة         10نالحظ أن نسبة األمي أآثر انخفضت بالمقارن  سنوات ف
داد   امي التع ين ع ت  2004 و 1994ب ث آان ى   % 56.0م حي ضت إل ة    % 46.5وانخف ستوى الحال ى م ا عل ، أم

اتج      ذا ن الحضرية فنجدها انخفضت بشكل ملحوظ بين اإلناث في الحضر بالمقارنة بالذآور وآذلك الحال في الريف وه
ى  ... مام المتزايد للقضاء على األمية وتطبيقًا ألهداف األلفية    ألسباب عدة أهمها إيالء الدولة باالهت      وهذا عكس نفسه عل

ى مستوى                            ة عل راءة والكتاب ستطيعون الق ذين ي سكان ال سبة ال ة، حيث ارتفعت ن راءة والكتاب األفراد الذين يستطيعوا الق
على مستوى الريف نجد    م، بينما   2004عام   % 32.3وبلغت   % 26.7م  1994إجمالي الجمهورية حيث آانت عام      

  .أن نسبة الذين يستطيعوا القراءة والكتابة ارتفعت بشكل ملحوظ بالمقارنة بالحضر

سين          ين الجن ساواة ب سكان           ) 1(وإذا نظرنا لمؤشر الم ة لل راءة والكتاب ستطيعوا الق أآثر    10(لمن ي )  سنوات ف
ة ا           سين في مجال معرف ين الجن ساواة ب سألة الم يم     نالحظ التطور الحاصل في م ة ومستوى فرص التعل راءة والكتاب لق

ي    ساواة ف ك أن مؤشر الم ى ذل ي الحضر ، أضف إل ذات ف ال وبال ة للرج ك المتاح ع تل ة م ساء مقارن ام الن ة أم المتاح
اع الملحوظ لمؤشر    . م1994م أقرب للواحد الصحيح من عام   2004الحضر عام    أما على مستوى الريف فنجد االرتف

  .  م2004عام  ) 0.57( م وأصبح 1994عام )  0.33( المساواة حيث آان 

ى مؤهل       سبة الحاصلين عل دادي/ أساسي ( في حين ن دة  / إع ديهم مؤهل     ) موح ذين ل ى حساب ال ع عل ارتف
والي     ذ ح ك من ة األساسي وذل دأ بمرحل الي يب ي الح سلم التعليم ون ال ا آ دة أهمه باب ع ك ألس دائي وذل نوات 10ابت  س

وحاليًا التعليم األساسي   ) سابقًا  ( ليم تحتم على الفرد إآمال المرحلة اإلعدادية أو الموحدة          باإلضافة إلى ذلك إلزامية التع    
أعلى هي                    .  ة وجامعي ف د الثانوي وآذلك الحال بالنسبة للحاصلين على مؤهالت ثانوية عامة وما في مستواها ودبلوم بع

  ).م 2004( و ) م 1994(األخرى ارتفعت بالمقارنة بين عامي 
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  : االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها 4-3

  
حسب النوع في محافظات )  سنة 15 ـ 6( معدالت االلتحاق بالتعليم للسكان في العمر ) 4- 4(جدول رقم 

  *م2004م و1994الجمهورية بين تعدادي 

 الفارق بين التعدادين م2004تعداد ديسمبر  م1994تعداد ديسمبر 
 المحافظة

آال  إناث ذآور
 آال إناث ذآور الجنسين

  آال  إناث ذآور  الجنسين
 الجنسين

 8 19 2- 66 56 76 58 37 78 إب
 10 16 5 68 59 76 58 43 71 أبين

 1- 2 4- 84 82 85 85 80 89 أمانة العاصمة
 3 10 2- 60 50 69 57 40 71 البيضاء
 7 14 1- 74 67 80 67 53 81 تعز
 12 20 7 49 43 54 37 23 47 الجوف
 3 13 5- 46 36 54 43 23 59 حجة
 2 8 3- 46 39 53 44 31 56 الحديدة

 11 16 6 66 58 72 55 42 66 حضرموت
 6 15 2- 55 39 70 49 24 72 ذمار
 17 26 10 63 47 76 46 21 66 شبوة
 7 14 0 47 31 61 40 17 61 صعدة
 12 23 2 63 49 76 51 26 74 صنعاء
 1- 1- 2- 78 76 79 79 77 81 عدن
 11 21 1 70 62 78 59 41 77 لحج
 18 25 12 64 55 72 46 30 60 مأرب
 16 29 3 63 53 72 47 24 69 المحويت
 19 24 15 62 59 65 43 35 50 المهرة
 11 21 4 62 49 75 51 28 71 عمران
 16 30 5 71 61 81 55 31 76 الضالع
 8 20 2- 55 41 69 47 21 71 ريمة

 7 16 0 62 53 71 55 37 71 إجمالي الجمهورية
ين
حق
ملت
 ال
دد
عـــ
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  آزي لإلحصاءم ، الجهاز المر1994م و ديسمبر 2004نتائج تعدادي ديسمبر : المصدر
على إجمالي  ) 15 – 6(تم احتساب معدالت االلتحاق من خالل قسمة عدد األطفال الملتحقين بالتعليم في الفئة العمرية * 

  100األطفال في الفئة المناظرة مضروبًا في 
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   الفجوة في معدالت االلتحاق)5- 4( جدول رقم

 2004 1994  المحافظة
 20 45  إب
 17 28 أبين
 3 9 لعاصمةأمانة ا

 19 31 البيضاء
 13 28 تعز
 11 24 الجوف
 18 36 حجة
 14 25 الحديدة

 14 24 حضرموت
 31 48 ذمار
 29 45  شبوة
 30 44 صعدة
 27 48 صنعاء
 3 4 عدن
 16 36 لحج
 17 30 مأرب
 19 45 المحويت
 6 15 المهرة
 31 43 عمران
 20 45  الضالع
 28 50 ريمة

 18 34  اإلجمالي
   بيانات التعداد العام–الجهاز المرآزي لإلحصاء : لمصدرا

  ).م 2004( و ) م 1994( للسكان والمساآن والمنشآت 

  التوزيع النسبي اللتحاق الطالب بحسب النوع وموزعين حسب المستويات) 6- 4(جدول رقم 
  إلجمالي السكان في الفئات العمرية المناظرة

  المستوى األول
 )1 – 6(   

ستوى الثاني الم
  )أ(

 )7 – 9(  

المستوى الثاني 
  )ب(

  البيان   )12 – 10( 

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال

  اإلجمالي

1994/1995  65 31 36 11 33 9 70 30 
1998/1999  79 44 43 17 33 12 85 44 
2004/2005  81 64 67 37 50 23 71 49 
  :المصدر

  ).م 2005 و1999 و 1995( وية لألعوام  آتب اإلحصاء السن–الجهاز المرآزي لإلحصاء . 1
  .وزارة التربية والتعليم ــ اإلدارة العامة لإلحصاء والتخطيط . 2
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  :مالحظة فنية 

 .مستويات التعليم مصنفة وفقًا للتصنيف الدولي الموحد .1

يم األساسي       ) 9  – 7(تقابل الصفوف   ) أ(المستوى الثاني    .2 ة المتوسطة    ( من التعل المرحل
.( 

 ).المرحلة الثانوية ( من التعليم الثانوي  ) 3  –1( تقابل الصفوف ) ب(ثاني المستوى ال .3

ام         ) 6.4( من خالل الجدول رقم      نالحظ بأن معدل االلتحاق للفتيات بجميع المستويات الثالثة ارتفعت من ع
ام   ت ع ث آان ر ، حي ى آخ ام  % ) 30( م 1994/1995إل ت ع ستوى  % ) 49( م 2004/2005وبلغ ى م عل

  .جمالي لجميع المستوياتاإل

ستوى األول    ى الم ا إل ام    ) 6 – 1(    وإذا نظرن ر ع شكل آبي ع ب اق ارتف دل االلتح أن مع دنا ب لوج
   % ).64( وبلغ  % ) 31( م، حيث آان 1994/1995م عًما آان عليه عام 2004/2005

ي               ك ال يلب ستويات إال أن ذل ع الم ة، خاصة    رغم االرتفاع الكبير في معدالت االلتحاق لجمي  طموحات الدول
ى               2015وأن أهداف األلفية والمتفق عليها بحلول عام         ع معدالت االلتحاق إل ة ورف ى األمي  100( م يجب القضاء عل

  .وذلك من خالل إلزامية التعليم للجميع% ) 

   الفجوة في معدالت االلتحاق) 7- 4(جدول رقم 

  المستوى األول  البيان
)1 – 6(   

  المستوى الثاني
   )9 – 7 ) (أ(

  المستوى الثاني
  )12-10) (ب(

1994/1995  34 25 24 
1998/1999  35 26 21 
2004/2005  17 30 27 

  :المصدر
  ).م 2005 و1999 و 1995(  آتب اإلحصاء السنوية لألعوام –الجهاز المرآزي لإلحصاء . 1
  .وزارة التربية والتعليم ــ اإلدارة العامة لإلحصاء والتخطيط . 2

م      يالحظ في  ام                ) 7.4(  الجدول رق سعت ع أن الفجوة في معدالت االلتحاق ات ة   1998/1999ب م بالمقارن
اني          ) أ  ( م في المستوين األول و الثاني       1994/1995بعام   ، ولكن إذا    ) ب  ( في حين ضاقت الفجوة في المستوى الث

شكل ملحوظ عن األع         ) 6 – 1( نظرنا للمستوى األول     أن الفجوة ضاقت وب دنا ب ود     لوج اتج للجه ذا ن سابقة وه وام ال
ة             از محو األمي الكبيرة التي تبدل في سبيل القضاء على ظاهرة وجود أطفال خارج التعليم ، مما يضيف عبء على جه

اني                 ساع الفجوة      ) ب  ( و  ) أ  ( وتعليم الكبار في استيعابهم للقضاء على أميتهم ، ولكن إذا نظرنا للمستوى الث دنا ات لوج
زواج المبكر أو                            وهذا ناتج عن ظ    ك ال ى ذل ات ، أضف إل يم األوالد عن البن اهرة التسرب ، حيث أن األسر تفضل تعل
  .سرةالعمل لمساعدة األ

ساء                ولتضييق الفجوة بين الجنسين في معدالت االلتحاق ضرورة إعطاء حوافز تشجيعية مغرية لترغيب الن
ث سنوات ، ومن ثم االنتقال إلى مقر اإلقامة المعتادة ،       للعمل في الريف ولو بشكل مؤقت لمدة ثال       ) خريجات الجامعة   (

ة                  ذه الطريق دارس الحضرية ، وبه الهن للعمل بالم م انتق ة بالمعلمات ومن ث دارس الريفي د الم دء رف وبذلك سيتم في الب
  .     مدارس خاصة بالبنات/ أيضًا سيتم تقليص نسبة التسرب لدى الفتيات بسبب عدم وجود مدرسات 
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   ) 8- 4(م جدول رق
   ولد والنسبة المئوية للبنات بين المتسربين100عداد البنات الملتحقات بالمدارس مقابل آل إ

نسبة المتسربات إلى مجموع المتسربين 
  لألعوام

  عدد البنات الملتحقات بالمدارس مقابل
   ولد ملتحق لألعوام100

200  البيان
0/

200
1 

200
1/

200
2 

200
2/

200
3 

200
3/

200
4 

200
4/

200
5 

200
0/

200
1 

200
1/

200
2 

200
2/

200
3 

200
3/

200
4 

200
4/

200
5 

 71 69 68 65 62 60 65 47 30 44  )6 –1(المستوى األول 
 50 79 45 42 42 36 30 30 28 31  )9–7) (أ(المستوى الثاني
 –10) (ب(المستوى الثاني
12(  24 18 22 25 26 36 39 42 41 45 

  :المصدر
  ).م 2005 و1999 و 1995(  اإلحصاء السنوية لألعوام  آتب–الجهاز المرآزي لإلحصاء . 1
  .وزارة التربية والتعليم ــ اإلدارة العامة لإلحصاء والتخطيط . 2

ة في          ) 8.4(من خالل الجدول رقم   دو مرتفع سربين تب ى مجموع المت سربات إل ات المت سبة الفتي نالحظ أن ن
ستطعن                المستوى األول وتنخفض تلك النسبة في المستوى الثالث ،           ي ال ي ساء ألألت ى عدد الن ر إل مما يضيف عبء أآب
دد               . االنخراط في سوق العمل ويصبحن غير نشطات اقتصاديا          اني في الجدول والخاص بع ى الجزء الث ا إل وإذا نظرن

ة في              100الملتحقات بالمدارس مقابل     ي طموح الدول ذا ال يلب ام ولكن ه   ولد ملتحق لنجد بأن النسبة ترتفع عامًا بعد ع
ات لكل                      سبة الملتحق ه ن ى مستوى وصلت إلي إعطاء المرأة حقها الكامل في التعليم أسوة بالذآور، ومع ذلك نجد أن أعل

  . ولد100 فتاة لكل 71م حيث بلغت حوالي 2004/2005 ولد في المستوى األول للعام الدراسي 100
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  : االلتحاق بالتعليم الفني والمهني 4-4

   النسبي للطالب الملتحقين بالتعليم المهني والتقني حسب النوع وعدد المعاهدالتوزيع) 9- 4(: جدول رقم 
  م2004/2005 - 2003/2004لألعوام الدراسية ) نظام سنتين وثالث سنوات معًا (

2004/2003 2005/2004 
 طالب طالب

  اإلجمالي  نساء  رجال اإلجمالي  نساء  رجال
  البيان

دد 
ع

هد
معا
ال

 %  عدد %  عدد %  عدد

دد 
ع

هد
معا
ال

 %  عد % عد %  عدد  
 4.4 660 0.5 7 4.8 653 6 5.0 613 0.0 0 5.4 613 5  إب

 4.1 607 2.1 27 4.3 580 6 3.6 442 0.0 0 3.9 442 4 أبين

 20.4 3028 27.0 344 19.7 2684 16 22.2 2696 23.3 212 22.1 2484 10أمانة العاصمة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 البيضاء

 25.2 3742 18.7 238 25.8 3504 11 23.5 2852 16.4 149 24.0 2703 10 تعز

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 الجوف

 3.9 573 5.2 66 3.7 507 5 3.9 476 5.6 51 3.8 425 4 حجة

 7.0 1048 7.1 90 7.0 958 6 9.8 1194 13.1 119 9.6 1075 6 الحديدة

 7.8 1157 8.7 111 7.7 1046 5 6.3 766 10.8 98 5.9 668 4 حضرموت

 5.3 781 8.9 113 4.9 668 4 1.4 173 6.9 63 1.0 110 1 ذمار

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 شبوة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 صعدة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 صنعاء

 17.4 2584 21.3 271 17.0 2313 12 21.8 2649 24.0 218 21.6 2431 11 عدن

 1.3 200 0.5 6 1.4 194 2 1.0 125 0.0 0 1.1 125 1 لحج

 0.2 35 0.0 0 0.3 35 1 0.4 52 0.0 0 0.5 52 1 مأرب

 1.0 151 0.0 0 1.1 151 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 المحويت

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 المهرة

 1.3 189 0.0 0 1.4 189 1 0.5 60 0.0 0 0.5 60 1 عمران

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 الضالع

 0.8 115 0.0 0 0.8 115 1 0.5 63 0.0 0 0.6 63 1 ريمة

إجمالي 
59 الجمهورية
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دًا                    ) 9.4( من خالل الجدول رقم      ي منخفضة ج ي والتقن التعليم المهن ات ب ات الملتحق سبة الطالب نالحظ أن ن
ام   ت ع ث بلغ ام   %)7.5(م 2003/2004حي ت ع والي  2004/2005، وارتفع غ ح ال %)8.6(م لتبل ن ، ب رغم م

  : االرتفاع الكبير في عدد المعاهد وذلك يعود ألسباب آثيرة أهمها

معاهد عام  )6(م، و 2003/2004معاهد فقط عام    ) 5(عدم وجود معاهد مهنية وتقنية للفتيات، باستثناء         .1
 .م204/2005

 وإن وجدت بشكل ضئيل    ) الخريجين(عدم وجود فرص عمل حقيقية لمخرجات المعاهد المهنية والتقنية           .2
 .في القطاع الخاص

ى                 .3 شتمل عل ا ت ات حيث أنه نظرة أولياء األمور بأن معاهد التدريب المهني والتقني ال تصلح لدراسة البن
دى                             ة ل الرغم من وجود تخصصات محبب ستقبًال ، ب ا م ات العمل به ى الفتي تخصصات من الصعب عل

ى التخصصات    المرأة آأعمال الديكور والفنون الجميلة والكوافير وإدارة أعمال وسك         رتارية باإلضافة إل
 . الصحية والفندقية

  : التخصص في المستوى الثالث 4-5

شري                 أولت الدولة اهتماما آبيرًا بالتعليم الجامعي لالستفادة من مخرجاته في عملية التنمية وتطوير الكادر الب
د من الك                        شئت العدي ا أن ى أنه يمن ، حت ستقبل مشرق لل اء م م لبن ة للجامعات في بعض          وتسليحه بسالح العل ات التابع لي

المديريات البعيدة عن موقع الجامعة، أضف إلى ذلك أعطت األولوية للقطاع الخاص لالستثمار في هذا المجال الحيوي            
ا نالحظ      . وذلك من خالل إنشاء العديد من الجامعات الخاصة بما في ذلك آليات متخصصة للبنات    ك إال أنن ومع آل ذل

ات ال ي     ام               إقبال الفتي غ ع التعليم الجامعي بل دات ب ة حيث أن عدد المقي ة اليمني م 2003/2004تناسب وطموح الحكوم
والي  ام   ) 50926( ح ة وأنخفض ع ى 2004/2005طالب والي    ) 49031( م إل سبته ح ا ن ة ، أي م  %) 5(طالب

  ).24 –19(إلجمالي النساء في الفئة العمرية 

غ حوالي             نالحظ أن ات   ) 10.4( ومن خالل الجدول رقم       47جاه الفتيات يميل آثيرًا للعلوم التربوية حيث بل
وم                   2004/2005عام   % 45م، و   2003/2004عام  %  ات في مجال العل ات الملتحق سبة الفتي م في حين نجد أن ن

دًا حيث بلغت          امي    % 0.5و   % 0.3الزراعية ضئيلة ج ى الترتيب   2004/2005م و   2003/2004لع مع  . م عل
ي مج  ف ف اع طفي غ   ارتف وب ليبل وم الحاس يات وعل ام  % 0.9ال الرياض ام  2004/2005ع ع ع ة م م بالمقارن

   %.0.5م حيث آان 2003/2004
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  )10- 4(جدول رقم
  )المستوى الثالث( التوزيع النسبي للطالب في الجامعات اليمنية 

  م2004/2005 – 2003/2004 بحسب التخصص الدراسي والنوع لألعوام 

 التخصص 2005/2004 2004/2003
 طالبات طالب طالبات طالب

 45.1 36.9 47.4 39.9  علوم تربوية
 2.5  2.1  1.7   1.7 إنسانيات ودين

 3.0  11.6  3.2  12.7  القانون
 19.6   10.2 19.7  10.1  علوم اجتماعية وسلوآية
 11.6  21.9  11.0  20.7  إدارة األعمال والتجارة

 5.6  3.4  5.7  0.8  العلوم الطبيعية
 0.9  1.8  0.5  3.7   الرياضيات وعلوم الحاسوب
 7.2  3.1  7.4  5.0  الطب والعلوم الصحية

 2.1  5.2  2.0  0.8  الهندسة
 0.5  1.0  0.3  0.2  الزراعة

 1.9  2.7  1.1  4.4  أخرى وغير محددة
 100 100 100 100 اإلجمالي

14459 العدد
0 5092613512

6 49054 

  ).م 2005 و 2004(  آتابي اإلحصاء السنوي لعامي –جهاز المرآزي لإلحصاء ال: المصدر

  

  :مالحظة فنية 

  .مصنفة وفقًا للتصنيف الدولي الموحد للتعليم) التخصص الدراسي(ميادين الدراسة 
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  )11- 4(جدول رقم 
  نسبة الطالبات إلى مجموع الطالب في المستوى الثالث بحسب ميدان

  م2004/2005 – 2003/2004ام الجامعية  التخصص الدراسي لألعو

  التخصص  العام الجامعي
2004/2003 2005/2004 

 30.7 29.5 علوم تربوية
 30.4 26.1 إنسانيات ودين

 8.6 8.2 القانون
 41.1 40.8 علوم اجتماعية وسلوآية
 16.1 15.7 إدارة األعمال والتجارة

 37.3 32.2 العلوم الطبيعية
 15.4 17.9 حاسوبالرياضيات وعلوم ال

 45.5 41.1 الطب والعلوم الصحية
 13.1 12.0 الهندسة
 14.7 12.4 الزراعة

 20.4 56.7 أخرى وغير محددة
 26.6 26.0 اإلجمالي

  ).م 2005 و 2004(  آتابي اإلحصاء السنوي لعامي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

م    دول رق الل الج ن خ سبة الط  ) 11.4( م ظ أن ن ة     نالح صحية مرتفع وم ال ب والعل ال الط ي مج ات ف الب
ام              ات بلغت ع ى        %41م حوالي    2003/2004بالمقارنة ببقية التخصصات، حيث أن نسبة الفتي ، وارتفعت لتصل إل

والي  ام  % 46ح ث     2004/2005ع ستوى الثال ات بالم ات الملتحق سبة الفتي د أن ن ام نج شكل ع امعي ( م، وب ) الج
يم الجامعي،        م2004/2005عام   % 27حوالي   ات لالنخراط في التعل ة للفتي ا الدول  ، رغم الجهود الكبيرة التي توليه

  .إال أنهن يفضلن البقاء في المنازل عن االلتحاق بالتعليم الجامعي، وبالذات في المناطق الريفية

  

  
  )12- 4(جدول رقم

  خريجو الجامعات والمهنيون المتخصصون في العلوم والتكنولوجيا مصنفون
 م2004/2005 - 2001/2002 النوع وميدان التخصص لألعوام بحسب

2002/2001 2003/2002 2204/2003 2005/2004 
 البيان

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال
 53.4 39.1 46.5 28.8 39.5 19.9 69.1 32.8 العلوم
 18.4 14.7 32.4 21.8 46.4 28.0 25.7 22.4 الطب
 25.4 37.7 18.3 42.4 11.3 46.4 3.3 35.3 الهندسة
 2.8 8.5 2.8 7.0 2.8 5.7 1.9 9.5 الزراعة
 100 100 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي

  اإلجمالي
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وم، الطب، الهندسة،            ) 12.4( رقم    من خالل الجدول   سبة الخريجات تترآز بالتخصصات العل نالحظ أن ن
األعوام  ب ب ى الترتي ة عل ام 2003/2004م و 2001/2002الزراع ا ع أتي 2002/2003م، بينم   م ي

غ    دل بل ى تخصص الطب بمع ة األول وم %) 46.4(بالمرتب ه العل ة %)39.5(ويلي م الهندس رًا %)11.3(، ث ، وأخي
ام     %)2.8 (الزراعة دل                2004/2005، أما ع ى بمع ة األول ل المرتب وم يحت ه  % ) 53.4( م فنجد تخصص العل ويلي

  % ).2.8(، وأخيرًا الزراعة% )18.4( ، ثم الطب % ) 25.4( تخصص الهندسة بمعدل 

  

   نسبة الخريجات إلى مجموع الخريجين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا ) 13- 4(: جدول رقم 
  م2004/2005 - 2001/2002دان التخصص لألعوام بحسب مي

 2005/2004 2004/2003 2003/2002 2002/2001  البيان

 45.2 47.4 50.8 55.6 العلوم
 43.0 45.3 46.3 40.5 الطب
 28.9 19.5 11.3 5.2 الهندسة
 16.7 18.3 20.3 10.8 الزراعة
 37.6 35.8 34.2 37.3 اإلجمالي

  م2005 - 2002 آتب اإلحصاء السنوية لألعوام -حصاءالجهاز المرآزي لإل: المصدر

ى              ) 13.4(من خالل الجدول رقم      ام إل ة من ع ر ثابت ى مجموع الخريجين غي سبة الخريجات إل نالحظ أن ن
ى حوالي     %37م حوالي 2001/2002آخر حيث بلغت عام   ، ومن   %34، وانخفضت في العام الذي يليه لتصل إل

ام   ي الع م ارتفعت ف والي 2003/2004ث ى ح ام   %36م إل ي الع غ ف اع لتبل ي االرتف تمرت ف م 2004/2005، واس
ام                          %38حوالي   وم ع سبة للخريجات في مجال العل ى ن ى مستوى التخصصات فنجد أعل م 2001/2002، بينما عل
سبة           . م2004/2005عام   % 45، وتنخفض إلى حوالي      %56حوالي   وعلى مستوى تخصص الهندسة نالحظ أن ن

ات تتح والي   الخريج ى ح صل إل ى ت ر حت ى آخ ام إل ن ع ام  % 29سن م ام 2004/2005ع ع ع ة م م بالمقارن
   %.5.2م حيث آانت 2001/2002

  

   النسبة المئوية لتوزيع المدرسات بحسب المستوى التعليمي الذي تدرس به) 14- 4(جدول رقم 

  ما قبل المستوى التعليمي
 المدرسة

  األساسي 
1 -  9  

  الثانوي
10 - 12 

  ىالمستو
 الثالث

آافة 
  العدد  المستويات

2001/2000 100 20.1 19.6 20.6 20.9 35262 
2002/2001 100 19.8 20.7 21.5 20.5 33154 
2003/2002 100 19.8 20.3 21.5 20.3 33110 
2004/2003 97.6 20.7 22.9 15.9 20.7 34562 
2005/2004 97.2 19.8 23.1 15.9 20.9 35467 

  م2005 - 2001 آتب اإلحصاء السنوية لألعوام -رآزي لإلحصاءالجهاز الم: المصدر
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نجد تقريبًا أن ما قبل المدرسة تحتله المعلمات نتيجًة لطبيعة هذه المرحلة أال             ) 14.4(من خالل الجدول رقم     
ذي هو ح                    ذا المجال ال رًا  وهي رياض األطفال بالرغم من تدخل الذآور في السنوات األخيرة واالنخراط للعمل في ه ك

سبة    ) 9–1(أما على مستوى التعليم األساسي    ) .  عاماً 40منذ حوالي   (للنساء منذ نشئ رياض األطفال     ى ن فنجد أن أعل
م ، وعلى مستوى التعليم الثانوي فنجد أن نسبة المعلمات بلغت حوالي              2003/2004عام   % 20.7للمدرسات بلغت   

 إلى ارتفاع نسبة المعلمات حتى تستطيع الحد من ظاهرة           م، وتطمح وزارة التربية والتعليم    2004/2005عام   % 23
ة وبعض                دارس الريفي سبب عدم وجود معلمات في أغلب الم التسرب للفتيات في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي ب

 2001/2002نجد أن أعلى نسبة للمعلمات بلغت عامي      ) التعليم الجامعي   ( وفي المستوى الثالث    . المدارس في المدن  
التعليم الجامعي                       %22م حوالي   2002/2003و   ات ينخرطن ب سبة ضئيلة من الفتي ة حيث أن ن ، وذلك نتيجة طبيعي

امعي    د الج ا بع يم م يهن الحق بمواصلة التعل ذي يعط وراه(ال ستير، دآت ي  ) ماج اتذة ف ستقبل أس ي الم صبحن ف ى ي حت
  .الجامعات المختلفة

  
  )15- 4(جدول رقم 

  عضاء هيئة التدريس اليمنيين حسب مستوى الوظيفة التوزيع العددي والنسبي أل
  م2004/2005 ـ 2002/2003         في الجامعات الحكومية لألعوام الدراسية 

2002/2003  2003/2004  2004/2005  
  البيان  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
 0.6 4 4.5 160 0.8 5 4.7 149 1.0 5 4.5 139  أستاذ

 2.9 20 10.6 377 1.9 10.512 331 1.6 8 10.2 313 أستاذ مشارك

129  أستاذ مساعد
6 42.4 141 28.1138

8 43.9166 26.6 158
2 44.5 202 29.1 

 14.1 98 13.4 478 15.7 13.098 19.2412 96 12.6 386  مدرس
 53.4 371 26.9 958 54.9 28.0342 50.1885 251 30.2 922  معيد

305  اإلجمالي
6 100 501 100 316

5 100 623 100 355
5 100 695 100 

  م2005 – 2003 آتب اإلحصاء السنوي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

م   دول رق الل الج ن خ ع     ) 15.4(م صف لجمي غ الن ة تبل ات الحكومي ي الجامع دات ف سبة المعي ظ أن ن نالح
ا نجد   % 55م وارتفعت لتصل إلى حوالي 2002/2003أعضاء هيئة التدريس النساء في عام   في العام الذي يليه بينم
ام   ساعد ع تاذ م ب أس ن لق ن يحمل ددهن 2002/2003م غ ع ادل) 141(م بل ا يع ى  %). 28.1(م ددهن إل ع ع وأرتف

ر ف  % ) 26.6( أستاذ مساعد في العام التالي ، بينما نسبتهن انخفضت إلى     ) 166( ي وذلك على حساب االرتفاع الكبي
ام    ي ع دات، وف دد المعي ى  2004/2005ع سبة إل ت الن ات   %). 29.1(م ارتفع داد المدرس د أن أع ام نج شكل ع وب

  .  بمختلف المستويات الوظيفية ارتفعت من عام إلى آخر بشكل بسيط بالمقارنة بأعداد المدرسين
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  عة صنعاء حسب الكلية التوزيع العددي والنسبي ألعضاء هيئة التدريس اليمنيين بجام) 16- 4(جدول رقم 
  م2004/2005 ـ 2002/2003لألعوام الدراسية 

2002/2003  2003/2004  2004/2005  
  البيان  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
 2.6 6 8.0 101 2.1 4 8.7 94 1.6 3 8.8 99 الشريعة

.11 133 اآلداب
8 34 18.

4 123 11.
4 30 15.

5 132 10.
5 32 14.

0 

.15 29 7.2 81 العلوم
7 86 8.0 25 13.

0 101 8.0 27 11.
8 

.11 23 9.6 103 9.7 18 9.3 105 التربية صنعاء 
9 114 9.1 24 10.

5 

.10 115 التجارة صنعاء
2 5 2.7 109 10.

1 5 2.6 127 10.
1 9 3.9 

.20 234الطب والعلوم الصحية 
8 43 23.

2 224 20.
8 51 26.

4 252 20.
0 56 24.

5 
 3.5 8 8.2 103 5.7 11 7.9 85 5.4 10 8.2 92 الهندسة
 2.2 5 7.1 89 1.0 2 7.1 76 1.1 2 6.7 75 الزراعة

 1.7 4 2.0 25 1.0 2 1.7 18 0.5 1 1.6 18 التربية  حجة
 1.3 3 1.0 13 2.1 4 0.8 9 1.1 2 1.0 11 التربية المحويت
 1.7 4 2.0 25 2.6 5 1.8 19 2.2 4 1.4 16 التربية أرحب
 0.9 2 1.3 16 0.5 1 0.8 9 0.5 1 0.9 10 التربية  صعده
 0.4 1 1.9 24 0.0 0 1.5 16 0.5 1 1.6 18 التربية عمران

 2.2 5 2.1 26 1.0 2 1.8 19 2.7 5 1.8 20 األعالم 
 0.0 0 0.8 10 0.0 0 1.0 11 0.0 0 1.1 12 تجارة خمر

التربية واآلداب والعلوم 
 0.0 0 1.7 21 0.0 0 1.4 15 0.0 0 1.3 15 خوالن

 9.6 22 2.9 36 9.8 19 2.9 31 8.6 16 2.8 32 اللغات
 2.2 5 1.6 20 0.5 1 1.3 14 1.1 2 1.9 21 الصيدلة

 6.1 14 1.5 19 3.1 6 0.9 10 3.8 7 1.4 16 طب األسنان
 0.0 0 0.3 4 0.0 0 0.3 3 0.0 0 0.0 0 التربية عبس

 0.9 2 0.1 1 1.0 2 0.1 1 1.1 2 0.1 1يةمرآز الدراسات النسو
 100 229 100 1259 100 193 100 1075 100 185 100 1124  اإلجمالي

  م2005 – 2003 آتب اإلحصاء السنوي –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

ساء       ) 16.4( من خالل الجدول رقم      داد الن دريس       ( نالحظ أن أع ة الت ة صنعاء تترآ     ) أعضاء هيئ ز بجامع
سبته   ا ن ت م ث احتل ى آخر ، حي ام إل ن ع ع م صحية وترتف وم ال ة الطب والعل ي آلي ام % 23.2ف م 2002/2003ع

ى     ه إل ذي يلي ام ال ي الع ت ف ى   %26.4وارتفع سبة إل ضت الن م انخف ام % 24.5، ث ن  2004/2005ع الرغم م م ب
  .االرتفاع في عددهن

ى اإلطالق       ) وم خوالن والتربية عبس      تجارة خمر، التربية واآلداب والعل    ( بينما نجد أن آليات      ال وجود عل
ات، أو                        ك الكلي اتج عن عدم وجود إغراءات للمدرسات للعمل بتل ك ن للنساء بين أعضاء هيئة التدريس ، وقد يكون ذل

  .للعادات والظروف االجتماعية باإلضافة إلى الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق التي تتواجد بها تلك الكليات
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ا             وإذا نظرنا  ة إال أنن  لمرآز الدراسات النسوية بالرغم من أنه مرآز متخصص بقضايا وشئون المرأة المختلف
  .نجد أن أعداد المدرسات ثابت ولم يتغير خالل تلك السنوات الدراسية الثالث

ساء       سبة الن دريس   (بشكل عام نجد أن ن ة الت ام   ) أعضاء هيئ وارتفعت  %) 14.1(م 2002/2003آانت ع
ى بلغت         تدريجيًا في ا   الين حت امين الت ام   %) 15.4(لع ي الطموح حيث نجد أن         . م  2004/2005ع ك ال يلب إال أن ذل

غ حوالي          ام    ) 78107(عدد الطالب اليمنيين بجامعة صنعاء بل ة ع ة    2004/2005طالب وطالب م وعدد أعضاء هيئ
  :لنحو التاليوبذلك يكون آثافة الطالب على ا)  مدرس 1259 مدرسة والرجال 229النساء ( التدريس 

  .    }طالب وطالبة للمدرس واحد) 62(طالب وطالبة للمدرسة الواحدة ، و ) 341( {

 التوزيع النسبي ألعضاء هيئة التدريس اليمنيين حسب مستوى الوظيفة في الجامعات ) 17- 4(جدول رقم 
  م2004/2005 ـ 2002/2003الحكومية خالل األعوام الدراسية 

  جملة  معيد  مدرس  أستاذ مساعد  ركأستاذ مشا  أستاذ
  البيان

  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور
2003/
2004 74 75 54 30 42 40 19 28 18 30 35 33 

 جامعة صنعاء
2004/
2005 72 60 56 42 42 39 15 33 16 26 34 31 

2003/
2004 18 25 36 60 32 51 35 65 31 32 32 43 

/2004 جامعة عدن
2005 17 40 36 50 31 51 46 56 35 33 34 42 

2003/
2004 3 0 3 5 7 5 4 3 5 9 6 7 

/2004 جامعة تعز
2005 5 0 3 0 6 5 5 1 5 9 5 7 

2003/
2004 2 0 1 5 5 1 5 0 7 7 5 4 

/2004 جامعة الحديدة
2005 2 0 1 8 5 1 12 7 20 14 10 9 

2003/
2004 0 0 1 0 3 0 6 0 7 5 4 3 

/2004 جامعة إب
2005 0 0 1 0 3 1 4 0 7 6 4 3 

2003/
جامعة  6 8 11 12 2 12 1 6 0 4 0 2 2004

/2004 حضرموت
2005 3 0 4 0 9 3 9 1 7 8 8 5 

2003/
2004 1 0 2 0 5 0 19 2 19 6 10 4 

/2004 جامعة ذمار
2005 1 0 0 0 4 1 10 2 9 4 6 2 

2003/
2004 16

0
 

4 37
7

 

20 15
82

 

20
2
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8

 

98 95
8

 37
1

 35
55

 

69
5

 

  اإلجمالي
 )عدد مطلق(

2004/
2005 14

9
 

5 33
1

 

12 13
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2
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م  دول رق ن خالل الج ة ) 17.4(م ساء بدرج دد الن الي ع تاذ(نالحظ أن إجم غ ) أس ل ) 4(تبل مدرسات مقاب
ام ) 149( ي الع تاذ ف سبته 2003/2004أس ا ن سبتهم %) 2.44(م أي م صل ن ال ت والي والرج ى ح ، %)97.56(إل

دنا        ) أستاذ(وإذا ما نظرنا لتوزيع الرجال والنساء الذين يحملون لقب           ام لوج نفس الع ة ل على مستوى الجامعات الحكومي
صنعاء،  (، بينما الرجال يتوزعوا على ست جامعات        %)25(وعدن  %) 75(بأن النساء يتوزعن بين جامعتي صنعاء       
ار      الي                 ) عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، ذم ى النحو الت ى أخرى وعل ة إل دة من جامع ، %18،  %74: (بنسب متباع

الي    %) 1، 2%، 2%، 3% ام الت ي الع والي، وف ى الت ين     2004/2005عل ا ب ت فيم ساء توزع سبة الن د إن ن م نج
  .مرأة بدرجة أستاذينما بقية الجامعات ال توجد بها إب%) 40(وعدن %) 60(جامعتي صنعاء 

الي                   وبشكل عام نجد إن النساء     ة، حيث إن إجم درجات األآاديمي ة ال  الالتي بدرجة معيد نسبتهن أآبر من بقي
ام      ي ع ت ف دات بلغ سبة المعي والي 2003/2004ن درجات     %) 53.4(م ح ف ال ساء بمختل ع الن ستوى جمي ى م عل

ا الع       %) 55(م لتصل إلى   2004/2005األآاديمية وارتفعت في العام التالي       دة أهمه اتج عن أسباب عدي ذا ن ادات وه
دآتوراه في الخارج، حيث ال                        ي الماجستير وال والتقاليد التي تقف حجر عثرة أمام مواصلتهن الدراسة وتحضير درجت
ستير              ضير الماج رأة بتح ة للم ة الفرص دء إتاح ع ب ن م ة، ولك لة الدراس ارج لمواص دها للخ سافر لوح ستطيع إن ت ت

ة المتخصصة أو              ساء في مختلف              والدآتوراه سواء آان في المراآز التعليمي ا معدالت الن في الجامعات سيرتفع حينه
  .الدرجات األآاديمية
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  -: المراجع  4-6

امي       .1 ساآن لع سكان والم ام لل  و 1994الجهاز المرآزي لإلحصاء ـ النتائج النهائية للتعداد الع
 .م2004

 .م2005 ـ 1995الجهاز المرآزي لإلحصاء ـ آتب اإلحصاء السنوية لألعوام  .2

 .م2005 ـ 1998ة والتعليم ـ آتب اإلحصاء التربوي وزارة التربي .3

دد  (الجهاز المرآزي لإلحصاء ـ النساء والرجال في الجمهورية اليمنية ـ صورة إحصائية    .4 الع
 ).الثاني

يا       .5 ي آس ة لغرب صادية واالجتماعي ة االقت دة ـ اللجن م المتح كوا( األم ي ) اس رأة والرجل ف الم
  .م2003) التعليم(البلدان العربية 
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رجال نساء إجمالي

(1) توقع الحياة عند الميالد حسب النوع في الجمهورية ما بين تعدادي (1994 و 2004 )

1994 2004

  :مقدمة
صادية           ة واالقت ل االجتماعي ن العوام د م اج العدي ن نت ارة ع ع عب صحي ألي مجتم ع ال   إن الوض

ع               سين الوض ى تح ك عل س ذل ب وانعك ذه الجوان ي ه ًا ف رًا ملموس يمن تغي هدت ال د ش ة، وق ة والبيئي    والثقافي
  .  بالخدمات الصحيةالصحي للسكان الناتجة عن زيادة التغطية

زال       صحية ال ت دمات ال سكان بالخ ة لل سبة التغطي إن ن صحة ف اع ال ي قط ور ف م التط ه رغ   إال أن
ة وخاصة       اء الجمهوري ع أنح ي جمي سكان ف ات ال ى احتياج ى تلب ي حت ي والكيف وير الكم ن التط د م ى المزي ة إل   بحاج

  . المناطق الريفية

  :  توقع الحياة5-1

سن    دد ال ط ع ه متوس صد ب ات    يق تمرت االتجاه يالد إذا اس د الم رد عن شها الف ع أن يعي   وات المتوق
  .  الحالية للوفاة على نفس الحال ويعتبر من المؤشرات الهامة التي تظهر التطور الصحي في المجتمع

  
  توقع الحياة عند الميالد بالسنوات حسب النوع ومكان اإلقامة ) : 1-5(جدول رقم 

  إجمالي  ريف  حضر
  الخصائص

1994 2004 1994 2004 1994 2004 
 60.17 55.79 60.11 55.54 60.31 56.70 رجال
 62.03 58.96 61.76 58.43 62.70 60.77 نساء

 61.08 57.33 60.91 56.95 61.48 58.69 اإلجمالي
  . م2005 آتاب اإلحصاء السنوي لعام –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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دول أن    ن الج ظ م ام     نالح ع ع يالد ارتف د الم ع عن ر المتوق سين   2004العم ستوى الجن ى م   م عل
ى  ل 61.08إل نة مقاب ام 57.33 س نة ع ر1994 س ع العم ساء ارتف ال والن ستوى الرج ى م سين وعل ال الجن   م لك

  .  سنة62.03 إلى 58.96 سنة والنساء من 60.17 إلى  55.79 المتوقع للرجال من 

  

  :وفيات الرضع واألطفال  5-2

ص ل          يق سوبًا لك نة مح ن س ل م ر أق وغ العم ى بل والدة وحت د ال اة عن ال الوف ع احتم ات الرض   د بوفي
ة        ة التغذوي صحية والحال دمات ال اءة الخ وفر وآف دى ت ر م شكل مباش ر ب س المؤش ي ويعك ود ح ف مول    أل
روف              ة والظ صحية والبيئي الظروف ال أثر ب ر يت و مؤش ل وه يط بالطف ي المح ام البيئ المة النظ دى س   وم

  .معيشية المالئمة ال

ستوى    ة الم ن معرف ا يمك ي به ة الت رات الهام ن المؤش ال م ع واألطف ات الرض دل وفي ر مع   ويعتب
  .  الصحي وبالتالي نستطيع من خاللها قياس مستوى الحياة المعيشية التي يعيشها الفرد في هذا المجتمع

صحية بالحام  ة ال ا العناي دة منه ة عدي ل مختلف أثر بعوام دل يت ذا المع ستوى وه ل والم   ل والطف
  .التعليمي لألم والتغذية وغيرها من العوامل

  

  معدل وفيات الرضع واألطفال دون سن الخامسة حسب النوع ومكان اإلقامة ): 2-5(جدول رقم 
  م2004حسب بيانات تعداد 

  معدل وفيات األطفال
  الرضع

  معدل وفيات األطفال دون
  سن الخامسة

  مكان اإلقامة 
 آال إناث ذآور

 آال إناث ذآور الجنسين
 الجنسين

 89.36 86.67 91.75 74.94 71.33 78.22 حضر 
 93.49 93.68 93.32 78.10 76.55 79.45 ريف

 92.32 91.66 92.89 77.20 75.04 79.10 اإلجمالي 
  . م 2005آتاب اإلحصاء السنوي لعام -الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر

  

ال الرضع               يبين الجدول ارتفاع معدالت وفي     ات األطف دل وفي غ مع ات الرضع الذآور مقارنة باإلناث حيث بل
نقص                  75.04 مقابل   79.10الذآور ال دون سن الخامسة حيث ي ات األطف دل وفي ى مع ذلك عل ق آ ذا ينطب اث وه  لإلن

  .المعدل لإلناث مقارنة بالذآور

ألطفال دون سن الخامسة في   وبالمقارنة بين الحضر والريف يالحظ ارتفاع معدل وفيات األطفال الرضع وا    
ف     ي الري سة ف ن الخام ال دون س ات األطف دل وفي غ مع ث بل ة بالحضر حي ف مقارن ل 93.49الري ي 89.36 مقاب  ف

  .   الحضر
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  معدالت وفيات حديثي الوالدة والرضع واألطفال دون الخامسة    ) 3-5( جدول رقم 
  خالل العشر السنوات السابقة على المسح 

  حديثي  الخصائص
  األطفال دون  الرضع   الوالدة 

  الخامسة 
 مكان اإلقامة

 87.3 70.6 39.7 حضر 
 117.6 86.3 41.1 ريف 

 المستوى التعليمي
 119.1 87.4 41.1 أميات 

 75.6 65.5 37.6 تقرأ وتكتب 
 80.6 68.9 37.6 ابتدائي 
 73.8 60.3 48.2 إعدادي
+ ثانوي   40.7 48.7 55.2 

 نوع المولود
 114.4 88.6 45.8 ذآور 
 108.0 77.1 35.5 إناث 

 عمر األم عند الوالدة
20أقل من   59.9 109.8 133.0 

20-29  39.1 80.7 110.0 
30-34  33.7 71.5 97.7 
35-49  34.5 75.7 109.5 

 الفترة منذ المولود السابق
 120.9 102.7 63.0 مولود أول
 165.9 122.5 57.1 أقل من عامين

 60.4 42.8 18.1  سنوات2-3
4+  19.6 35.3 48.8 

 111.3 83.1 40.8 اإلجمالي
  . التقرير الرئيسي–م2003 لعام سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  
  

م   دول رق سة     ) 3-5(يوضح الج ن الخام والدة أو الرضع أو دون س ديثي ال ال ح ات األطف دالت وفي   أن مع
ذآور م   د ال ة عن ذآور        مرتفع ع ال ات الرض دل وفي غ مع ث بل اث حي ة باإلن ل 88.6قارن د77.1 مقاب    عن

غ    ذآور بل سة ال ن الخام ال دون س ات األطف دل وفي ا مع اث أم ل 114.4 اإلن اث،108.0 مقاب    لإلن
ع        والدة أو الرض ديثي ال ات ح ل الفئ ضر لك ة بالح ف مقارن ي الري دالت ف ذه المع اع ه ظ ارتف    ويالح

ن الخ  ال دون س ات       أو األطف دالت الوفي اض مع ي انخف ابي ف أثير إيج ات ت ي لألمه ستوى التعليم سة وللم   ام
ات الرضع     دل وفي غ مع ث بل سة حي ن الخام ات   87.4للرضع أو  دون س ات األمي د األمه ي عن ود ح ف مول ل أل    لك

سبة    وآذلك ا  48.7 قابله إنخفاض بالنسبة لألمهات الحاصالت على الثانوية أو أآثر حيث بلغ بالنسبة للرضع               لحال بالن
دل من              ى                  119لألطفال دون سن الخامسة حيث انخفض المع ات إل دى األمهات األمي ود حي ل  في   55 لكل ألف مول

سن                        دى األمهات صغيرات ال ع ل دل يرتف أعلى، ونجد المع انوي ف نة  20األلف لألمهات الالئي حصلن على مؤهل ث  س
  .فأقل وينخفض تدريجيًا آلما تقدمت المرأة بالعمر
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  :تحصين األطفال  3-5 ج
ه           ا يمثل ة لم صحية األولي ة ال ية للرعاي داف األساس ن األه ة م راض الطفول د أم صين ض ر التح   يعتب

ابة               دالت اإلص يض مع الل تخف ن خ سة م ن الخام ال دون س ات األطف ض وفي ريعة لخف ة وس يلة آمن ن وس    م
و           امج ال ل البرن راض عم ن األم ة م يلة وقائي يم وس ان التطع ا آ األمراض ولم ى  ب ع عل صين الموس   طني للتح

صنيف   سب ت صنفة ح ة والم راض القاتل ذه األم د ه سة ض ن الخام ال دون س ع األطف صين جمي    تح
صحة األ    ي ل سح اليمن ائج الم رت نت د أظه ة، وق صحة العالمي ة ال رة منظم ذين  2003 س ال ال سبة األطف   م ن

ة      الل إجاب ن خ صين أو م ات تح ديهم بطاق ذين ل واء ال ات س ى اللقاح صلوا عل ين ح و مب ا ه ات آم   األمه
  .   في الجدول التالي

  شهر الذين ) 23-12(النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية ) 4-5(جدول رقم 
  حصلوا على اللقاحات حسب نوع اللقاح ومكان اإلقامة والنوع

  
  نوع اللقاح   مكان اإلقامة   النوع 

 ريف  حضر   إناث  ذآور
  اإلجمالي 

 54.8 46.5 85.7 55.5 54.2 الدرن 
1ثالثي   55.6 55.6 84.9 47.7 55.6 
2ثالثي   50.7 50.1 80.9 42.2 50.4 
 44.7 36.2 76.3 43.5 45.9  3ثالثي 
1شلل   61.5 63.0 86.4 55.7 62.2 
 55.9 48.7 82.5 56.1 55.7  2شلل 
 47.4 39.7 76.0 46.7 48.1  3شلل 

 44.8 37.1 73.2 44.3 45.2 حصبة 
مال اللقاحات استك%   38.4 35.9 67.2 29.1 37.2 

 2058 1621 437 1001 1057 عدد األطفال 
  . التقرير الرئيسي–م2003 لعام سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

م  دول رق ن الج ـظ م والي ) 4-5(يالحـ ة 37.2%أن ح ة العمري ي الفئ ال ف ن األطف هر23-12( م   ) ش
تكمل ال      اس لل األطف ي وش درن والثالث صبة و ال ات الح ات (وا جرع الث جرع تكمال   ) ث سبة االس ت ن   وبلغ

اث   د اإلن ي        38.4% و 35.9%عن تكملوا ف ذين اس ف فال ضر والري ستوى الح ى م ا عل ذآور، أم د ال    عن
  .  في الريف29.3% مقابل 67.2% الحضر 



  81

  :الحالة التغذوية لألطفال  5-4

ة لأل ة التغذوي ر الحال ة تعتب ث أن الحال اه وحي صحة والرف ددات ال ن مح ال م   طف
  .  التغذوية مرتبطة بالوضع االقتصادي واالجتماعي و تعتبر مؤشر هام من مؤشرات التنمية

ي       رأة الت ون الم م يمثل ال ألنه ى األطف ز عل ا يرآ ًا م ع غالب ي المجتم ة ف ة التغذوي اس الحال   ولقي
ل    ع آك ة للمجتم ة التغذوي ا الحال س فيه ى  فال.  تعك رف عل ستخدم للتع ال ت سمية لألطف ات الج   قياس

طء    ًا وب ًا وآافي داءًا متوازن ه غ ي تناول ل يعن دريجي للطف د والت سماني الجي النمو الج ة ف ة التغذوي    الحال
  .  النمو الجسماني ربما يعني عدم حصوله على الغذاء الكافي المتوازن أو ربما يعود ذلك ألسباب مرضية

ص    ي ل سح اليمن ر الم د وف رةحة األولق ال   2003 س وال األطف ن أوزان وأط ية ع ات األساس   م المعلوم
س     ل تعك سماني للطف النمو الج ة ب ية متعلق رات قياس ساب مؤش م ح ا ت ن خالله ي م سة والت ن الخام    دون س
نجم       ي ي ة الت ل اآلتي الل العوام ن خ ل م ة للطف ة الراهن ف الحال سمح بوص رات ت ي مؤش ة وه ة التغذي   حال

زال والنحاف   ا اله ـه         عنه نجم عنــ ـذي ي رض وال ذاء أو الم ي الغ اد ف نقص الح ي لل ر التراآم ن األث ضًال ع   ة ف
  :  قصر القامة والمؤشرات هي

  ). قصر القامة(الطول بالنسبة للعمر  .1

  ). النحافة-الهزال(الوزن بالنسبة للطول  .2

  ). نقص الوزن(الوزن بالنسبة للعمر  .3

ه التغذ  ل وحالت و الطف ى نم شير إل رات ت ذه المؤش ة  وه ة التغذوي اس الحال و قي ر ه سبة للعم الطول بالن ة ف وي
رار                            اك تك ة أو أن هن اول األغذي ي وجود نقص مزمن في تن الماضية وانخفاض هذا المؤشر المسمى بقصر القامة يعن

  . اإلصابة باألمراض

ذا المؤشر المسمى بالنح                     ة وانخفاض ه ة الراهن ة التغذوي ي    أما الوزن بالنسبة للطول فهذا قياس للحال ة يعن اف
  . سوء تغذية في وقت قريب نسبيًا

أما انخفاض مؤشر الوزن بالنسبة للعمر فيسمى بانخفاض الوزن وهو مؤشر مرآب لسوء التغذية بشكل عام                
  . سواًء مزمن أو حديث لكنه مؤشر أآثر حساسية من سابقيه

تم        وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية فأن تقييم الحالة التغذوية باستخدام ال           قياسات الجسمية يجب أن ي
ارهم   تم اختي ال ي م أطف ع المرجعي ، وه ال المجتم سمى قياسات أطف ة ت يم مرجعي ع ق ي المسوح م ة القياسات ف بمقارن

  : بخصائص ومواصفات معينة، وبعد مقارنة القياسات مع المرجع تصنف الحالة التغذوية آما يلي

ذين ت    : قصر قامة متوسط و شديد     - ارهم تحت       نسبة األطفال ال سبة ألعم ع أطوالهم بالن اري من    2 –ق  انحراف معي
  . الوسيط المرجعي

ة شديد- ارهم تحت :  قصر قام سبة ألعم ع أطوالهم بالن ذين تق ال ال سبة األطف اري من الوسيط 3 –ن  انحراف معي
   .المرجعي

ديدة- ة متوسطة و ش والهم تحت  :  نحاف سبة ألط م بالن ع أوزانه ذين تق ال ال سبة األطف ن 2 -ن اري م   انحراف معي
   .الوسيط المرجعي

ديدة - ة ش ت      :  نحاف والهم تح سـبة ألط م بالن ـع أوزانه ذين تق ال ال سبة األطف يط   3 –ن ن الوس اري م راف معي  انح
      . المرجعي

 انحراف معياري من 2 –نسبة األطفال الذين تقع أوزانهم بالنسبة ألعمارهم تحت     :  انخفاض وزن متوسط و شديد     -
   .مرجعيالوسيط ال

ديد - اض وزن ش ت     :  انخف ـم تح سبة ألعمارهـ م بالن ع أوزانه ذين تق ـال ال سـبة األطف ن  3 –ن اري م راف معي  انح
   .الوسيط المرجعي
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  نسبة األطفال دون الخامسة المصابين بقصر القامة حسب بعض الخصائص) 5-5(جدول رقم 

  قصر قامة  الخصائص
  متوسط وشديد

  قصر قامة
  عدد األطفال  شديد

 العمر بالشهور
6أقل من   14.2 4.8 1021 

6-9  36.9 14.9 663 
10-11  59.9 31.8 190 
12-15  46.2 20.3 1051 
16-23  66.8 41.9 894 
24-35  57.4 35.6 2078 

 مجموع األطفال
0-35  47.0 26.1 5897 

36-47  60.9 38.8 2166 
48-59  62.3 36.2 2098 

 النوع
 5275 30.9 53.1 ذآور
ثإنا  53.1 30.8 4886 

 مكان اإلقامة
 2133 21.4 44.2 حضر
 8028 33.4 55.5 ريف

 10161 30.9 53.1 اإلجمالي

  .التقرير الرئيسي -م2003 سرةالمسح اليمني لصحة األ-الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر
  

  ):نقص الطول مع العمر(قصر القامة    5-4-1   

دول    ن الج ظ م ن  ) 5-5(يالح ر م انون    أن أآث سة يع ن الخام ال دون س صف األطف   ن
سبة       ديد بن ط وش ة متوس صر القام ن ق صر     53.1% م ن ق انون م ذين يع ال ال سبة األطف    وأن ن

ديد   ة ش سب       30.9% قام صابين ح ين الم ة ب روق جوهري ود ف دم وج دول ع ين الج ا يب    آم
  . النوع أو تتساوى تقريبًا بين الذآور واإلناث

صابين    سبة الم دول أن ن ر الج سبة      ويظه ضر بن ن الح د ع ف تزي ي الري   55.5 ف
ل  سبة       44.2مقاب ديد ون ط وش ة متوس صر قام صابين بق ال الم ل  33.4 لألطف   21.4 مقاب

  . لألطفال المصابين بقصر قامة شديد 
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قصر قامة متوسط وشديد    قصر قامة شديد  

شكل رقم ( 2)  نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بقصر القامة حسب النوع

ذآور   إناث  
  

  
  نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بالنحافة) 6-5(جدول رقم 

  حسب بعض الخصائص

  نحافة متوسطة  ائصالخص
  عدد األطفال   نحافة شديدة  وشديدة

 العمر بالشهور
 1021 4.1 14.3  6أقل من 

6-9  17.9 4.4 663 
10-11  14.0 4.4 190 
12-15  17.2 5.9 1051 
16-23  15.8 2.5 894 
24-35  12.0 2.6 2078 

 النوع
 5275 3.5 13.3 ذآور 
 4886 2.4 11.4 إناث 

 مكان اإلقامة 
ر حض  10.0 2.3 2133 

 8028 3.1 13.1 ريف 
 10161 3.0 12.4 اإلجمالي

  .التقرير الرئيسي -م2003 سرةالمسح اليمني لصحة األ-الجهاز المرآزي لإلحصاء:   المصدر
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  ):نقص الوزن بالنسبة للطول ( النحافة    5-4-2

ديدة      من مجموع األطفال دون سن الخامسة يعانون         12%أن  ) 6-5(ويظهر الجدول    من نحافة متوسطة وش
  .  منهم يعانون من نحول شديد3%و

يًال عن         وبالمقارنة بين الذآور واإلناث يالحظ أن نسبة الذآور المصابين بالنحافة الشديدة والمتوسطة تزيد قل
سبة        شديد بن النحول ال صابين ب ذآور الم د ال ضًا عن ع أي اث وترتف ل 3.5%اإلن ال   2.4% مقاب سبة األطف ا أن ن ، آم

  . مصابين بالنحافة في الريف مرتفعة مقارنة بالحضرال

  

0

5

10

15

نحافة متوسطة وشديدة نحافة شديدة

شكل رقم (3)   نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بالنحافة حسب النوع

ذآور إناث
  

  
  نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بنقص الوزن حسب بعض الخصائص) 7-5(جدول رقم 

  نقص وزن   الخصائص 
 متوسط وشديد  

  نقص وزن
  عدد األطفال   شديد 

 العمر بالشهور
 1021 4.1 12.3  6أقل من 

6-9  42.2 13.1 663 
10-11  55.7 23.1 190 
12-15  42.4 16.2 1051 
16-23  52.3 20.5 894 
24-35  53.5 22.2 2087 

 النوع
 5275 15.4 46.0 ذآور 
 4886 15.0 45.1 إناث 

 مكان اإلقامة
 2133 9.7 36.7 حضر 
 8028 16.7 47.9 ريف 

 10161 15.2 45.6 اإلجمالي 
  .التقرير الرئيسي -م2003 سرةالمسح اليمني لصحة األ- المرآزي لإلحصاءالجهاز: المصدر

  

ة بخالف                    ذآور في التغذي اث وال ال اإلن ين أوضاع األطف ات ب ه ال توجد فروق ين أن ومن البيانات السابقة يتب
  .بعض الدراسات التي تبين التمييز بينهما 
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شار          ة فانت سوء التغذي سبة ل دًا بالن رة ج شكلة خطي ومن المؤشرات السابقة نستخلص أن هناك م
ي    ى األخص ف ال وعل ى صحة األطف ورة عل شكالن خط وزن ي اض ال ة وانخف صر القام ة وق النحاف

 .المجتمع الريفي

  

  ):نقص الوزن بالنسبة للعمر ( انخفاض الوزن    5-4-3

نقص وزن متوسط وشديد         45.6%أن ) 7-5(يبين الجدول رقم   ال دون سن الخامسة مصابين ب  من األطف
ا             15.2%ونسبة المصابين بنقص وزن شديد       اث إال أنه ذآور واإلن ين ال وزن ب ، وال توجد فروق جوهرية النخفاض ال
  .تتباين على مستوى الحضر والريف

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :هاالوفيات ومستويات   5-5

ة  إذ                              ا الدول سعى إليه ي ت سكانية الت صحية وال سياسات ال م أهداف ال ات أحد أه ستويات الوفي يعتبر خفض م
  . تعكس هذه الوفيات مؤشرات أساسية لقياس مستوى األوضاع الصحية والمعيشية السائدة في المجتمع

ذها               دادها وتنفي ي قامت بإع صحية         وقد عملت الجمهورية اليمنية من خالل البرامج الت شر الخدمات ال ى ن  عل
  . والوقاية العالجية وتحسينها على مستوى الحضر والريف والتي أدت إلى انخفاض في معدل الوفيات

46

45.1

15.4

15

0

15

30

45

60

نقص وزن متوسط وشديد نقص وزن شديد

شكل رقم (4)  نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بنقص الوزن حسب النوع

ذآور إناث
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  :معدل الوفيات الخام   5-5-1

ام                             ات الخ دل الوفي غ مع د بل ة وق نة معين سكان في س يقصد بمعدل الوفيات الخام عدد الوفيات لكل ألف من ال
  . م1994 حالة عام 11.4وفاة لكل ألف من السكان على مستوى الجنسين مقابل  حالة 9.0م 2004عام 

  حسب الجنس ومكان اإلقامة) في األلف ( معدل الوفيات الخام ) 8-5(جدول رقم 
  

  إجمالي   ريف   حضر 
  النوع 

1994 2004 1994 2004 1994 2004 
 9.51 12.18 9.88 12.82 8.64 10.27 رجال 
 8.46 10.48 8.90 10.95 7.27 8.83 نساء 

 8.99 11.35 9.39 11.89 7.99 9.61 آًال الجنسين 
  . م2005 آتاب اإلحصاء السنوي لعام –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  
ام في الحضر انخفض من                      ات الخ دل الوفي ام     9.61يظهر من الجدول إن مع ة ع ى  1994 حال  7.99م إل

  .م2004 حالة عام 9.93م إلى 1994 حالة عام 11.89 الريف من م وآذلك انخفض المعدل في2004حالة عام 

وهذا االنخفاض يدل على أن هناك تحسنًا في األوضاع الصحية آما أن االنخفاض شمل الذآور واإلناث في                  
ة                       ديم خدمات الرعاي صحية وتق شار المرافق ال الحضر والريف ويعود ذلك إلى التوسع في التطعيم ضد األمراض وانت

  .  أثناء الحمل والوالدة واالهتمام بالتغذية والرضاعة الطبيعة وارتفاع الوعي الصحي والمستوى التعليميالصحية 

  م 2004التوزيع النسبي للوفيات بحسب أسباب الوفاة والنوع والعمرحسب بيانات تعداد ) 9-5(جدول رقم 

  فئات  مالريا مزمنة أمراض السرطان  أمراض القلب  حادث سير 
 نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  العمر 

8.7512.0 أقل من سنة
0 8.69 10.6

5 7.23 7.33 35.9
5 

35.0
5 

1-4  8.9217.6
0 5.75 8.58 6.33 4.40 31.0

7 
29.7

6 

5-9  7.3719.2
0 2.67 2.08 3.32 2.93 8.89 8.83 

10-14  6.357.20 1.12 3.38 3.62 2.93 3.92 3.80 
15-19  8.232.40 2.38 3.38 3.32 3.30 2.77 2.04 
20-24  9.433.20 2.24 2.08 3.02 2.93 2.20 2.17 
25-29  8.407.20 1.54 2.86 1.51 3.30 0.57 2.17 
30-34  5.141.60 1.26 1.56 2.11 4.03 1.24 0.41 
35-39  6.524.00 3.09 3.64 3.92 6.23 0.67 1.09 
40-44  6.034.00 4.35 4.42 4.82 4.40 0.76 0.82 
45-49  4.803.20 5.47 3.64 7.23 6.23 1.24 1.22 
50-54  5.493.20 6.59 7.80 7.23 6.96 1.53 1.90 
55-59  2.061.60 6.59 3.12 6.93 5.86 1.43 2.04 

60+  11.49 13.60 47.62 42.08 38.56 38.47 7.27 8.15 

 0.54 0.48 0.74 0.91 0.78 0.70 -1.02 غير مبين
 736 1046 273 332 385 714 125 583 اإلجمالي 
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  التوزيع النسبي للوفيات بحسب أسباب الوفاة والنوع والعمر) 9-5(تابع جدول رقم 
  م 2004حسب بيانات تعداد 

  فئات  أخرى  أمراض السل  أمراض الكبد  حادث عارض 
نساء  رجال نساء رجال نساء  رجال اء نس رجال  العمر 

31.2 22.64 أقل من سنة 
5 13.73 11.9

8 
36.3

3 
35.5

4 53.83 49.8
3 

1-4  15.36 15.1
0 12.43 12.4

4 
20.8

2 
25.3

0 9.59 12.1
7 

5-9  7.28 8.59 3.11 6.91 6.12 8.43 2.43 3.06 
10-14  6.87 6.77 3.11 4.15 2.45 1.81 1.36 1.78 
15-19  4.72 3.65 3.89 4.15 2.04 1.81 1.39 1.73 
20-24  4.04 1.56 2.07 3.23 0.82 0.60 1.23 1.78 
25-29  4.58 1.82 3.63 2.76 2.45 1.81 1.11 1.22 
30-34  2.16 1.82 2.85 1.38 1.63 1.20 1.27 1.38 
35-39  2.83 0.78 4.15 2.30 0.82 0.60 1.18 1.38 
40-44  2.83 1.30 4.66 4.15 1.63 3.01 1.32 1.54 
45-49  4.4 2.34 5.96 4.15 2.04 0 1.32 1.05 
50-54  2.70 3.65 5.96 7.37 0.82 1.81 1.84 1.81 
55-59  3.10 1.56 3.89 4.61 1.22 2.41 1.52 1.27 

60 +  15.36 11.53 29.53 30.41 20.41 15.06 19.05 18.33 

 1.65 1.56 0.60 0.41 0 1.04 0.27 1.48 غير مبين 
3698 5592 166 245 217 386 384 742 اإلجمالي 

  . م2004 بيانات التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

ة           9-5يظهر من الجدول       ات العمري اث في الفئ سن           ( أن اإلن ى ال نة وحت ل من س نوا  9أق د تعرضن    ) ت س ق
% 17.60و % 12.0لحوادث السير والحوادث العارضة بنسبة اآبر من الذآور حيث بلغت النسبة في حوادث السير   

ي % 19.20و  صغيرات الالت اث ال سبة اإلن سبة للحوادث العارضة حيث ارتفعت ن ذلك الحال بالن والي، وآ ى الت عل
ق     (تعرضن للحوادث العارضة     سقوط، طل اري الحريق، الغرق، ال ا   % 8.59و % 15.10و % 31.25) ن ذا ربم وه

  .يعود إلى عدم اهتمام األسر آونهن إناث

  : وفيات األمهات 5-5-2

ى تحسين                     ز عل سكانية من خالل الترآي صحية وال تراتيجية ال دافها االس ق أه رًا لتحقي ًا آبي تولى الحكومة اليمنية اهتمام
  . ى تخفيض وفيات األمهات واألطفالمستوى رعاية األمومة والطفولة بالشكل الذي يؤدي إل

 بالحصول على تقديرات لوفيات األمهات وتحديد أسبابها فلقد تم حصر سرةوقد أهتم المسح اليمني لصحة األ 
ي بلغت          54-15وفيات اإلناث     أسرة  ألف  125 سنة خالل العامين السابقين للمسح في األسر التي شملها الحصر والت

  . لكل مائة ألف والدة حية للفترة نفسها365والي وبلغت نسبة وفيات األمهات ح
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  التوزيع النسبي لألمهات المتوفيات ) 10-5( جدول رقم 

  حسب بعض الخصائص

  النسبة   الخصائص 

 العمر عند الوفاة
15-24  33.5 
25-34  41.8 

35+  24.6 
  المستوى التعليمي

 89.3 أميات 
 10.3 غير أميات 
 0.5 غير مبين 
 عند الزواجالسن 

 74.2  20أقل من 
20+  17.1 

 8.7 غير مبين 
 الحالة الزواجية عند الوفاة

 97.6 متزوجات 
 1.9 مطلقات 
 0.5 أرامل 

) 200= (عدد األمهات المتوفيات   100 
  .  التقرير الرئيسي–م2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

ار          % 58 حوالي   يوضح الجدول أن   نة و  24-15من الحاالت تمت بين األمهات في فئتي األعم نة  35 س  س
  . فأآثر وهما الفئات األآثر عرضة لمخاطر الوفاة من بقية األمهات، آما يالحظ أن غالبية المتوفيات بين األميات

  : الحالة الصحية للمتوفيات والرعاية الصحية المقدمة 5-5-3

م       شكل رق ة و       % 30أن ) 5(يوضح ال ا مزمن انين من مالري د ع ات ق انين ضيق    % 17من المتوفي نهن ع م
م      % 13التنفس و  شديدة        % 21أن ) 6(من ضغط دم عالي، آما يبين الشكل رق سبب الحمى ال ان ب اة آ من أسباب الوف

  %.19ثم  القيء % 20.5يليها حدوث ورم في األطراف 
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شكل رقم (5) النسبة المئوية لألمهات المتوفيات حسب المشاآل الصحية التي عانين منها طوال حياتهن

  
  .  التقرير الرئيسي–م2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–آزي لإلحصاء الجهاز المر: المصدر

11
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16.2
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7.5
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تشنجات   حمى شديدة  ورم باألطراف  نزيف  قيء

شكل رقم (6) نسبة المتوفيات الالتي عانين من أي مشاآل صحية اثناء أي حالة من حاالت حملهن السابقة حسب 

نوع المشكلة

  نسبة المتوفيات الالتي تلقين رعاية خالل حملهن األخير حسب نوع الرعاية ومكان اإلقامة) : 11-5(جدول رقم 
  نوع الرعاية 

  مكان اإلقامة 
 رعاية من طبيب خاص   رعاية من طبيب عام  هل رعاية من آادر مؤ  بدون رعاية مؤهلة

 35.6 17.3 58.3 58.3 حضر 
 15.4 13.3 27.7 29.9 ريف 
 16.8 13.5 29.9 31.9 إجمالي 
  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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من الحاالت التي عانت من مشكالت صحية       % 32 أن حوالي    سرةأظهرت بيانات المسح اليمني لصحة األ     
ادر مؤهل                    ل آ ة من قب ين رعاي سبة من تلق ا بلغت ن أثناء الحمل األخير قد تلقين رعاية من قبل آادر غير مؤهل، بينم

30 .%  

شكل رقم ( 7)  التوزيع النسبي للمتوفيات الالتي  يتلقين رعاية من آادر غير مؤهل أثناء حملهن حسب السبب

غير مبين 3.1

بعد المكان 26.3

الخدمة غير متوفرة 
23.9

أخرى 5.8

ال تثق بالخدمة 2.5

ارتفاع الكلفة 15

ال توجد شكوى 23.4

  

صدر صاء  : الم زي لإلح از المرآ صحة األ –الجه ي ل سح اليمن رة الم ر –م 2003 س  التقري
  .رئيسيال

ان                     % 26يتبين من الشكل أن حوالي       د مك سبب بع ان ب ادر مؤهل آ من الحاالت  التي لم تتلقى رعاية من آ
  .ارتفاع آلفتها% 15بسبب عدم توفرها و% 24وجود الخدمة وحوالي 

  

  :الخصوبة ومستوياتها  5-6

دل ا      ة ومع صوبة العمري دل الخ ا مع صوبة وإتجاهاته يس الخ ي تق رات الت م المؤش ن أه ي،  م صوبة الكل لخ
ات سن اإلنجاب                   ة من فئ ة عمري ساء في آل فئ اء للن د أحي ه متوسط عدد الموالي ة بأن ويعرف معدل الخصوبة العمري

  .  من النساء1000خالل سنة ميالدية معينة لكل )  سنة 15-49(

رأة في المتوسط                    تهم الم ذين أنجب اء ال د األحي ه عدد الموالي ة   أما معدل الخصوبة الكلي فيعرف بأن ى نهاي  حت
، وألن ) سنة49-15(حياتها اإلنجابية وفقًا لمعدالت الخصوبة التفصيلية حسب العمر ويحسب عادة في المدى العمري      

د من                     صادية والب ة االقت ط الخصوبة بالتنمي د من رب الخصوبة تعتبر إحدى العوامل المؤثرة في النمو السكاني فكان الب
  . مو االقتصادي لتحقيق التقدم والتطور المنشودوجود التوازن بين النمو السكاني والن

  : معدالت اإلنجاب التفصيلية 5-6-1

ويالحظ االنخفاض لهذا المعدل لنفس     )  سنة   39-20( يالحظ أن أعلى معدالت اإلنجاب تترآز في األعمار         
  . م1994م مقارنة مع بيانات تعداد 2004الفئة العمرية في بيانات تعداد 

صغيرة         آما يالحظ انخفاض م    ار ال ساء في األعم صيلي للن نة من   ) 19-15(عدل اإلنجاب التف ود  66س  مول
ة         2004 مولود في عام 52م إلى 1994 من النساء عام  1000لكل   ذه الفئ زواج في ه أخر سن ال ى ت ك إل م ويعود ذل

  . ية بسبب التطور في تقديم الخدمات التعليمية والصحية وبالتالي الوعي، إضافة إلى الظروف االقتصاد

  



  91

  
   2004-1994 من النساء خالل الفترة 1000معدالت اإلنجاب التفصيلية لكل ) 12-5(جدول رقم 

  النساء حسب  اإلجمالي   ريف   حضر 
  2004  1994  2004  1994  2004  1994  فئات األعمار  

15-19  69 48 65 55 66 52 
20-24  248 181 297 241 283 221 
25-29  301 222 359 335 346 296 
30-34  276 193 327 257 315 236 
35-39  206 178 273 260 258 233 
40-44  98 86 154 127 143 114 
45-49  44 48 81 76 73 67 

 6.10 7.40 6.75 7.77 4.78 6.21 معدل الخصوبة الكلي 
  . م2005 آتاب اإلحصاء السنوي لعام –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

شكل رقم (8) معدالت االنجاب التفصيلية للنساء في سن االنجاب في الجمهورية حسب الفئات العمرية مابين تعدادي 1994 و 2004م
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دول   ن الج ظ م ى   12-5يالح ي انخفض إل صوبة الكل دل الخ ا   6.1 أن مع الل حياته رأة خ ل ام ود لك  مول
  . م1994 مولود وفقًا لتعداد 7.4م مقارنة بـ 2004اإلنجابية وفقًا لتعداد 

اع   وار سرة وهذا اإلنخفاض قد يعود إلى تأثير المحددات الوسيطة للخصوبة مثل استخدام وسائل تنظيم األ               تف
  . المستوى التعليمي وتأخر سن الزواج إضافة إلى العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية األخرى

دادي  ين تع دل ب ذا المع ا انخفض ه داد 1994آم ن 2004م وتع ي الحضر م ة ف  6.2م حسب محل اإلقام
اض في معدالت الخصوبة إال     مولود، وبالرغم من االنخف6.8 مولود إلى    7.8 مولود وفي الريف من      4.8مولود إلى   

  .أنها ال تزال من أعلى المعدالت على مستوى العالم
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  : اإلنجاب في سن المراهقة 5-6-2 
ضًال          ) سنة20(تتعرض األمهات الصغار دون      ومواليدهن إلى مخاطر صحية أآبر من األمهات آبار السن ف
ه مخاطر صحية عل        20على  أن الحمل المبكر للنساء عند العمر          ا        سنة ل لبية فيم ة س ائج اجتماعي ه نت ى األم الحامل ول

تكمال           ستطعن اس رة ال ي سن المبك ي ال ات ف صبحن أمه ن أو ي ي يحمل اث الالت ث أن اإلن يم حي تكمال التعل ق باس يتعل
  . تعليمهن

  

  والالتي أصبحن أمهات أو)  سنة 19-15( نسبة اإلناث )  13-5(جدول رقم 
  حوامل ألول مرة حسب بعض الخصائص

  أمهات   ئص الخصا
  فعًال 

حوامل 
  ألول مرة 

  أمهات أو
  حوامل 

  عدد
   اإلناث 

  * العمر 
15 0.6 0.7  1.3 1380  
16 2.1 1.3  3.4  1129 
17 4.7 2.5 7.2 1012 
18 10.6 3.0 13.6 1353 
19 21.4 3.6 25.0 926 

 مكان اإلقامة
 1378 9.1 2.0 7.2 حضر 
 4421 9.5 2.2 7.3 ريف 

 ميالمستوى التعلي
 3009 11.2 2.3 8.9 أميات 

 1190 8.2  2.2 6.0 تقرأ وتكتب 
 585 11.0 2.9 8.1 ابتدائي 
+إعدادي   3.3 1.2  4.6 980 

 االلتحاق بالتعليم
 1529  1.4 0.4 1.0 ملتحقة 

 4266 12.3 2.8 9.5 غير ملتحقة حاليًا 
   *5799 9.4 2.1 7.2 اإلجمالي 

  . ال يشمل غير مبين* 
  .  التقرير الرئيسي–م2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–لجهاز المرآزي لإلحصاءا: المصدر

  

ة العمر          9.4% أن نسبة    13-5يبين الجدول    د      19-15 من اإلناث في فئ  أصبحن أمهات أو حوامل وتتزاي
ات أو الحوامل حسب العمر من     سبة األمه ى  15 في العمر  1.3%ن ًا إل ًا و ال توج 19في العمر  % 25 عام د  عام

د               سبة عن نخفض الن ات وت ين األمي سبة األمهات أو الحوامل ب ع ن فروق واضحة في النسب بين الحضر والريف وترتف
  . اإلناث الحاصالت على المستوى اإلعدادي فأآثر



  93

  : الحمل والوالدة 5-6-3
  : رعاية األمومة 5-6-3-1     

ا         ي تمر به ة الت رات      تعتبر مرحلة اإلنجاب من المراحل العمرية الهام ا لتغيي رأة أثنائه رأة إذ تتعرض الم  الم
  . جسمانية مختلفة ولذلك توفير الرعاية الصحية لألم تعتبر من األولويات لضمان الحفاظ على سالمة األم والمولود

  حسب) 49-15( التوزيع النسبي للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج  )14-5 (جدول رقم
  مولود خالل السنوات الخمس السابقة للمسح تلقى رعاية أثناء الحمل بأخر 

تلقت رعاية  لم تتلقى رعاية   الخصائص 
  لدى طبيب 

  رعاية أخرى 
  أو غير مبين 

  عدد 
  المواليد  

  العمر
15-19  49.4 46.9 3.7 887 
20-34  53.8 42.3 3.9 5029  
35-49  61.0 35.4 3.6 1649  

  ترتيب المولود
 966 4.0 55.6 40.4 األول 

2-3  51.3 44.7 4.0 2037 
4-5  54.2 41.5 4.3 1625 
6+  62.4 34.3 3.3 2937 

  اإلقامة
 1670 3.5 65.7 30.8 حضر 
 5894 3.8 34.5 61.7 ريف 

  المستوى التعليمي
 5817 3.7 34.2 62.1 أميات 

  716 3.2 58.2 38.6 تقرأ وتكتب 
 458 3.4 65.2 31.4 ابتدائي 
 298 6.0 71.2 22.8 إعدادي 

 275 4.4 77.7 17.9 ثانوي فأآثر  
 7564 3.7 41.4 54.9 اإلجمالي 

  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر          
  

ى من 14-5يالحظ من الجدول  ة صحية من طبيب أعل ين رعاي ي تلق نًا الالت ساء األصغر س سبة الن  أن ن
سبة                      النساء   آبار السن، آما أن النساء في الحضر يتلقين رعاية أثناء الحمل بنسبة ترتفع عنها في الريف حيث بلغت الن

  . 34.5% مقابل %65.7

اء الحمل ففي حين أن                      % 62ويلعب المستوى التعليمي للمرأة دور  آبير في اهتمامها برعايتها الصحية أثن
  .تناقص النسبة بشكل واضح مع زيادة المستوى التعليميمن النساء األميات لم يتلقين رعاية صحية ت
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  : اإلشراف على الوالدة 5-6-3-2

اء الحمل                      ل وأثن ألم قب صحية ل ة ال تتعرض األمهات لكثير من األمراض إثناء الحمل والوالدة وتوفير الرعاي
م أولو                ة من أه ي من      والوالدة وتوفير خدمات توليدية يسهل الحصول عليها وذات آفاءة عالي ات القطاع الصحي والت ي

  .خاللها نضمن الحفاظ على صحة األم والطفل

التوزيع النسبي للنساء الالتي ذآرن وجود تعقيدات طبية أثناء الوالدة، ونسبة الالتي لم )  15-5( جدول رقم 
  يستدعين أحد والالتي استدعين طبيب حسب بعض الخصائص

  أخرى  قابلة  داية   طبيب   ال أحد   الخصائص 
  آن

  بالمستشفى
  فعًال

  العدد

  مكان اإلقامة
 492 8.9 3.2 12.0 6.9 40.6 27.2 حضر 
 2582 5.7 9.3 5.6 9.2 16.1 53.0 ريف 

  المستوى التعليمي
 2507 6.3 9.0 6.2 8.8 16.7 52.1 أميات 

  268 7.3 5.4 4.4 7.2 31.5 43.4 تقرأ وتكتب 
 132 3.9 6.2 9.7 13.2 35.7 29.1 ابتدائي 

عداديإ  25.2 37.2 9.3 16.6 6.7 4.1 89 
 79 7.9 1.1 12.4 7.3 42.6 26.1 ثانوي فأآثر 
 3075 6.2 8.3 6.7 8.8 20.1 48.9 اإلجمالي 

  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء :    المصدر
  

م           اء           أظهرت نتائج المسح أن ما يقرب من نصف النساء ل بعض األمراض أثن د تعرضهن ل شرن احد عن  يست
والدة وان  ي  % 20ال سبة ف اع الن ستوى الحضر والريف يالحظ أن ارتف ى م ب، وعل شرن طبي ط است من الحاالت فق

  . في الريف% 16مقابل % 41الحضر إلى حوالي 

  : مكان الوالدة 5-6-3-3

و             اء الحمل وال ية          من المعروف أن توفر العناية الصحية باألم أثن ر من األمور األساس والدة يعتب د ال الدة وبع
  . التي تؤدي إلى انخفاض نسبة وفيات األمهات
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  التوزيع النسبي آلخر مولود حي حسب مكان الوالدة وبعض الخصائص)  16-5( جدول رقم 
  خالل السنوات الخمس السابقة للمسح

  مستشفى  المنزل   الخصائص 
  عام 

  مستشفى أو
  دد الع  أخرى  عيادة خاصة 

  العمر
15-19  69.3 21.9  5.2 3.6 887 
20-34  78.0 15.5 3.2 3.3 5029 
35-49  79.0 14.8 3.2 3.0 1649 

  ترتيب المولود
 966 5.4  7.8 27.0  59.8 األول 

2-3  77.7 16.7 3.2 2.4 2037 
4-5  80.2 14.6  2.6 2.6 1625 
6+  80.9 13.0 2.7 3.4 2937 

 مكان اإلقامة
 1670 2.9 6.7 30.9 59.5 حضر 
 5894 3.3 2.5 12.0 82.2 ريف 

  المستوى التعليمي
 5817 3.3 2.4 12.7 81.6 أميات 

  716 2.3 4.5 25.7 67.5 تقرأ وتكتب 
 458 2.9 7.7 28.1 61.3 ابتدائي 
 298 3.5 7.6 29.1 59.8 إعدادي

 275 4.6 11.4 30.4 53.6 ثانوي فأآثر 
 7564 3.2 3.5 16.1 77.2 اإلجمالي 

  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء :    المصدر
  

زل       77.2% أن سرةأظهرت نتائج المسح اليمني لصحة األ  د تمت والدتهن في المن  من نساء عينة المسح ق
ل      من النساء في الريف % 82.2وإذا ما نظرنا حسب مكان اإلقامة نجد إن ما نسبته        زل مقاب قد تمت والدتهن في المن

ع المستوى           % 82منهن في الحضر ونجد إن     % 60 ا ارتف سبة آلم نخفض الن زل وت دن في المن ات ول ساء األمي من الن
  %. 53التعليمي ثانوي فأآثر 

ة      ام أو الخاص مقارن شفى الع ي المست رة ف سبة آبي دن بن سن يل ساء صغيرات ال ر أن الن دول يظه ن الج وم
  ).حوالي الربع ( ية األآبر بالفئات العمر

س         دن بعك ز والم ن المراآ ا م ك لقربه شفيات وذل والدة بالمست ى ال اًال عل ر إقب ضر أآث ي الح ساء ف وأن الن
  . الريفيات والسبب يعود إلى عدم توفر مراآز قريبة ، والوالدات في المنشآت الصحية تزيد عند النساء األآثر تعليمًا



  96

شكل رقم (9) التوزيع النسبي آلخر مولود حي حسب مكان الوالدة خالل السنوات الخمس السابقة للمسح

المنزل 77.2

مستشفى عام 16.1

أخرى 3.2
مستشفى او عيادة خاصة 

3.5

  
  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  :سرة تنظيم األ 5-6-4

ار                   سرة أولت اليمن أهمية خاصة بتنظيم األ      ى إعطاء الخي د عل صحية مع التأآي سكانية وال تها ال  ضمن سياس
د    للزوجين لتحديد عدد األطفال الذين يرغبون في إنجابهم وذلك          لتحقيق أهدافهم في  التخطيط العائلي وتجنب الحمل عن

  . عدم الرغبة فيه والمباعدة بين الحمل

   حسب الوسيلة المستخدمةسرةنسبة النساء الالتي يستخدمن وسائل تنظيم األ) 17-5(جدول 
  فئات العمر والمستوى التعليمي ومكان اإلقامة

  
  ة المستخدمة حاليًا  الوسيل

وسيلة  الخصائص 
 حديثة 

وسيلة 
  فترة رضاعة  لولب  حبوب  تقليدية 

وسائل   عزل   أمان 
 أخرى 

عدد 
 السيدات 

                          العمر
15-19  5.2 4.6 3.1 1.6 3.4 0.5 0.7 0.5 835 
20-24   10.47.9 6.4  2.9 5.3 0.8 1.7 1.1 2143 
25-29  13.2 11.1 7.0 3.9 7.2 1.9 2.0 2.3 2111 
30-34  16.7 12.6 8.6 4.4 7.5 2.4 2.6 3.8 1605 
35-39  18.5 11.3 7.6 4.1 5.8 2.4 2.7 7.2 1701 
40-44  16.3 10.4 5.8 3.6 4.6 2.5 3.1 7.1 1265 
45-49  9.8 6.5 2.2 1.1  3.4 1.0 1.9  6.7 955 

                         اإلقامة
 2511 8.4 3.5 3.5 4.5 8.8 12.2 013.8 .27 حضر 
 8105 3.1 1.0 1.2 6.1 1.7 4.5 8.4 9.2 ريف 

        المستوى التعليمي
 8226 4.1 1.6 1.0 6.0 2.1 4.5 8.8 10.5 أمية 

 983 4.2 4.2 2.7  5.2 5.3 10.1 12.3 19.4 تقرأ وتكتب 
 616 3.2 4.5 5.0 4.4 9.6 12.5 14.0 25.2 ابتدائي 
 391 2.9 2.7 5.0 5.1 7.3 12.4 12.9 22.5 إعدادي 

 401 3.5 4.4 5.2 2.6 10.8 18.3 12.2 32.6 ثانوية فأآثر 
10616 3.9 2.1 1.7 5.7 3.4 6.3 9.7 13.4 اإلجمالي 

  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

م   راً 17-5يالحظ من الجدول رق ى آثي ائل أعل سبة استخدام الوس ي الريف سواء   أن ن ا ف ي الحضر منه  ف
ة      ائل الحديث ل  % 27.0الوسائل الحديثة أو التقليدية حيث بلغت نسبة استخدام الوس سبة في     %9.2مقاب ا بلغت الن ، آم

  %. 8.4مقابل % 13.8استخدام الوسائل التقليدية 
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  الالتي يستخدمن) 49-15(نسبة النساء المتزوجات حاليًا ) 18-5(جدول رقم 
   حسب نوع الوسيلة المستخدمةسرةسائل تنظيم األحاليًا و

  النسبة  الوسيلة المستخدمة
 6.3 الحبوب 
 3.4 اللولب 
 1.3 الحقن 

 0.1 رغويات جيلي 
  0.4 العازل الواقي للرجال 

 1.7 التعقيم للنساء 
 0.1 التعقيم للرجال 

 13.4 مجموع الوسائل الحديثة 
 1.7 فترة األمان 

 2.1 العزل 
رضاعة الطبيعية ال  5.7 

 0.2 أخرى 
 9.7 مجموع الوسائل التقليدية 

 23.1 إجمالي 
  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

م  يم األ23.1% أن 18-5يالحظ من الجدول رق ائل تنظ يلة من وس ستخدمن وس ساء ي ة سرة من الن  حديث
سبة            6.3%قليدية و الحبوب هي أآثر الوسائل انتشارًا إذ تستخدمها          آانت أو ت   رة الرضاعة بن ة فت  من النساء تليها إطال

  .3.4% آما يأتي في المرتبة الثالثة استخدام اللولب بنسبة %5.7

  

   

  

  : المباعدة بين المواليد 5-6-4-1

لبًا          سرةألأن المباعدة بين المواليد هي إحدى أهداف استخدام وسائل تنظيم ا           ؤثر س والدات ت  على أساس أن ال
على صحة األم والطفل في آن واحد وأن التباعد بين المواليد يحافظ على صحة األم ويخفض من نسبة وفيات األمهات               

  . ويؤثر في فرصة بقاء المواليد األطفال على قيد الحياة وآلما آانت الفترة قصيرة بين المواليد ازدادت  مخاطر الوفاة

ر م يظه دول رق ن الج ساء  19-5 م ن الن ى م سبة العظم بة   % 43 أن الن رة المناس ي الفت امين ه رى أن ع ت
والي  ودين وأن ح ل مول ين آ د ب ى هي % 26للتباع رة المثل رون أن الفت نهن ي ام 3م نوات وبمتوسط ع نة2.8 س .   س

ي الحضر، وال    رتهن ف ف بنظي ي الري ساء ف د الن ودين عن ين المول ى ب رة المثل ل الفت ستوى  وتق اين واضح حسب الم تب
رن أن    2.7التعليمي أن النساء األميات فضلن في المتوسط فترة        ًا ي ر تعليم نة هي   3.3 سنة في حين أن النساء األآث  س

  . الفترة األنسب للمباعدة بين الوالدات

  

  

فض وهذا ينبهنا إلى أهمية التوعية وضرورة توفير الخدمة في           عمومًا فإن معدالت انتشار الوسائل منخ     
 .الحضر والريف بصورة سهلة
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رأي في سنة حسب ال) 49-15(التوزيع النسبي للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج ) 19-5(جدول رقم 
  المدة المثلى بين مولودين متتاليين

أقل من   الخصائص 
إجابات   فأآثر 5  4  3  2  1  سنة 

  أخرى 
متوسط 
  الفترة 

عدد 
 النساء 

        مكان اإلقامة
 2713 3.1 0.8 15.6 17.8 28.1 33.5 4.1 0.1 حضر 
 8579 2.7 1.6 8.1 10.3 25.4 45.9 8.4 0.2 ريف 

    المستوى التعليمي
ات أمي  0.2 8.8 45.4 25.0 10.6 8.5 1.7 2.7 8747 

 1043 3.0 0.9 11.9 16.5 30.8 36.8  2.9 0.1 تقرأ وتكتب 
 661 3.2 0.8 16.1 18.7  26.6 34.0 3.7 0.1 ابتدائي 
 417 3.2 0.8 15.5 15.7 30.4 35.8 1.6 0.2 إعدادي 
+ثانوي   0.0 1.9 28.9 32.0 19.1 17.7 0.4 3.3 425 

11292 2.8 1.4 9.9 12.1 26.1 42.9 7.4 0.1 اإلجمالي 
  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

  : األمراض المزمنة 5-6-5

سه            سان نف لوك اإلن ن س تج ع سان وتن حة اإلن ى ص ؤثر عل صحية ت ار ال ة واألخط راض المزمن . أن األم
ار مب  ا آث راض له ة        واألم ي إنتاجي ن نقص ف سببه م ا ت ع وم ي المجتم صادية ف ة واالقت واحي االجتماعي ن الن رة م اش

ا                    المصابين وقد تؤدي إلى الوفاة المبكر إضافة إلى اإلنفاق على توفير العالج والفحوص وآذلك المعاناة التي يعاني منه
  . المصاب نفسه

  النسبة المئوية النتشار األمراض المزمنة حسب نوع المرض ومكان اإلقامة والنوع ) 20-5(جدول رقم 

  نوع المرض    مكان اإلقامة   النوع
  ريف  حضر   نساء  رجال 

  الجملة

 1.1 1.0 1.6 1.5 0.8 ارتفاع ضغط الدم 
 0.6 0.4 1.1 0.5 0.7 السكري 

 2.9 3.1 1.9 3.9 1.8 أمراض المعدة 
 1.2 1.3 0.8 1.9 0.5 األنيميا 

 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 أمراض القلب 
 2.6 2.9 1.7 2.9 2.4 أمراض الكلى 
 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 أمراض الكبد 

 1.8 1.9 1.7 2.7 1.0 المفاصل 
 0.5 0.6 0.2 0.7 0.3 صداع مزمن 

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 الربو 
  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرةالمسح اليمني لصحة األ –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

ساء حيث                ين الن شارًا ب ر انت ا من األمراض األآث دم واألنيمي إن أمراض المعدة والكلى والمفاصل وضغط ال
ى والمفاصل  دة والكل أمراض المع ساء المصابات ب سبة الن ل % 2.7، %2.9، %3.9بلغت ن ، %2.4، %1.8مقاب

والي، ون% 1.0 ى الت سبة  عل ع ن ث ترتف ة حي ان اإلقام بعض األمراض حسب مك سب اإلصابة ب ي ن اوت ف الحظ التف
ى في                    دة والكل أمراض المع اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري في الحضر عنها في الريف، وترتفع نسبة اإلصابة ب

  .الريف عما هو عليه في الحضر
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  : التدخين 5-6-5-1

ؤذي أجه  امة ت واد س ى م غ عل وى التب سي  يحت دخين سبب رئي ة إن الت ت البحوث الطبي ث أثبت زة الجسم حي
  . ألمراض القلب والشرايين واإلصابة بالسرطان وآثير من األمراض التي تسهم في ارتفاع نسبة الوفيات

  

  حسب الموقف )  سنوات فأآثر 10( التوزيع النسبي لألفراد ) 21-5(جدول رقم 
  من التدخين ومكان اإلقامة والنوع 

  النوع   مكان اإلقامة 
  ف من التدخينالموق

  نساء   رجال   ريف   حضر 
  الجملة 

 18.9 10.3 27.4 18.8 19.4 مدخن حاليًا 
 4.2 3.0 5.4 4.4 3.5 مدخن في السابق 

 76.3 86.2 66.6 76.2 76.5 غير مدخن 
 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 غير محدد 
 61598 30504 31094 46568 15030 اإلجمالي 

  .  التقرير الرئيسي–م 2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : درالمص
  

صحة األ   ي ل سح اليمن ائج الم رت نت رةأظه غ   س ًا تبل دخنين حالي سبة الم ن  % 19 أن ن وا ع ذين توقف وان ال
  .ءعند النسا% 10مقابل نحو % 27 وأن نسبة المدخنين حاليًا من الرجال تفوق 4.2%التدخين بلغت 

  : اإلعاقة 5-6-5-2

ع              تشكل اإلعاقات مشكلة اجتماعية سواء للمعوق نفسه أو ألسرته وتستدعي توجيه الجهود للحد منها ، أن رف
صحية والحد                    ة ال ى التوعي ة إضافة إل المستوى االجتماعي واالقتصادي وتطوير الخدمات الصحية والرعاية االجتماعي

ة        ساهم في              من زواج األقارب وتحسين الظروف البيئي ك ي سيئة آل ذل صحية ال ة وال ادات االجتماعي ى الع  والقضاء عل
  .خفض اإلعــاقــات وتخفيف  آثار ها الســلبية على المعوقين وأســرهم ومجتمعهم



  100

  التوزيع العددي والنسبي للمعاقين حسب الحالة الحضرية والمحافظة) : 22-5(جدول رقم 

  اإلجمالي   ريف   حضر 
  المحافظة 

 %  العدد %  العدد  %  العدد 
 11.57 43971 13.17 38099 6.48 5872 إب 
 1.93 7329 1.94 5606 1.90 1723 أبين 

 6.50 24681 0.18 532 26.64 24149 األمانة 
 2.28 8673 2.37 6865 2.00 1808 البيضاء 

 13.69 52016 14.74 42649 10.33 9367 تعز 
 2.35 8940 2.69 7768 1.29 1172 الجوف 
 7.79 29604 9.44 27314 2.53 2290 حجة 

 12.74 48398 11.64 33670 16.25 14728 الحديدة 
 4.26 16203 3.27 9463 7.44 6740 حضرموت 

 7.25 27530 8.55 24718 3.10 2812 ذمار 
 1.81 6882 2.06 5965 1.01 917 شبوة 
 3.92 14904 4.36 12612 2.53 2292 صعده 
 4.34 16487 5.53 16006 0.53 481 صنعاء 
 2.77 10519 0 0 11.61 10519 عدن 
 3.57 13547 4.34 12563 1.09 984 لحج 

 0.87 3315 1.03 2988 0.36 327 مأرب 
 2.87 10907 3.62 10478 0.47 429 المحويت 
 0.28 1048 0.19 557 0.59 491 المهرة 
 3.79 14398 4.09 11832 2.83 2566 عمران 
 2.27 8640 2.69 7781 0.95 859  الضالع
 3.14 11932 4.09 11819 0.12 113 ريمه 

 100 379924 289285100 100 90639 اإلجمالي 
  .م2004 بيانات التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت لعام –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

ستو     22-5يظهر من الجدول رقم      ى م اقين عل الي المع ة حوالي    أن إجم نهم   379,924ى الجمهوري ة م  حال
دة و إب              289285 في الحضر و     90639 ة في تعز والحدي سبة مرتفع ى مستوى المحافظات فالن ا عل  في الريف، أم

  .  على التوالي11.6%، 12.7%، 13.7%مقارنة ببقية المحافظات بنسبة 

  :أنواع اإلعاقات  5-6-5-2-1 

ل    56.7%إن نسبة المعاقين للرجال بلغت        وع أن                43.3%مقاب ة حسب الن ساء ويظهر من اإلعاق د الن  عن
ساء حيث بلغت       ين الن شارًا ب ات انت ر اإلعاق سمع هي من أآث ة ال ة المزدوجة، وإعاق ة النظر واإلعاق  ، 48.2%إعاق

ر                %46.8،  %48.4 ات األآث  بينما يظهر أن التخلف العقلي وصعوبة اإلمساك باألشياء ، وصعوبة النطق من اإلعاق
  . 23-5، انظر الجدول رقم %60.4 ، 64.1% ، 67.9%شارًا بين الرجال بنسبة انت
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  التوزيع العددي والنسبي للمعاقين بحسب نوع اإلعاقة والنوع) : 23-5(جدول رقم 

   نوع اإلعاقة    اإلجمالي   نساء   رجال 
 %  العدد %  العدد  %  العدد 

 100 72331 48.17 34845 51.83 37486 صعوبة األبصار 
 100 40579 46.82 19001 53.18 21578 صعوبة سماع  األصوات 

 100 17676 39.61 7002 60.39 10674 صعوبة النطق 
 100 15293 44.94 6873 55.06 8420 صعوبة سماع األصوات والنطق معًا 

 100 80256 42.92 34448 57.08 45808 صعوبة السير 
 100 25693 44.95 11549 55.05 14144 صعوبة حرآة الجسم 

 100 17562 35.86 6297 64.14 11265 صعوبة اإلمساك باألشياء 
 100 54974 32.12 17657 67.88 37317 صعوبة ذهنية 

 100 53678 48.40 25982 51.60 27696) أآثر من صعوبة ( صعوبة مزدوجة 
 100 1882 40.75 767 59.25 1115 غير مبين 

21550 اإلجمالي 
3 56.72 16442

1 43.28 37992
4 100 

  .م2004 بيانات التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت لعام –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

  :أسباب اإلعاقات  5-6-5-2-2

د حيث بلغت                  ى وجه التحدي إن اإلعاقات التي سببها السالح أو األلغام األرضية أآثر انتشارًا بين الرجال عل
، أما اإلعاقات التي سببها آبر السن ترتفع عند النساء 83.6% ولغم أرضي  88.9%ت التي سببها سالح     نسبة اإلعاقا 

  . 56.3%أآثر من الرجال 

  التوزيع العددي والنسبي للمعاقين بحسب سبب اإلعاقة والنوع ) 24-5(جدول رقم

   سبب اإلعاقة     اإلجمالي   نساء   رجال 
 %  العدد %  العدد  %  العدد 

) منذ الوالدة ( خلقي   58463 58.44 41576 41.56 100039 100 
 100 12462 21.75 2711 78.25 9751 إصابة عمل 

 100 12736 22.39 2851 77.61 9885 حادث عارض 
 100 42281 34.49 14583 65.51 27698 حادث سير
 100 84385 42.60 35947 57.40 48438 أمراض 

 100 6384 11.12 710 88.88 5674 إصابة سالح 
 100 1830 16.39 300 83.61 1530 لغم أرضي 
 100 106418 56.31 59928 43.69 46490 آبر السن 
 100 13389 43.43 5815 56.57 7574 غير مبين 
 100 379924 16442143.28 21550356.72 اإلجمالي 

  .م2004ن والمساآن والمنشآت لعام  بيانات التعداد العام للسكا–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  ):السرطان (  األورام الخبيثة  5-6-5-3

 أن نسبة النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج والالتي ذآرن         سرةأظهرت نتائج المسح اليمني لصحة لأل     
ة       واع األورام الخبيث وع من أن سرطان  ( أنهن يعانين من أي ن أة من مجموع    امر 40 في األلف إذ أن نحو    3.5 ) ال

  .  قد ذآرن معاناتهن مع المرض وأن نسبة آبيرة منهن تزيد عن النصف لم يعرفن نوع الورم11292النساء 

د      رطان الجل و س شارًا ه سرطان انت واع ال ر أن رحم  15.5%وأآث رطان ال ون  9.1% وس رطان القول  وس
  .5.9% وسرطان الثدي %8.5

  : اإلصابة بفيروس اإليدز5-6-5-4

اعي في جسم             يعني: اإليدز از المن ار الجه ي تحدث نتيجة انهي  مجموعة متباينة من األعراض المرضية الت
ودي                        ي ت سرطانية الت ة واألمراض ال ر من األمراض المعدي ه عرضة لكثي ا يجعل دز مم اإلنسان المصاب بفيروس االي

أآثر من      2005بحياته، ويقدر عدد األحياء المصابين بالفيروس والمرض حتى عام           ى مستوى         م 40م ب ة عل ون حال لي
  . م2006 إصابة حتى بداية عام 1821العالم، أما عدد الحاالت المسجلة رسميًا في اليمن فتقدر بنحو 

  :المعرفة بطرق العدوى  5-6-5-4-1

سي هو                25-5يبين الجدول رقم      أن معظم النساء الالتي يعرفن بمرض اإليدز أجمعن على أن االتصال الجن
، وتزيد المعرفة   %80،  % 91وتزيد هذه النسبة في الحضر عنها في الريف         % 85بة بنسبة   المصدر الرئيسي لإلصا  

  . بطرق العدوى األخرى عند النساء األآثر تعليمًا مقارنة باألقل تعليمًا وآذلك في الحضر مقارنة بالريف

  )49-15( النسبة المئوية للنساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج  ) 25-5(  جدول رقم 
  الالتي يعرفن طرق العدوى بمرض اإليدز حسب مكان اإلقامة والمستوى التعليمي

االتصال   الخصائص 
الجنسي 

نقل 
  الدم 

عدم 
استخدام 
الواقي 
 الذآري 

الحقن 
 المتعدد 

استعمال 
آالت 
  حادة 

من األم 
إلى 

 الجنين 
لدغ 

  العدد أخرى البعوض 

            مكان اإلقامة
 2079 5.2 2.2 10.8 29.4 28.4 44.26.6 91.4 حضر 
 2869 2.5 1.1 4.8 13.0 10.9 29.41.5 79.7 ريف 

           المستوى التعليمي
 2979 3.3 1.2 4.4 13.2 11.5 27.52.0 80.6  أميات 

 707 3.0 1.4 5.6 20.2 20.2 41.63.9 87.9 تقرأ وتكتب 
 503 2.7 0.9 8.2 25.9 21.2 46.74.1 88.5 ابتدائي 
 353 6.3 1.9 13.0 31.5 27.9 57.95.4 95.3 إعدادي 
+ثانوية   98.9 77.113.0 52.4 49.7 25.4 5.0 6.1 406 

 4948 3.6 1.6 7.3 19.8 18.2 37.73.6 84.6 الجملة 
  .   التقرير الرئيسي-2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر
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  :رق الوقاية المعرفة بط5-6-5-4-2

رون أن                       سبة من ي أن نسب طرق الوقاية من مرض اإليدز  ارتبطت بمعرفة طرق انتقال العدوى لذلك فأن ن
ة              سبة الغالب شرعية هي الن ة طرق              % 81تجنب العالقات الجنسية غير ال ام بمعرف ًا في اإللم يم دورًا  هام ويلعب التعل
  . لمختلفة للوقاية منه بارتفاع المستوى التعليميالوقاية من مرض اإليدز حيث ترتفع المعرفة بالطرق ا

  النسبة المئوية للنساء المتزوجات والسابق لهن الزواج الالتي يعرفن مصدر ) 26-5( جدول رقم 
  مرض اإليدز حسب معرفتهن بوسائل الوقاية ومكان اإلقامة والمستوى التعليمي

  الخصائص 
  تجنب
  العالقات
  غير

الشرعية 

  استخدام
  الواقي

 لذآري ا

  عدم
  نقل دم
  ملوث 

  تجنب
  استخدام
  الحقن
  غير

 المعقمة 

عدم 
استعمال 
  أدوات
  حادة 

  العدد 

           مكان اإلقامة 
 2079 24.1 26.3 41.0 5.8 82.1 حضر 
 2869 8.9 9.9 20.4 1.3 80.4 ريف 

       المستوى التعليمي
 2979 9.4 10.1 19.8 1.7 80.7 أميات 

 707 16.7 17.2 33.1 3.7 81.4 تقرأ وتكتب 
 503 19.7 22.9 37.0 3.6 83.2 ابتدائي 
 353 23.7 28.4 48.7 4.2 82.2 إعدادي 

+ ثانوي   80.4 11.9 63.6 47.2 42.7 406 
 4948 15.3 16.8 29.1 3.2 81.1 اإلجمالي 

  .  ي التقرير الرئيس-2003 سرة المسح اليمني لصحة األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر
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  -:المراجع 5-7
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  . التقرير الرئيسي-2003 سرة لمسح اليمني لصحة األ-الجهاز المرآزي لإلحصاء .2

 .م2004 بيانات التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت لعام -الجهاز المرآزي لإلحصاء .3
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از        ن رأي الجه ر ع صل وال تعب ذا الف د ه ر مع ة نظ ن وجه ر ع صل تعب ذا الف ي ه واردة ف ار ال  .اآلراء واألفك
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  :مقدمة
ق                        ا يتعل صادي وبخاصة فيم شاط االقت يهدف هذا الفصل إلى إبراز الفجوة بين النساء والرجال في مجال الن

ام             ... بالترآيب العمري والنوعي والحالة العملية ومعدالت النشاط االقتصادي          داد الع ة للتع ائج النهائي ع النت خ من واق ال
  .وهي احدث البيانات التي أصدرها الجهاز المرآزي لإلحصاءم 2004للسكان والمساآن 

  :يتكون هذا الفصل من محورين هما

  .مساهمة المرأة في قوة العمل: األول

  .مساهمة النساء في القطاع غير المنظم: الثاني

صاديًا            شطين اقت أآثر    15(حيث يتناول المحور األول القوى البشرية والن نة ف ساء والرج     )  س ساهمة الن ال وم
ة          سبة اإلعال صادي ون شاط االقت ي الن شارآة ف دالت الم ري ومع ب العم ضرية والترآي ة الح سب الحال ل بح ي العم ف

  .الخ... االقتصادية ومعدالت البطالة والعاملين بحسب الحالة العملية وبحسب المهن 

ة    أما المحور الثاني فيتناول أهمية وتعريف القطاع غير المنظم ومساهمة النساء في هذا   القطاع بحسب الحال
ستوى       ة والم ة العملي سة والحال ة الرئي ادة والمهن ة المعت ل اليومي اعات العم دد س ط ع ل ومتوس ع العم الحضرية وموق

  .التعليمي والفئات العمرية

ويخلص الفصل إلى عمل دراسة ومقارنة بين مساهمة النساء والرجال في العمل في المجاالت المذآورة آنفًا                
  . حديثة للمهتمين باإلحصاءات النوعية وإبراز المشاآل التي تواجهها النساء في مجال العملوتوفير بيانات 

  

  :أهم التعاريف والمفاهيم  6-1

  :األفراد النشطين اقتصاديًا 6-1-1

أآثر 15(يشمل آل األشخاص من آال الجنسين البالغين      اج       )  سنة ف اح للعمل إلنت ون العرض المت ذين يمثل ال
  : االقتصادية ويعرفون من نشاطهم بالحاالت التاليةالسلع والخدمات

  : المشتغل-أ

ان        )  سنة فأآثر 15(  البالغ من العمر –  ذآرًا أو أنثى –هو الفرد  صادية سواء آ ة اقت ًا ذا قيم ًال إنتاجي ذي زاول عم ال

ي  هذا العمل في إنتاج السلع أو في تقديم الخدمات وسواًء آان صاحب عمل أو عمل لحسابه أو عمل                  بأجر نقدي أو عين

درب  سرة أو مشارك مع األ    دة خالل        سرة مسكن األ  متطوع داخل أو خارج   /  أو مت ساعة عمل واح و عمل ل ى ول  حت

  . م16/12/2004الشهر السابق للتعداد المنتهي في 

داد المنتهي                         سابق للتع شهر ال ه خالل ال م يزاول ه ل  في   ويعتبر الفرد مشتغًال أيضًا إذا آان مرتبطًا بعمل ولكن
  ). اإلجازة أو المرض أو ألسباب أخرى طارئة(م بسبب 16/12/2004

ويعتبر ضمن المشتغلين أيضًا األفراد الذين لم يزاولوا العمل نتيجة توقف أعمالهم ألسباب اضطرارية مثل 
ليًا خالل تعطل اآلالت والبحث عن قطع غيار لها ، آما يعتبر أيضًا ضمن المشتغلين الفرد المزارع الذي لم يعمل فع

الشهر السابق للتعداد بسب أن مزرعته بانتظار موسم الزراعة ، الحصاد ، شريطة أن ال يكون قد بحث عن عمل 
  . خالل الشهر السابق للتعداد
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  : المتعطل-ب

  : والذين آانوا خالل الشهر السابق للتعداد)  سنة فأآثر 15( آل فرد  ذآر أو أنثى يبلغ من العمر 

 يكونوا يمارسون عمًال بأجر أو بدون أجر أو عمًال لحسابهم الخاص أو أصحاب           بدون عمل أي لم    
  . عمل

ل    ًا للعم ستعدين حالي سابق    : الم شهر ال الل ال اص خ سابهم الخ أجر أو لح ل ب ستعدين للعم أي الم
  . للتعداد 

ساب     ( أي أولئك الذين اتخذوا خطوات محددة          : الباحثون أو الراغبون في العمل        شهر ال ق خالل ال
  . للبحث عن عمل بأجر أو لحسابهم الخاص أو آأصحاب عمل ) للتعداد 

  : وتنقسم هذه الحالة إلى فئتين هما

I. متعطل سبق له العمل:  

داد وخالل    )  سنة فأآثر 15( هو الفرد ذآرًا أو أنثى البالغ من العمر       سابق للتع الذي لم يعمل خالل الشهر ال
ده ،     م يج ه ل ذا يبحث عن عمل ولكن ه ه رة     تعطل ا خالل فت ًال م الي سبق وأن مارس عم ه الح ل تعطل ه قب ي حين أن    ف

زمنية من حياته ولديه استعداد للعمل، أما بالنسبة ألصحاب العمل أو الذين يعملون لحسابهم ، المتوقفة مشاريعهم حينها         
  . خالل الشهر السابق للتعداد فيعتبرون سبق لهم العمل

II. -متعطل لم يسبق له العمل :  

أآثر    15(رد ذآرًا أو أنثى البالغ من العمر          هو الف  نة ف ه         )  س ه ممارسة أي عمل خالل حيات سبق ل م ي ذي ل ال
ه      (ولكنه يبحث عن العمل ألول مرة وتوجد لديه الرغبة واالستعداد للعمل             ستعدًا ل ده خالل      ) أوال يبحث ولكنه م م يج ول

  . الشهر السابق للتعداد

  : األفراد غير النشطين اقتصاديًا 6-1-2

دخلون  )  سنة فأآثر  15(  البالغين من العمر     – ذآور وإناث    –هم األفراد    الذين هم خارج قوة العمل أي ال ي
م                  صاديًا ه شطين اقت ر الن راد غي ي أن األف ذا يعن صادية، وه سلع والخدمات االقت اج ال اح للعمل إلنت ضمن العرض المت

شهر ا     م          األفراد الذين ال يعملون وال يبحثون عن عمل خالل ال و أتيحت له تعداد للعمل ل ديهم اس يس ل داد ول سابق للتع ل
  : فرصة العمل، وذلك لألسباب التالية

  : التفرغ ألعمال المنزل-أ

  .إذا آان الفرد ال يعمل وال يبحث وال يرغب في العمل بسبب تفرغه ألعمال المنزل

  : التفرغ للدراسة-ب

  . سبب تفرغه للدراسةإذا آان الفرد ال يعمل وال يبحث وال يرغب في العمل ب
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  : صغر السن-جـ

  ). عمره(إذا آان الفرد ال يعمل وال يبحث وال يرغب في العمل بسبب صغر سنه   

  :مكتفي-د

إذا آان الفرد ال يعمل وال يبحث وال يرغب في العمل بسبب آونه مكتفي أي أنه يعيش من مصادر دخل من                     
ار    ار عق ع أرض أو إيج ن ري ادي م د م ن عائ ه أو م ه  ذوي ن أقارب ويالت م ن تح رد  .. أو م ي الف ر مكتف خ وال يعتب ال

  . المتقاعد الذي يعيش على معاشه التقاعدي

  : متقاعد-هـ 

  . إذا آان الفرد ال يعمل وال يبحث وال يرغب في العمل آونه متقاعد ويعيش على راتبه التقاعدي

  : معاق-و

ه من ممارسة العمل               إذا آان الفرد ال يعمل وال يبحث وال يرغب في العمل بسبب            ه ال تمكن ة لدي  وجود إعاق
  ). غير قادر على العمل(

  : آبير السن-ز

  ). عمره(إذا آان الفرد ال يعمل وال يبحث وال يرغب في العمل بسبب آونه غير قادر على العمل لكبر سنه 

  : أخرى-ح

  .باب المذآورة آنفًاإذا آان الفرد ال يعمل وال يرغب وال يبحث في العمل ألسباب أخرى من غير األس

  : مفاهيم خصائص قوة العمل  6-2

  : متوسط عدد ساعات العمل اليومية المعتادة6-2-1

ي       وم طبيع اء ي ل أثن ي العم ستغرقة ف ساعات الم دد ال ي ع ط  ( ه ي المتوس راد   ) ف ى األف ذا عل ق ه وينطب
ة    صفة مؤقت ه ب ائبين عن راد الغ ًا واألف ل فعلي ي العم ودين ف ر( الموج ازة أو م ل ) ض إج اعات العم أي أن متوسط س

ددة بموجب      وائح المح نظم والل ًا لل د وفق وم الواح ي الي ل ف ستغرقها العام ي ي ساعات الت دد ال ي ع ادة ، ه ة المعت اليومي
  ).بعد فترة الدوام أو العمل الرسمي(تشريعات أو لوائح العمل المعمول بها ، وال تتضمن ساعات العمل اإلضافية 

  

  :ملية الحالة الع6-2-2  

شتغل            ا الم ه العمل            ( ويقصد بها الحالة التي يمارس فيه ذي سبق ل ا المتعطل ال ان يمارس فيه ه  ) أو آ مهنت
  :م وتشمل الحاالت التالية16/12/2004الرئيسية خالل الشهر السابق للتعداد المنتهي في 

  ):لديه مستخدمين (  صاحب عمل -أ

انوا من             عمل في مشروعه الخاص وي    / هو الفرد الذي يعمل      ي سواًء آ ستأجر مستخدمين بأجر نقدي أو عين
  . أفراد أسرته أو من غير أفراد أسرته

  ):ليس لديه مستخدمين (   يعمل لحسابه الخاص -ب

ستخدم    / هو الفرد الذي يعمل     ي ويمكن أن ي عمل في مشروعه الخاص وال يستخدم عماًال بأجر نقدي أو عين
  . عيني/ راد أسرته ولكن بدون أجر نقدي عماًال من أفراد أسرته أو من غير أف
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  : يعمل بأجر نقدي-جـ

ذين                      / هو الفرد الذي يعمل      ة ال و الحكوم ر موظف دي ويعتب ل أجر نق راد أسرته مقاب عمل لدى الغير أو مع أف
  ). عاملون بأجر نقدي ( يعملون بأجر نقدي 

  : يعمل بأجر عيني-د

ر أو مع أ         / هو الفرد الذي يعمل      دى الغي د                عمل ل ى عائ ي أي الحصول عل ل أجر عين راد أسرته مقاب حد أف
  . عيني مقابل العمل الذي يؤديه

  :سرة مشارك مع األ-هـ

ثًال        / هو الفرد الذي يعمل      ذا العمل م ل ه عمل مع أحد أفراد أسرته وال يحصل على أجر نقدي أو عيني مقاب
  ). ا وهكذ.. االبن الذي يعمل في متجر أبيه بدون أجر نقدي أو عيني ( 

  :متطوع/  متدرب -و

ذا                          / هو الفرد الذي يعمل      أة ،  وه ى مكاف ي ، ويمكن أن يحصل عل دي أو عين دون أجر نق عمل لدى الغير ب
دريس بانتظار                         ون في الت ذين يعمل ذلك المتطوعين ال ر وآ ينطبق على حاالت األفراد المتدربين الذين يعملون لدى الغي

  .فرصة التوظيف

  

  :ي الرئيسي النشاط االقتصاد 6-3

ي           ي ف داد المنته سابق للتع شهر ال الل ال سة خ ه الرئي ه مهنت رد في زاول الف ذي ي ال ال ه المج صد ب يق
  . م بصرف النظر عن هذه المهنة16/12/2004

فالفرد الذي يعمل في منشأة ما يعتبر نشاطه هو نفس نشاط المنشاة التي يعمل بها أو الذي تمارسه                     -أ 
 .ردالمنشاة التي آان يعمل بها الف

سي                            -ب  صادي الرئي شاط االقت وع الن ى ن شير إل صادي ي شاط االقت ه هو أن الن أن أهم ما يجب مراعات
الذي تقوم به المنشأة التي يعمل بها الفرد ، وليس نوع العمل الذي يزاوله الفرد وعلى سبيل المثال 

صادي       :  شاطه االقت شاط   فأن المستشار القانوني الذي يعمل في الجهاز المرآزي لإلحصاء ن هو ن
شاطه           ر ن سيج يعتب زل والن صنع الغ ي م ل ف ذي يعم ب ال صاء ، والطبي زي لإلح از المرآ الجه

  .     االقتصادي صناعة العزل والنسيج وهكذا

شاط                -ج  إن الن شاط اقتصادي واحد ، ف ر من ن رد تمارس أآث ا الف في حالة آون المنشأة التي يعمل به
ي   االقتصادي لذلك الفرد هو نوع النشاط الذي يعتب        شاة الت ره الفرد النشاط االقتصادي الرئيسي للمن

 . يعمل بها

  

  : المهنة الرئيسية الحالية 6-4

ي    ي ف داد المنته سابق للتع شهر ال الل ال شتغل خ شخص الم ذي أداه ال سي ال ل الرئي وع العم ي ن ه
ي 16/12/2004 داد المنتهي ف سابق للتع شهر ال ي ال ارس ف د م رد ق ان الف ر من م أ16/12/2004م ، وإذا آ آث

اج،                     دير إنت مهنة فتسجل المهنة الرئيسية التي يعتبرها الفرد مهنته الرئيسية مثل مراسل، طباع ، آاتب حسابات، م
اص   ائق ب انوي ، س يم ث درس تعل ي، م يم أساس درس تعل ب  / م انيكي، طبي دس ميك ائي، مهن دس آهرب ة، مهن حافل

  .أسنان
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  مساهمة المرأة في قوة العمل: المحور األول  6-5

  ): سنة فأآثر15( القوى البشرية والنشطين اقتصاديًا 6-5-1

+ مشتغلين ( م فقد شكل السكان النشطين اقتصاديًا 2004ديسمبر )  سنة فأآثر 15( وفقًا لنتائج سكان العينة     
ة     ) 38.4%(ما نسبته   ) نساء ورجال   ) ( متعطلين   أآثر     15( من سكان العين نة ف شطين     ) س ر الن ا شكل غي ، بينم

  ). 6/1(المصدر جدول رقم ) ( 2.0%(وغير مبين حالة العمل ) 54.7%(اديًا حوالي اقتص

  

  حسب فئات العمر)  سنة فأآثر 15(التوزيع النسبي إلجمالي سكان العينة ) : 1-6(جدول رقم 
  والنوع والعالقة بقوة العمل

  إجمالي السكان
  ) سنة فأآثر 15 (

السكان النشطين 
   اقتصاديًا

السكان غير النشطين 
  اقتصاديًا 

  غير مبين 
  الفئات العمرية   حالة العمل 

  رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء 
15-19  22.0 22.4 20.0 11.6 22.2 45.1 22.3 39.0 
20-24  17.1 17.2 21.4 17.3 16.5 16.6 21.0 22.4 
25-29  14.2 13.6 18.5 17.1 13.7 5.9 15.6 11.2 
30-34  8.9 9.2 10.8 12.4 8.7 2.5 8.0 5.3 
35-39  9.1 8.3 9.2 11.1 9.1 2.2 7.6 4.1 
40-44  6.8 6.6 6.7 8.7 6.9 2.0 5.9 2.6 
45-49  5.7 5.4 4.7 6.9 5.9 2.1 4.8 1.8 
50-54  4.5 4.7 3.2 5.6 4.6 3.0 4.2 2.6 
55-59  2.7 2.8 1.5 3.0 2.8 2.4 2.1 1.7 
60-64  2.9 3.1 1.5 2.7 3.0 4.0 2.6 2.3 
+65  6.1 6.7 2.2 3.4 6.5 13.8 5.8 6.7 

 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1  غير مبين 
%  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

49139 اإلجمالي المطلق
2  

48897
7  45715  33095

8  
43304

5  
15269

2  12632  5327  

  . م2004ن  تعداد السكا–الجهاز المرآزي لإلحصاء :   المصدر
  

ذه    ) 6/2(ويبين الجدول أدناه رقم      تدني نسبة النساء النشيطات اقتصاديًا بالمقارنة بالرجال ، حيث وصلت ه
ة          ) 67.7%(للنساء و   ) 9.3%(النسبة حوالي    الي سكان العين أآثر    15(للرجال من إجم نة ف ساء      )  س لكل من الن

رأة في             وهذا التدني في نسبة النساء النشيطات اقتصادي      . والرجال شارآة الم ًا بالمقارنة بالرجال يدل على ضعف م
  : االقتصاد الوطني األمر الذي يفسر األسباب والعوامل التي أعاقت استيعاب المرأة في سوق العمل ومن أهمها

  . العادات والتقاليد االجتماعية التي تحد من مساهمة المرأة في بعض األنشطة االقتصادية 

  . ين النساء بالمقارنة بالرجالتدني المستوى التعليمي ب 

د اإلنجاب                      الزواج المبكر بين النساء الذي يعيق إلى حد آبير في الدخول إلى سوق العمل وبالذات بع
  . والتفرغ لتربية األطفال واألعمال المنزلية
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  حسب النوع العالقة بقوة العمل )  سنة فأآثر15(التوزيع النسبي لسكان العينة ) 2-6(جدول 

  السكان   ريف   حضر   اإلجمالي 
  رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء 

 65.3 6.6 72.3 15.6 67.7 9.3  النشطين اقتصاديًا 
 33.6 91.1 26.6 81.2 31.2 88.1 غير النشطين اقتصاديًا 
 1.1 2.3 1.1 3.2 1.1 2.6  غير مبين حالة العمل 

  اإلجمالي  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
491392 488977 147539 165246 343853 323731 

  . م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

شكل رقم (1/6) التوزيع النسبي للسكان النشطين اقتصاديا وغير النشطين اقتصاديا فـي الجمهوريـة    

67.7

9.3

31.2

88.1

0255075100

الرجال

النساء

النشطين اقتصاديا  اديا  غيرالنشطين اقتص
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  :النشطين اقتصاديًا)  سنة فأآثر15( سكان العينة  6-5-2

  : الحجم المطلق والحالة الحضرية 6-5-2-1

م               واردة في جدول رق ال    ) 6/3(في ضوء المعطيات اإلحصائية ال ين أن إجم صاديًا       تب شطين اقت سكان الن ي ال
ين   + مشتغلين  ( غ حوالي     ) متعطل رد    376673(بل ة      )  ف الي سكان العين أآثر   15( من إجم نة ف سبة  )  س ، وأن ن

نهن        ) 12.1%(النساء من إجمالي النشطين اقتصاديا بلغت        صـــــاديًا م ـي  (50.5%)مــن إجمالي النشطين اقت  فـ
ضر و  ا  (49.9%)الح ن إجم ف ، م ي الري سبته         ف ا ن ال م سب للرج ذه الن ت ه ا بلغ ساء ، آم ل الن وة عم لي ق
وة         (63.9%) في الحضر و     (36.1%) من إجمالي النشطين اقتصاديًا منهم       (%87.9) الي ق  في الريف من إجم
  . عمل الرجال

) 38.9%(في الحضر بلغت نسبتهم : وقد توزع النشطين اقتصاديًا حسب الحالة الحضرية على النحو التالي    
نهم ساء، (16.2% م ن الن ال 83.8% م ن الرج شكلون  ).  م ف في ي الري ا ف نهم (62.2%)أم ن (9.7%) م  م

  ). من الرجال (90.3%النساء، 

  

  ) سنة فأآثر15(التوزيع العددي والنسبي لسكان العينة ) 3-6(جدول رقم 
  النشطين اقتصاديًا حسب الحالة الحضرية والنوع

إجمالي النشطين 
الحالة   الرجال   النساء   اديًا اقتص

  النسبة   العدد   النسبة   العدد   النسبة   العدد  الحضرية 

 36.1  119481 50.5  23072 38.9  142553  الحضر 
 63.9 211477  49.5  22643 62.1  234120  الريف 

 100.0 330958 100.0  45715 100.0  376673 اإلجمالي 

  . م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

شكل رقم (2/6) التوزيع النسبي للسكان النشطين اقتصاديا (15 سنة فأآثر) حسب الحالة الحضرية    
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  : الترآيب العمري لألفراد النشطين اقتصاديًا 6-5-2-2

ة                       صاديًا من سكان العين شطين اقت راد الن سبي لألف ع الن راءة التوزي أآثر  15(آما يتضح من ق نة ف حسب  )  س
م       ة جدول رق سن ، حيث تجاوزت            ) 6/4(الفئات العمري راد من صغار ال سبة األف د ن وة العمل تتصف بتزاي أن ق

وة العمل     (78.4%) للنساء و    (86.5%) سنة ما نسبته     45ن تقل أعمارهم عن     أعداد الذي  /  للرجال من إجمالي ق
  . النشطين اقتصاديًا لكل من النساء والرجال، وهذا الوضع انعكاس طبيعي للترآيب العمري لسكان اليمن

  ًاالنشطين اقتصادي)  سنة فأآثر 15( التوزيع النسبي لسكان العينة ) 4-6(جدول رقم 
  حسب الفئات العمرية والنوع في حضر وريف الجمهورية

الفئات   الريف   الحضر   اإلجمالي 
  رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   العمرية

15-24  41.2 28.9 38.8 30.7 44.0 28.0  
25-44  45.2 49.4 50.1 50.1 39.1 49.0 
45-64  11.0 18.2 8.8 16.7 13.3  419.0 
+65  2.2 3.4 1.2 2.4 3.2 4.0 

 0.0 0.3 0.1 0.1 0.00 0.2 غير مبين 
 اإلجمالي  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
45715  330958 23072  119481 22643 211477 

  . م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  :صادية معدالت المشارآة في النشاط االقتصادي ونسبة اإلعالة االقت 6-5-3

  : المساهمة االقتصادية 6-5-3-1

  

ة      ) 6/5(يالحظ من بيانات الجدول أدناه رقم        ات العمري معدالت المساهمة  في النشاط االقتصادي حسب الفئ
ة                        ة العمري صادي في الفئ شاط االقت -15(أن هناك اتجاهًا عامًا لكال الجنسين نحو انخفاض معدل المشارآة في الن

  . لك إلى زيادة االلتحاق بالتعليم بين صفوف هذه الفئة، وربما يعود ذ) سنة 19

ة                        ات العمري صادي حسب الفئ شاط االقت ساء في الن ساهمة الن صاعديًا لم ًا ت آما يالحظ أيضًا أن هناك ارتفاع
ة    ة العمري ي الفئ ا ف د له صى ح ى أق ع إل والي   ) 29-25(ترتف ة ح ة العمري ذه الفئ ساهمة له ت الم ث بلغ ًا حي عام

(%12.1)   
  . عد هذه الفئة تبدءا معدالت المساهمة تتناقص تدريجيًاوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معدالت المشارآة لكل من النساء والرجال لسكان) 5-6(جدول رقم 
  حسب الفئات العمرية )  سنة فأآثر15(العينة 

  

  رجال   نساء   الفئات العمرية

15-19  8.5 35.1 
20-24  11.6 68.4 
25-29  12.1 85.5 
30-34  11.3 90.8 
35-39  9.4 91.0 
40-44  9.2 89.9 
45-49  7.7 87.4 
50-54  6.7 79.7 
55-59  5.4 72.1 
60-64  5.0 58.6 
+65  3.3 34.5 

 67.7 9.3  اإلجمالي 

  .م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

دالت مساهمة               هذا االنخفاض في معدالت مساهمة النساء في االقتصادي الوطني حسب العمر بالمقارنة بمع
ساء في العمر           ر من الن أآثر   15(الرجال في االقتصاد الوطني ، يفسر وجود الجزء األآب هن متفرغات   )  سنة ف

 .لألعمال المنزلية وتربية األطفال
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شكل رقم (4/6) معدالت المشارآة بقوة العمل حسب الفئات العمرية لسكان العينة (15 سنة 
فأآثر) في الجمهورية
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الرجال النساء

  

ة            من المنحني أن    ) 6/4(وواضح من الشكل رقم      ات العمري ساء حسب الفئ صادية للن معدالت المشارآة االقت
  . أقل بكثير عنها عند الرجال بشكل عام

  : معدالت المساهمة بقوة العمل في الحضر والريف 6-5-3-2

أن معدالت المساهمة في النشاط االقتصادي للنساء منخفضة بالمقارنة ) 6/6(يتضح من الجدول رقم 
 في (15.6%)ى مستوى الحضر والريف ، حيث بلغت هذه المساهمة للنساء بمعدالت مساهمة الرجال عل

  . في الريف(65.3%) في الحضر و (72.3%) في الريف، أما بالنسبة لمساهمة الرجال (6.6%)الحضر و 

  

   

  

  

  

    

  

  معدالت المساهمة بقوة العمل في الحضر والريف) 6-6(جدول رقم 

  رجال   نساء   الحالة الحضرية

 72.3 15.6  حضر 
 65.3 6.6  ريف 
 67.7 9.3  جملة 

شكل                 وهذا التدني في مع    الريف ب ة ب دالت مساهمة النساء في االقتصاد الوطني بشكل عام وفي الحضر مقارن
  :خاص يدل على اآلتي

  .لعمل المرأة ة اليمنية الزالت تعاني من القيود والضوابط االجتماعيةأأن المر 

لميًا إلى الدخول في سوق  عتهيئتهاقيود التعليم والتأهيل المهني التي تحد إلى حد آبير من تعليم وتأهيل المرأة وعدم    
  .العمل

  .المدن ها فيئالزواج واإلنجاب المبكرين مع ارتفاع تكاليف الحضانات أو عدم إنشا 



  116

  .م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

  معدالت المشارآة لكل من النساء والرجال في النشاط االقتصادي في) 7-6(جدول رقم 
  الحضر والريف حسب الفئات العمرية

  الفئات   ريف   حضر 
  رجال   نساء   رجال   نساء   العمرية 

15-19  10.8 38.8 7.5 43.9 
20-24  19.2 70.6 7.8 66.9 
25-29  23.1 88.3 7.1 83.9 
30-34  21.5 93.8 6.7 89.2 
35-39  16.9 94.7 6.2 89.1 
40-44  16.4 94.2 6.3 87.5 
45-49  12.4 91.4 5.9 85.3 
50-54  9.9 81.7 5.5 77.4 
55-59  6.9 76.0 4.8 70.4 
60-64 6.3 59.9 4.6 58.2 
+65  3.8 37.9 3.2 33.4 

  . م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
شكل رقم (5/6) معدالت المشارآة بقوة العمل حسب الفئات العمرية لسكان العينة  (15 سنة فأآثر) 

في ريف وحضر الجمهورية
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يالحظ من الشكل السابق بان معدالت المساهمة للنساء في الحضر ترتفع  إلى أقصى حد لها في الفئة 
ذه الفئة ، وبعد ه(23.1%)عامًا ، حيث بلغت نسبة المساهمة لهذه الفئة العمرية حوالي ) 29-25(العمرية 

  .العمرية تبدأ المعدالت تتناقص تدريجيًا

عامًا وبلغت هذه ) 39-35(أما بالنسبة للرجال فتصل معدالت المساهمة إلى أقصى حد لها في الفئة العمرية        
  . (94.7%)النسبة حوالي 

  . أما في الريف فيالحظ أن معدالت المساهمة للنساء متدنية جدًا مقارنة بمعدالت المساهمة للرجال

بب ضعف        سر س ا يف و م ل، وه دة عوام صادي بع شاط االقت ي الن رأة ف ساهمة الم دالت م أثر مع ًا تت عموم
ين     التوفيق ب رأة ب درة الم دم ق ة ، الحضرية ، ع ة  الزواجي ل ، الحال ذه العوام ن ه صاد ، وم ي االقت شارآتهن ف م

  . الة التعليميةاألعمال المنزلية وتربية األطفال ومسئوليتها في العمل باإلضافة إلى الح

  

  : نسبة اإلعالة االقتصادية 6-5-3-3

وة  2004 فرد في عام 561إن نسبة اإلعالة االقتصادية في اليمن بلغت حوالي          م أي أن آل مائة من أفراد ق
ل      .  فرد في هذا العام، متضمنًا أعالتهم ألنفسهم       561العمل يعولون ما يقرب من       ر عن العبء الثقي ذلك تعب وهي ب

ال في              نسبيًا عل  ة من األطف سبة عالي يما في ظل وجود ن ل، والس وة العم ى قوة العمل من قبل فئة السكان خارج ق
  . المجتمع اليمني

ى             ع إل ذا يرج ال وه ين الرج ة ب بء اإلعال رًا ع وق آثي ساء يف ين الن ة ب بء اإلعال ه أن ع ك في ا الش ومم
  ). 6/5( ما هن موضح في جدول االنخفاض الكبير في نسبة مشارآة النساء في النشاط االقتصادي، آ

ل من              صغار أق ة لل ئ اإلعال د بلغت حوالي          15أما بالنسبة لعب نة فق نة        ) 87.0%( س ار في س سبة للكب وبالن
  ). 7.0%( عامًا بلغت هذه النسبة حوالي 65+

  ):المتعطلين( األفراد الباحثين عن عمل والراغبين فيه  6-5-4  

  : معدالت البطالة 6-5-4-1

  :البطالة 

ا       ي د م وطني لبل صاد ال ي االقت تالالت ف ن االخ ر م اس لكثي ي إال انعك ا ه ة م شكلة البطال أن م ول ب ن الق مك
يمن بلغت حوالي                      ة في ال  (16.3%)باإلضافة لعجز الكثير من السياسات التي تتبعها لعالج هذه الظاهرة والبطال

وازي  2004من إجمالي قوة العمل عام   رد  61265(م أي ما ي غ  ) .  ف ا بل ساء      آم ين الن ستوياته ب ى م دل أعل  المع
   .  (13.1%)مقارنة بالرجال ) (%39.5
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  : معدالت البطالة في الحضر والريف 6-5-4-2

غ      ) 6/8(ومن خالل بيانات جدول رقم    الريف ، حيث بل ة ب يالحظ ارتفاع معدالت البطالة في الحضر مقارن
صاديًا في ا      (18.8%)هذا المعدل    صاديًا     (14.7%)لحضر، و   من إجمالي النشطين اقت شطين اقت الي الن  من إجم
  . في الريف

  
  
  
  
  

  
  معدالت البطالة لنساء والرجال في الحضر) 8-6(جدول رقم 

  والريف من إجمالي النشطين اقتصاديًا

  الرجال   النساء   اإلجمالي   الحالة الحضرية
 13.6 45.8 18.8  الحضر 
 12.7 33.1 14.7  الريف 
 13.1 39.5 16.3  اإلجمالي

  . م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء :  المصدر
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النساء 

ي   شكل رقم  (6-6) معدالت البطالة بين النساء والرجال من إجمالي النشطين اقتصاديا ـف
الجمهورية   

  

  : معدالت البطالة حسب الفئات العمرية 6-5-4-3

م          ـاه رق ريتين          ) 6/9(يـــالحظ مــن الجدول أدنـــ ين العم اطلين في الفئت ًا للع ًا ملحوظ ، و ) 19-15(ارتفاع
ذي                            لكل من النس  ) 20-24( ل، األمر ال ى سوق العم يم إل ال من التعل شهد االنتق ي ت ات الت اء والرجال ، وهي الفئ

ساء               ة الن ام معدالت بطال شكل ع ذات وب اث بال التعليم في صفوف اإلن يعكس عن ظاهرتي التسرب وعدم التحاق ب
  . أعلى من الرجال حسب السن

  

دن                             إن   سية والم دن الرئي ى عوامل الجذب للم ًا إل ود أساس ساء والرجال يع ين الن ة الحضر عن الريف ب تزايد معدالت بطال
ة                          به نتيجة لما تتمتع  الثانوية   وزارات والمؤسسات الحكومي ك تمرآز ال ى ذل ة إضافة إل وفر الخدمات العام دن من ت هذه الم

 .    والخاصة فيها
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  معدالت البطالة حسب الفئات العمرية) 9-6(جدول رقم 

  الرجال   النساء   ت العمرية الفئا
15-19  51.4 29.5 
20-24  52.8 19.5 
25-29  41.0 12.3 
30-34  31.2 7.9 
35-39  29.2 7.1 
40-44  26.1 7.7 
45-49  24.7 8.0 
50-54  19.7 8,4 
55-59  16.7 8.5 
60-64  14.0 7.9 
+65  11.8 6.1 

  .م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

  : معدالت البطالة في الحضر والريف حسب الفئات العمرية 6-5-4-4

ساء                ) 6/10(يشاهد من بيانات الجدول رقم       شباب لكل من الن سن أو ال ين صغار  ال ترآز معدالت البطالة ب
ريتين                     ين العم أن        ) 24-20(و  ) 19-15(والرجال في آل من الحضر والريف ، أي في الفئت ا يالحظ ب نة آم س

  . لبطالة عند النساء مرتفعة مقارنة بمعدالت البطالة عند الرجال على مستوى الحضر والريفمعدالت ا

  معدالت البطالة للنساء والرجال حسب الفئات العمرية في) 10-6(جدول رقم 
  الحضر والريف من إجمالي قوة العمل

  الفئات  الريف   الحضر 
  رجال   نساء   رجال   نساء    العمرية 

15-19  70.5 32.3 39.4 40.2 
20-24  60.9 22.0 42.6 17.9  
25-29  42.8 12.9 38.3 12.0 
30-34  31.7 7.0 30.5 8.4 
35-39  31.0 5.8 27.1 7.8 
40-44  26.7 6.0 25.4 8.6 
45-49  28.1 6.3 21.9 8.9 
50-54  24.1 7.2 16.8 9.1 
55-59  21.5 8.9 13.5 8.3 
60-64  16.4 8.8 12.9 7.6 
+65  19.0 7.3 9.1 5.7 

 5.7 1.4 9.8 7.7  غير مبين 
 26907 7492 16308 10558  اإلجمالي  12.7 33.1 13.6 45.8

  . م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  : معدالت البطالة حسب المحافظات 6-5-4-5

م            ة تترآز         (42.6%)أن حوالي    ) 6/11(يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول رق ة البطال من جمل
في محافظة تعز و   %) 20(، وتبلغ معدالت البطالة عند النساء )تعز، األمانة، الحديدة، إب ( في ثالث محافظات    

(%16.8)  
  .   في الحديدة وهذه المعدالت منخفضة عند الرجال لنفس المحافظات(15.6%) في األمانة و 

  ن عمل والراغبين فيهالتوزيع النسبي للباحثين ع ) 11-6(جدول رقم 
   سنة فأآثر حسب المحافظات15لسكان العينة ) المتعطلين ( 

  الرجال   النساء   اإلجمالي   المحافظات  
 9.1 7.5 8.6  إب
 3.9 4.0 3.9  أبين
 12.0 16.8 13.4  األمانة
 2.5 0.9 2.1  البيضاء
 14.6 20.4 16.3  تعز
 2.1 0.2 1.9  الجوف
 7.0 5.1 6.4  حجة
 11.9 15.6 12.9  الحديدة

 4.9 3.5 4.5  حضرموت
 3.4 3.0 3.3  ذمار
 3.4 0.5 2,5  شبوة
 2.3 1.7 2.2  صعدة
 2.6 1.3 2.2  صنعاء
 6.0 7.7 6.5  عدن
 5.2 4.6 5.1  لحج
 1.4 0.7 1.2  مأرب
 1.8 1.4 1.7  المحويت
 0.4 0.1 0.3  المهرة
 1.7 1.1 1.5  عمران
 1.7 0.9 1.5  الضالع
 1.8 1,3 1.8  ريمة

  اإلجمالي  100.0 100.0 100.0
61265 18050 43215 

  . م 2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

  : المشتغلون وخصائصهم االقتصادية 6-5-5

ة                أآثر    15( بلغ عدد المشتغلين وقت إجراء التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت من سكان العين نة ف )  س
صاديًا        (83.7%)أي بنسبة   )  فرد   315408( حوالي   أآثر      15(  من إجمالي السكان النشطين اقت نة ف ل  )  س مقاب

  .  عاطلين عن العمل(%16.26 )
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شكلون                  ذآور حيث ي يمن من ال شتغلين في ال ل          (91.23%)ويعتبر معظم الم شتغلين ، مقاب الي الم  من إجم
  : طور التاليةوسنحاول معرفة خصائص المشتغلين في الس.  من النساء(%8.77)

  

  : توزيع المشتغلين حسب الحالة العملية 6-5-5-1

ومن  . يعتبر التوزيع النسبي للحالة العملية انعكاسًا لطبيعة البيئة االقتصادية واالجتماعية في أي مجتمع آان      
م      اه رق دول أدن ات الج رأه بيان شتغلين        ) 6/12(ق دد الم وع ع ن مجم سبة م ى ن أجر أعل شتغلون ب ين أن الم  يتب

ة يعمل لحسابه الخاص (%58.41) ه حسب األهمي ستخدمين( يلي ه م يس لدي ي تراوحت ) ل ة والت ة الثاني بالمرتب
  . 24.23%نسبتهم 

أجر         املون ب ي الع ي فئت زون ف ال يتمرآ ن الرج شتغلين م ظ أن الم اعي يالح وع االجتم ستوى الن ى م وعل
 وفي فئة (45.3%) فئتي العاملون بأجر  في حين يتمرآزن النساء في     (25.3%) والعاملون لحسابهم    (%59.7)

ساء                 . (23.6%) سرةمشارك مع األ   وإذا ما قورنت هذه النسب على مستوى الحالة الحضرية نجد في الحضر الن
 من إجمالي المشتغالت في الحضر بالمقابل تنخفض هذه النسبة     (74.0%)العامالت بأجر يشكلن ما نسبته حوالي       

ال  س. للرج د ن ي الريف نج ا ف ال أم أجر الرج شتغلين ب ذه (54.1%)بة الم نخفض ه شتغلين، وت وع الم  من مجم
  . سرة وترآز النساء في فئة مشارك مع األ(21.5%)النسبة بالنسبة للنساء حيث بلغت 

      
  
  
  
  

حسب الحالة العملية والنوع في )  سنة فأآثر 15( التوزيع النسبي للمشتغلين من سكان العينة ) 12-6(جدول رقم 
   وريف الجمهوريةحضر

  ريف   حضر   اإلجمالي 
  الحالة العملية 

  رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء 
 4.1 1.6 5.9 1.4 4.7 1.5  )لديه مستخدمين ( صاحب عمل 
 29.5 17.6 17.9 7.6 25.3 13.1  ) ليس لديه مستخدمين(يعمل لحسابه 

 50.8 17.5 67.4 72.9 56.8 42.6  يعمل بأجر نقدي
 3.3 4.0 2.1 1.1 2.9 2.7   باجر  عيني يعمل

 9.7 40.8 3.9 2.9 7.6 23.6   سرةمشارك مع األ
 0.2 0.7 0.3 1.9 0.2 1.3  متطوع / متدرب 

 2.4 17.6 2.6 12.3 2.5 15.2  غير مبين 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  اإلجمالي 
27665 28774

3 12514 10317
3 15151 18457

0 
  .م 2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  
  
  

اعي          رف االجتم ة  الظ ى تهيئ ل عل ستدعي العم أجر ي امالت ب ساء الع ح للن اض الواض  واالنخف
ى ت           شية لألسرة        واالقتصادي أمام النساء للمساهمة في التنمية وبما يؤدي إل حسين الظروف المعي

 .     اليمنية وأفرادها
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  : توزيع المشتغلين حسب المهنة الرئيسية 6-5-5-2

دة               ) 6/13( يالحظ من الجدول أدناه رقم       ة واح أن توزيع النساء المشتغالت حسب المهن يتمرآزن في مهن
ة األسرية        من إجمالي المشتغالت في اليمن       (30.7%)وهي الزراعة حيث يعملن بها حوالي        وهذا يلخص الطبيع

ة في                       ة المتوارث ة التقليدي ًا والنظرة االجتماعي شاطًا ريفي شاطها آون الزراعة ن ة لن ة الريفي رأة والحال لمشارآة الم
  .النشاط أآثر من آونه مشارآة واعية بالعملية اإلنتاجية الهادفة إلى تحقيق الربحية

ي           سبة المشتغالت في المهن         آما يالحظ ارتفاعًا ملحوظًا في بعض المهن الت ساء حيث بلغت ن  تمارسها الن
ى  (13.8%)الفتية واالختصاصية المساعدة حوالي       من إجمالي المشتغالت ، وهذه المهنة من المهن التي تؤثر عل

  . التحسين النوعي للمشتغالت من النساء وتحسين الظروف المعيشية لها وألسرتها

  
   

  
  

  حسب المهنة والنوع )  سنة فأآثر 15(ي للمشتغلين من سكان العينة التوزيع النسب) 13-6(جدول رقم 
  في حضر وريف الجمهورية

  الريف   الحضر   اإلجمالي 
  المشتغلين 

  رجال   نساء   رجال   نساء   جملة   رجال   نساء 
 6.64 3.16 5.68 0.4 5.78 6.3 0.4  القوات المسلحة واألمن 

المشرعون وآبار المسئولين 
 0.88 0.16 3.74 2.82 1.86 1.9 1.4  والمديرون 

 2.72 1.56 7.00 20.87 4.78 4.3 10.3  االختصاصيون 
 5.02 5.78 7.18 23.58 6.50 5.8 13.8 الفنيون واالختصاصين المساعدة 

 1.36 0.43 7.09 10.32 3.55 3.4 4.9  الكتبة 
عمال الخدمات وعمال البيع في 

 13.26 3.67 24.32 9.40 16.26 17.2 6.2  المتاجر واألسواق 

العمال المهرة في الزراعة وصيد 
 32.82  53.59 4.50 2.94 23.37 22.7 30.7  األسماك 

 12.63 5.50 16.32 6.33 13.27 13.9 6.2  الحرفيون ومن إليهم 
عمال تشغيل وتجميع المصانع 

 6.26 0.93 9.49 1.49 6.87 7.4 1.2  واآلالت 

 51.63 8.62 11.82 8.84 13.78 14.3 8.7  المهن البسيطة 
 2.79 18.76 2.84 12.97 3.98 2.8 16.1  غير مبين 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
  اإلجمالي 

27665 28774
3 

31540
8 12514 10317

3 15151 18457
0 

  .م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

 من إجمالي المشتغالت في مختلف المهن      (8.8%)لنساء مثلن حوالي    يتبين أن ا  ) 6/14(ومن الجدول رقم    
  .  من مجموع المشتغالت في مهنة الزراعة(11.5%)وفي الزراعة شكلن حوالي . الرئيسية

  

ة ،      المرأة األمـــر الــــذي يعطي مؤشرًا لمساهمة    المهن الحديث ا ب ـي يطلق عليه فـــي المهـن التـــ
 .       تزال مشارآتها في طورها التأسـيســي لمســـــاهمة مستقبلية أفضل وال
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  م2004النساء والرجال حسب ترآيب مجموعات المهنة في ديسمبر ) 14-6(جدول رقم 

  اإلجمالي
  الرجال  النساء  المهنة الرئيسية

  العدد  نسبةال
 18220 100.0 99.5 0.54  القوات المسلحة واألمن

 5861 100.0 93.5 6.5  المشرعون وآبار المسئولين والمديرون
 15084 100.0 81.11 18.88  االختصاصيون

 20502 100.0 81.33 18.66  الفنيون واالختصاصين المساعدة
 11187 100.0 87.86 12.13  الكتبة

  51298 100.0 96.6 3.38  لبيع في المتاجر واألسواقعمال الخدمات وعمال ا
  73701 100.0 88.48 11.52  العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك

  41873 100.0 95.9 4.12  الحرفيون ومن إليهم
  21667 100.0 98.49 1.50  عمال تشغيل وتجميع المصانع واآلالت

  43455 100.0 94.44 5.55  المهن البسيطة
  12560 100.0 64.44 35.65  نغير مبي
 315408 100.0 91.22 8.8  اإلجمالي
  . م 2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء :        المصدر

  

  : فرص العمل بأجر 6-5-6

  : تنقسم األجور إلى

  : األجر النقدي-أ

ال محددة                 ل إنجاز أعم دي مقاب ل صاحب العمل     األجر النقدي هو جملة ما يتقاضاه الفرد من أجر نق من قب
  . سواًء آان هذا األجر يومي أو أسبوعي أو شهري

  : األجر العيني-ب

ل صاحب العمل           ) عيني  ( هو جملة ما يحصل عليه الفرد من أجر نقدي           مقابل إنجازه ألعمال محددة من قب
وب    ة من الحب ثًال آمي ه م ان يعطي ذرة  ( ، آ القمح أو ال خ .. آ ا أخرى   ) ال ه مزاي ان يعطي سكن أو آ وفير ال ل ت مث

  .الخ.. والمأآل والملبس 
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  : فرص العمل بأجر حسب الحالة العملية 6-5-6-1

م        ات الجدول رق ى فرص عمل          ) 6/12(بالعودة إلى نتائج بيان ساء الحاصالت عل دني نسب الن ى ت شير إل ت
ول الرجال فرص   بأجر سواًء في هيئة دخول نقدية أو مزايا عينية مقارنة بالرجال حيث بلغت فرص احتمال حص            

  . (45.3%) بينما بلغت فرص النساء (59.7%)عمل باجر 

ة                   يهن دخول نقدي در عل ى عمل ي ساء عل ى حوالي            ( تقل فرص حصول الن صاحب عمل ويعمل لحسابه إل
  . (30.0% ) وذلك مقارنة بالرجال (%14.6)

  : مما تقدم يتضح

  .  دخول نقدية أو مزايا عينيةأن الرجال يستأثرون بمعظم فرص العمل بأجر سواًء في هيئة  -

روة                       - رًا في ترآز الث سهم آثي أن تدني احتمال حصول النساء على فرص عمل بأجر مقارنة بالرجال سي
دي الرجال   سرة أو المال وسلطة اتخاذ القرارات المهمة داخل األ      ساء     .  في أي ة الن وسيعزز من اعتمادي

ك حصتهن في            وتدبير مختلف أمور شئون الح    +على الرجال في تصريف      ا في ذل ن، بم ياة الخاصة به
  . الخ.. التعليم ، العمل ، الزواج 

  : فرص العمل بأجر حسب المهن الرئيسية 6-5-6-2

ساعدة                ) 6/15(تشير نتائج الجدول رقم      ة الم ة والمهني ال الفتي أن فرص العمل بأجر للنساء تترآز في األعم
صاصية  (%28.6) ن االخت ن ال (21.7%) والمه ي المه سيطة  وف ة (17.1%)ب ا أن (10.5%) ، والكتابي  آم

  .هناك تدني واضح في احتمال حصولهن على فرص عمل بأجر في بقية المهن األخرى 

سيطة             ة   (20.5%)أما بالنسبة للرجال فنجد احتمال تزايد فرص العمل بأجر في المهن الب ال الحرفي  واألعم
واق   (%17.5) اجر واألس ي المت ع ف دمات والبي ال الخ ن  (15.1%)  وأعم سلحة واألم وات الم  (10.4%) والق

ة  ال الفتي صانع واآلالت   (9.1%)واألعم ع الم شغيل وتجمي ال الت ال   (7.2%) وأعم ي احتم دني ف اك ت ا هن  بينم
  . حصولهم على عمل بأجر في بقية المهن األخرى

  . رفية والفتية ويتزايد احتمال فرص العمل بأجر للنساء والرجال على حد سواًء في المهن البسيطة والح

ة وهي مهن                        ع المصانع واآلالت والمهن الحرفي شغيل وتجمي ال ت أما بالنسبة للمهن الخاصة بأعم
ل                     شاقة وتحتاج إلى قوة عضلية فتظل حكرًا على الرجال دون النساء أما بسبب طبيعة تلك المهن أو التقصي التأهي

  .للنساء
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  حسب)  سنة فأآثر 15( ر من سكان العينة التوزيع النسبي للمشتغلين بأج) 15-6(جدول رقم 
  المهن الرئيسية والنوع االجتماعي

  
  رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   المهنة الرئيسية  الريف   الحضر   اإلجمالي 

 12.13 1.4 8.1 0.5 10.4 0.7  القوات المسلحة واألمن 
 1.33 0.7 4.39 3.39 2.6 2.8  المشرعون وآبار المسئولين والمديرون 

 4.88 6.67 9.57 26.0 6.8 21.7  االختصاصيون 
 8.84 24.17 9.37 30.1 9.1 28.6  الفنيون واالختصاصين المساعدة 

 2.31 1.95 9.38 13,46 5.3 10.5  الكتبة 
 13.06 7.68 17.98 5.0 15.1 7.9 عمال الخدمات وعمال البيع في المتاجر واألسواق 

 6.38 9.97 2.1 0.6 4.6 3.0  يد األسماك العمال المهرة في الزراعة وص
 18.23 8.87 16.4 3.58 17.5 4.9  الحرفيون ومن إليهم 

 4.74 1.83 8.2 1.5 7.2 1.6  عمال تشغيل وتجميع المصانع واآلالت 
 25.38 35.12 13.7 10.69 20.5 17.1  المهن البسيطة 

 0.94 1.62 0.7 0.8 0.9 1.0  غير مبين 
  اإلجمالي  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
12523 17704 9255  71701  3268  100003  

  . م2004 تعداد السكان –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
  

  

شكل رقم (7/6) التوزيع النسبي للمشتغلين بأجر لسكان العينة 15 سنة فأآثر حسب المهن الرئيسة والنوع 
االجتماعي في الجمهورية
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  : فرص العمل بأجر حسب قطاعات الملكية 6-5-6-2

ر القطاع   / أن القطاع الخاص ) 6/16(يتضح من نتائج الجدول رقم    ات منظمات غير حكومية يعتبر من أآث
ه القطاع الحكومي        (35.9)الذي يوفر فرص عمل للنساء باجر حيث أن     ذا القطاع ويلي ن في ه (  من النساء يعمل

از إداري  سبة ) جه ومي (43.6%)بن م حك سبة  ( ث ام بن اع ع ة   (17.4%)قط ي بقي سبة ف ضاءل الن ين تت ي ح  ف
  . القطاعات

ر   /ـأجـــر فــــي القطاع الخاص  أما بالنسبة للرجال فتأتي أيضًا نســـبة المشــــتغلين بـ          منظمات غي
والي   سبة ح ذه الن ث بلغت ه ى حي ة األول ي المرتب ة ف ومي (59.7%)حكومي اع الحك ه القط از إداري (  يلي ) جه

  .   (28.2%)بنسبة 

  
     
  
  

  التوزيع النسبي للمشتغلين بأجر حسب قطاعات) 16-6(جدول رقم 
  الملكية والنوع االجتماعي

  الرجال   النساء   قطاعات الملكية
 28.2 43.6  )جهاز إداري ( حكومي 

 9.3 17.4  )قطاع عام ( حكومي 
 1.4 1.6  مختلط
 0.7  0.9  تعاوني

 52.1 33.3  خاص محلي
 6.4 1.5  خاص أجنبي
 0.7 0.5  خاص مشترك

 0.1 0.1  وقف
 0.5 0.5  منظمات غير حكومية
 0.1 0.1  منظمات إقليمية أو دولية

 0.5 0.5  غير مبين
  اإلجمالي 100.0  100.0
12523 171704  

  .م 2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

ي من المؤمل أن              إن أجر الت ادة فرص العمل ب ى زي ستقبًال إل ؤدي م د ي  انتهاج سياسة اقتصاد السوق الحر ق
 .يوفرها القطاع الخاص وتدني فرص العمل التي يتيحها  القطاع الحكومي
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شكل رقم (8/6) التوزيع النسبي للمشتغلين بأجر لسكان العينة 15 سنة فأآثر حسب قطاعات الملكية والنوع االجتماعي في 
الجمهورية

نساء رجال
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  مساهمة النساء في القطاع غير المنظم: المحور الثاني 6-6

  ):غير الرسمي(أهمية القطاع غير المنظم 

ًا في اق      ه من حين آلخر، وهو          يلعب القطاع غير المنظم دورًا مهم دت أهميت ة، وتزاي دول النامي صاديات ال ت
  .يساهم في خلق فرص عمل عديدة ويتجلى ذلك من خالل مساهمته في الناتج المحلي

ين من                 ربين اليمني لقد اتسعت رقعة أنشطة القطاع غير المنظم في بالدنا خصوصًا بعد عودة الكثير من المغت
ل عدد آبير منهم أعمال غير منظمة مثل قيادة سيارات أجرة وأعمال حرفية            م والذين يزاو  1990دول الخليج عام    

إجراء المسوح                از المرآزي لإلحصاء ب دأ الجه ذا ب صيانة، ول ال اإلصالح وال والبيع في األرصفة وممارسة أعم
شييد ومسح                     اء والت ل مسح البن نظم مث ر الم ل   االقتصادية السنوية لتوفير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع غي  النق

ه                          ذا القطاع واإلمساك بترابطات درس أوضاع ه واالتصاالت، ولكن حتى اآلن لم يتم إجراء أي مسح متخصص ي
ة      رات الدقيق ات والمؤش ن البيان دة م ى قاع ك للحصول عل ي، وذل صاد اليمن رى باالقت زاء األخ ع األج شابكه م وت

  . عد على رسـم السياسات والخطط المستقبليةوالواقعية عن أوضاع العمالة في القطاع غير المنظم والتي ستســا

  : تكمن أهمية القطاع غير المنظم باآلتي 

  . يمثل جزءًا هامًا من االقتصاد خاصة في البلدان النامية  -أ 

  . له دور هام في خلق فرص العمل وتحقيق الدخول لألفراد  -ب 

  . إن معظم عمالة األطفال تترآز في هذا القطاع  -ج 

  . العرض الكلي للسلع والخدماتإنتاج القطاع يمثل جزء من   -د 

ع           -ه  ن جمي سوق م ي ال دمات ف سلع والخ ى ال ًا عل ل طلب اع تمث ن القط دة م دخول المتول ال
  . المصادر

  . نظرًا لذلك اهتمت الجهات الدولية والحكومية بهذا القطاع  -و 

  

  ):غير الرسمي(تعريف القطاع غير المنظم  6-6-1

ع بالقط    ه الواس نظم بمفهوم ر الم اع غي رف القط د يع شمل العدي ذي ي   اع ال
وهي أنشطة في إطار  .  من األنشطة المتفرعة غير المسجلة أو غير المرخصة في المناطق الحضرية والريفية  
  . األنشطة الشرعية وال تقوم المنشآت المشمولة في هذا القطاع بأعمال حسابات منتظمة

ات ف           ستخدمة في قياسه     وتوجد عدة صياغات خاصة بتعريف القطاع غير المنظم وهناك تباين ايير الم ي المع
سجيل                      ار عدم الت دة، ومعي دخول المتول ا، وحجم ال ة فيه شآت، وعدد العمال من دولة إلى أخرى من حيث حجم المن

  . ومعيار التنظيم
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  ):غير الرسمي ( مكونات القطاع غير المنظم  6-6-2

  : يتكون القطاع غير المنظم من المكونين اآلتيين

  : أشخاص4 إلى 1لصغيرة التي تستخدم من  المنشآت ا 6-6-2-1

  . الخ.. وتضم الحرفيين والمتاجر الصغيرة والمفارش في األسواق الثابتة وورش الصيانة واإلصالح 

  : السكان النشطون اقتصاديًا في القطاع غير المنظم خارج المنشآت 6-6-2-2

  :  وهم المشتغلون في األنشطة التالية

  .  اقتصاد الرصيف-1

  . نشطة التي تمارس في المنازل األ-2

  

ائج             م استخدام النت د ت نظم فق ر الم نتيجة لعدم تنفيذ أي مسح متخصص لدراسة أوضاع العمال في القطاع غي
ســـاآن     ســــكان والم ام لل داد الع ة للتع ة  ( م 2004النهائي تمارة المطول شتغلين   ) االس صائص الم ين خ ي تب   والت

ة العمل      من سكان العينة والذين يعملون     ان مزاول داخل المسكن أو مفرش    : في القطاع غير المنظم من خالل مك
ي سوق  سطة (ف ت( أو متجول ) ب ر ثاب ان غي اء ) مك ع بن شييد / أو موق ل ) ال يتنمى لمؤسسة ( ت يلة نق ( أو وس

  . أو مكان آخر لم يذآر سابقًا) ليست تابعة لمؤسسة 

صادية شملت فقط         2004سكان والمساآن   وحيث أن النتائج النهائية للتعداد العام لل       م والخاصة بالبيانات االقت
ســاء في القطاع                % 10بيانات العينة    ساهمة الن د استعراض م من األسر ، لذا فقد تم  استخدام البيانات النسبية عن
  ). غير الرسمي(غير المنظم 

  :مساهمة النساء في القطاع غير المنظم 6-6-3

  :ة حسب الحالة الحضري 6-6-3-1

نظم                 ) 6/17(في ضوء بيانات الجدول رقم       ر الم ساء المشتغالت في القطاع غي ة للن تبين أن النسبة اإلجمالي
ذا القطاع             (4.61%)بلغت   شتغلين في ه ة للرجال الم سبة اإلجمالي ة    . (95.39%) ، بينما بلغت الن د مقارن   وعن

ا    ر       نسبة الرجال والنساء على مستوى الحضر والريف نجد أن نسبة الرج نظم أآب ر الم شتغلين في القطاع غي ل الم
بكثير من النساء المشتغالت في هذا القطاع ،  وذلك نتيجة عودة األيادي العاملة اليمنية خصوصًا الرجال من دول   

  .م والذين يزاول عدد آبير منهم أعمال غير منظمة1990الخليج عام 
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  فأآثر في القطاع غير المنظمسنة ) 15(التوزيع النسبي للمشتغلين ) 17-6(الجدول رقم 
  حسب النوع االجتماعي والحالة الحضرية في الجمهورية

  اإلجمالي   ريف   حضر   النوع االجتماعي 
 95.39 96.22 94.11  الرجال 
 4.61 3.78 5.89  النساء 

 100 100 100  اإلجمالي 
س      –الجهاز المرآزي لإلحصاء    : المصدر   ساآن    النتائج النهائية للتعداد العام لل كان والم

  . م 2004
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100

حضر ريف اجمالي

شكل رقم (9/6) التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة) فأآثر في القطاع غير المنظم حسب النوع االجتماعي والحالة 
الحضرية في الجمهورية

الرجال النساء
  

  : حسب موقع العمل 6-6-3-2

دل                     ) 6/18(تشير بيانات الجدول رقم      ا ي ن داخل المسكن مم ي يعمل ساء الالت رة من الن سبة آبي إلى وجود ن
سجاد     سالل والحصير وال ل صناعة ال سكن مث ة داخل الم ال تقليدي ساء يمارسن أعم م الن ى أن معظ وصناعة عل

  . الخ... األواني الفخارية وأعمال التطريز والخياطة 

سبة في الحضر       (51.14%)حيث بلغت نسبة النساء المشتغالت داخل المسكن           د بلغت الن  (52.25%) وق
 من   (50.02%)من إجمالي النساء المشتغالت في القطاع غير المنظم في الحضر، بينما بلغت النسبة في الريف                  

  . مشتغالت في القطاع غير المنظم في الريفإجمالي النساء ال

اآن   ان نصيب األم د آ ع العمل فق نظم حسب موق ر الم ي القطاع غي ة الرجال ف سبة عمال ق بن ا يتعل ا فيم أم
نظم،      (27.66%)األخرى نحو     محتالًً األهمية النسبية األولى بين أماآن العمل بالنسبة للرجال في القطاع غير الم

  .  في الريف(27.77%) في الحضر ونحو (27.49%)ن تراوحت تلك النسبة بي

  

   
   

    
  

          
  

  

  : مما تقدم يتضح اآلتي

دًا عن   ارتفاع عمالة النساء داخل المسكن سواء في الحض       - ر أو الريف ويعود ذلك إلى ميولها للعمل بعي
  . وثقافيةاالختالط بالرجال ألسباب اجتماعية 

  .  البحث عن عمل الرتباطها بالزواج وتربية األطفالفية النساء غبعدم ر -

   .قلة فرص العمل للنساء بسبب تدني المستوى التعليمي مقارنة بالرجال -
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  سنة فأآثر في القطاع غير المنظم) 15(التوزيع النسبي للمشتغلين ) 18-6(الجدول رقم 
  حسب موقع العمل والنوع االجتماعي في حضر وريف وإجمالي الجمهورية

  
  نساء  جالر  نساء  رجال  نساء  رجال  موقع العمل  اإلجمالي  ريف  حضر

 51.14 5.39 50.02 4.65 52.25 6.58  داخل المسكن
 5.76 12.33 4.86 10.80 6.67 14.77  )بسطة ( مفرش في سوق 

 8.68 17.14 9.12 17.28 8.23 16.91  )مكان غير ثابت ( متجول 
 4.06 24.82 4.95 27.51 3.17 20.53 )الينتمي لمؤسسة ( موقع بناء وتشييد 

 1.88 12.65 2.02 11.98 1.75 13.72  )تابعة لمؤسسة غير  ( وسيلة نقل 
 28.47 27.66 29.02 27.77 27.92 27.49  مكان آخر لم يذآر آنفًا

 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي
  . م 2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 
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كن   ل المس داخ رش مف متجول  اء موقع بن ل وسيلة نق ر  مكان أخ

ب   م حس نة )  فأآثر في القطاع غير المنظ تغلين  ( 15 س بي للمش شكل رقم  ( 10/6)  التوزيع النس
ة    ي الجمهوري اعي ف وع االجتم موقع العمل والن

الرجال اء  النس

  
  

ة         نظم       ) 15(آما يالحظ من بيانات التوزيع النسبي للمشتغلين من سكان العين ر الم أآثر في القطاع غي نة ف س
ساء المشتغالت في القطاع     ) 6/19(حسب موقع العمل والنوع في محافظات الجمهورية الجدول رقم   بأن نسبة الن

ساء    ) 26.41%(األخرى حيث بلغت   غير المنظم مرتفعة في محافظة الحديدة بالنسبة للمحافظات       الي الن من إجم
  ). 0.39%(المشتغالت في هذا القطاع بينما آانت النسبة منخفضة في محافظة المهرة فبلغت 

ة                           دة  المرتب ضًا محافظة الحدي د احتلت أي نظم فق ر الم أما فيما يتعلق  بنسبة الرجال المشتغلين في القطاع غي
ا ، احتلت محافظة     ) 19.08%(األولى حيث بلغت نسبتهم      من إجمالي عدد الرجال المشتغلين في هذا القطاع بينم

  ).0.54%(مأرب المرتبة األخيرة حيث بلغت نسبتهم 

ة  ) 6/19(أما على مستوى موقع العمل والمحافظة فيمكن الرجوع لبيانات الجدول رقم   إلجراء دراسة متعمق
  .  في هذا المجال
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سنة فأآثر في القطاع غير المنظم حسب ) 15(للمشتغلين من سكان العينة التوزيع النسبي ) 19-6(الجدول رقم 
  موقع العمل والنوع في محافظات الجمهورية

  مفرش في سوق  داخل المسكن
  )بسطة(

مكان غير (متجول 
  )ثابت

  موقع بناء وتشييد
  )الينتمي لمؤسسة( 

  موقع العمل
  
  

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  المحافظة
 11.30 10.90 5.29 12.02 6.37 9.35 5.25 8.90  إب
 1.70 1.13 2.38 1.47 0.40 1.41  1.17 0.99  أبين
 11.30 10.50 6.61 10.23 1.20 8.50 15.86 16.55  األمانة
 3.39 4.78 1.32 3.38 0.39 1.92 2.02 3.58  البيضاء
 13.00 14.52 13.49 10.43 16.33 10.49 9.40 9.58  تعز
 2.26 0.53 1.59 0.61 2.39 1.06 5.03 1.15  الجوف
 3.96 4.84 6.09 6.70 9.56 9.13 4.31 5.22  حجة
 23.16 14.14 38.10 24.19 46.22 27.64 28.38 15.61  الحديدة

 10.73 9.25 5.83 4.19 2.79 2.60 2.69 7.71  حضرموت
 5.10 6.87 2.91 5.68 3.59 6.49 7.00 8.70  ذمار
 0.56 1.22 2.91 1.60 0.00 1.12 0.63 1.79  شبوة
 1.69 2.75 2.38 3.19 2.79 3.83 5.30 2.04  صعدة
 2.26 2.44 1.32 1.84 1.59 2.17 2.60 2.36  صنعاء
 1.13 1.57 1.85 1.82 1.20 2.47 2.92 4.67  عدن
 1.69 2.99 1.59 2.25 1.20 2.13 0.90 2.34  لحج
 1.13 0.42 0.97 0.40 0.0 0.39 0.63 0.58  مأرب

 2.26 3.80 0.26 1.75 0.00 1.52 0.90 1.91  محويتال
 0.56 0.34 0.26 0.32 0.39 0.38 0.13 0.39  المهرة
  2.26 3.43 3.44 2.63 2.79 3.41 3.00 2.39  عمران
 0.00 1.44 0.53 1.46 0.80 1.92 0.58 1.15  الضالع
 0.56 2.14 1.06 3.12 0.0 2.07 1.30 2.39  ريمة

 100 100 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي
  . م 2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –الجهاز المرآزي لإلحصاء :    المصدر 
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  ) 19-6(تابع جدول رقم 

  سنة فأآثر) 15( التوزيع النسبي للمشتغلين من سكان العينة 
  ةفي القطاع غير المنظم حسب موقع العمل والنوع في محافظات الجمهوري

   

غير تابعة ( وسيلة نقل 
  اإلجمالي   مكان آخر لم يذآر آنفًا   ) لمؤسسة 

  موقع العمل 
  
  

  نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   المحافظة
 6.59 10.67 8.47 11.09 10.98 9.52  إب 
 1.42 1.40 1.53 1.51  4.88 1.82  أبين 

 14.18 10.51 17.02 10.54 6.10 10.22  األمانة 
 1.97 3.43 2.26 3.32 1.22 2.48  يضاءالب

 10.85 11.52 11.13 10.34 12.20 11.48  تعز 
 4.27 0.82 4.68 1.09 0.00 0.67  الجوف
 4.75 6.08  3.87 6.10 10.97  5.07  حجة 

 26.41 19.08 16.29 16.01 18.28 21.70  الحديدة 
 4.96 8.23 7.90 11.79 12.19 8.65  حضرموت 

 5.67 6.12 5.00 5.82 0.00 4.38  ذمار 
 1.03 1.80 1.37 2.49 2.44 2.38  شبوة 
 4.46 2.99 4.44 3.11 2.44 2.46  صعدة 
 2.25 2.35 2.02 1.96 2.44 3.93  صنعاء 
 3.51 2.50 5.89 2.86 3.66 3.57  عدن 
 1.22 2.58 1.45 2.79 3.66 2.28  لحج 

 0.85 0.54 1.37 0.81 1.22 0.55  مأرب 
 0.85 2.16 0.88 1.72 1.22 1.24  المحويت 
 0.39 0.62 0.88 1.33 0.00 0.35  المهرة  
 2.64 3.10 1.77 2.32 2.44 4.78  عمران 
 0.65 1.56 0.73 1.55 3.66 1.74  الضالع 
 1.08 1.94 1.05 1.45 0.00 0.73  ريمة 

 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي 
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  :مية المعتادة حسب متوسط عدد ساعات العمل اليو 6-6-3-3

ًا     8ارتفاع نسبة النساء الالتي يعملن بالمتوسط أقل من         ) 6/20(يتضح من بيانات الجدول رقم        ساعات يومي
ت    ث بلغ نظم حي ر الم اع غي ي القط اع   (58.58%)ف ي القط شتغالت ف ساء الم الي الن ن إجم ي 54.60%( م  ف

  ).  في الريف62.54%الحضر مقابل 

ن بالمتوسط           إ) 6/20(آما يشير الجدول رقم      ي يعمل ًا حيث بلغت      11لى تدني نسبة النساء الالت  ساعة يومي
  . على التوالي(0.28%) و (0.06%) وتتفاوت تلك النسبة بين الحضر والريف إلى نحو (%0.44)

   

    
  

        
    

  
  
  
  ) 20-6(الجدول رقم 

سطعدد ساعات العمل اليومية المعتادة سنة فأآثر في القطاع غير المنظم حسب متو) 15(التوزيع النسبي للمشتغلين 
  والنوع االجتماعي في حضر وريف وإجمالي الجمهورية

  
متوسط عدد ساعات   اإلجمالي   ريف   حضر 

  نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   العمل اليومية  
 58.58 41.05 62.54 43.49 54.60 37.17   ساعات 8أقل من 

 19.47 30.82 18.20 31.57 20.75 29.61   ساعات 8
 2.89 5.29 2.25 5.12 3.54 5.55   ساعات 9

 5.05 8.59 4.77 7.62 5.34 10.14   ساعات 10
 0.44 0.88 0.28 0.67 0.06 1.23   ساعة 11
 3.31 6.12 2.25  4.47 4.37 8.77   ساعة 12

 1.88  2.89 1.28 1.86 2.48 4.53   ساعة 12أآثر من 
 8.38 4.36 8.43 5.20 8.32 3.00  غير مبين 
 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي 

  . م 2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 
  
  

  : آلتي يمكن من بيانات الجدول استنتاج ا
ل من          - نظم       8سبب ارتفاع نسبة النساء الالتي يعملن بالمتوسط أق ر الم ًا في القطاع غي  ساعات يومي

  .  هو العمل داخل المسكن
ن    - نهن م دم تمك ى ع ات األخرى أدت إل ة االلتزام ت وبقي ال البي ال وأعم ة األطف ساء بتربي شغال الن ان

  . العمل لساعات طويلة يوميًا
سماني للن  - ب الج ن     الترآي د م ى الح ا أدى إل ال مم سماني للرج ب الج ن الترآي ف ع ذي يختل ساء وال

  .  قدرتهن على العمل لساعات طويلة يوميًا
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شكل رقم (11/6) التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة) فأآثر في القطاع غير المنظم حسب 
متوسط عدد ساعات العمل اليومية المعتادة والنوع االجتماعي في الجمهورية

الرجال النساء

  
  :التوزيع المهني للمشتغلين  6-6-3-4

م        ات الجدول رق سبة الن   ) 6/21(يتضح من بيان اع ن نظم        ارتف ر الم ة في القطاع غي ال الحرفي ساء في األعم
  .   في الريف(39.02%) مقابل (26.54%) بينما بلغت تلك النسبة في الحضر(32.79%)حيث بلغت 

ت       ث بلغ ي الحضر حي ع ف دمات والبي ال الخ ي أعم ساء ف سبة الن اع ن دول ارتف ات الج ن بيان ا يالحظ م آم
(%32.01) .  

لرجال في القطاع غير المنظم فقد بلغت أعلى مستوى لها في األعمال الحرفية،             أما فيما يتعلق  بنسبة عمالة ا      
ا بلغت في الريف               (29.38%)حيث بلغت نســبة  أعمـــال الخدمات والبيع         ا، بينم  في الحضر آأعلى مستوى له

  .  آأعلى مستوى لها(30.92%)نســبة األعمـــــال الحرفية

  
  
   

  
  
  

  : مما سبق يتبين اآلتي
سالل والحص              - سجاد   يأن النساء يفضلن ممارسة األعمال الحرفية داخل المسكن مثل صناعة ال ر وال

  . وصناعة األواني الفخارية
ضلون  - ال فيف ا الرج ن     أم ع والمه دمات والبي ال الخ ى أعم افة إل ة باإلض ال الحرفي ة األعم  ممارس

    . البسيطة
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  ) 21-6( الجدول رقم 
  سنة فأآثر في القطاع غير المنظم) 15(ع النسبي للمشتغلين التوزي

  .حسب المهنة الرئيسة والنوع االجتماعي في حضر وريف وإجمالي الجمهورية 
  

  اإلجمالي  ريف  حضر
  المهنة الرئيسية

  نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال 
 2.73 0.47 0.23 0.23 5.24 0.87  االختصاصيون 

 5.28 1.35 2.48 0.95 8.10 1.98  صيون  المساعدون الفنيون واالختصا
 1.22 0.90 0.13 0.58 2.30 1.41  الكتبة 

29.3832.0122.8814.4925.3823.24  عمال الخدمات وعمال البيع في المتاجر واألسواق 
12.45 23.067.23 8.70 1.79 4.89  العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك 

22.4826.5430.9239.0227.6732.79  ليهم الحرفيون ومن إ
 16.073.81 15.134.86 19.562.76  عمال تشغيل الماآينات  

19.1013.46 19.3817.4818.929.45  المهن البسيطة 
 5.02 1.82 6.28 1.69 3.77 2.04  غير مبين 
 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي 

  م 2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –ء الجهاز المرآزي لإلحصا: المصدر
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شكل رقم (12/6) التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة) فأآثر في القطاع غير المنظم حسب 
المهنة الرئيسية والنوع االجتماعي في الجمهورية

الرجال النساء
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ر       ) 6/22(على ضوء بيانات الجدول رقم      ساء والرجال في القطاع غي ساهمة الن يمكن التعرف على نسبة م
ساء المشتغالت                    سبة الن اع ن ى ارتف ات إل شير البيان ة، حيث ت سية ومحافظات الجمهوري ة الرئي   المنظم حسب المهن

ي يمارسن         ) 29.48%(عمال الحرفية في محافظة الحديدة حيث بلغت         في األ  من إجمالي النساء المشتغالت الالت
  ). 0.14%(هذه المهنة بينما تنخفض هذه النسبة في محافظة المهرة حيث بلغت 

سبة الرجال            ى حيث بلغت ن ة األول دة المرتب ضًا محافظة الحدي د احتلت أي سبة للرجال فق ا بالن أم
  ). 0.18%(بينما جاءت محافظة المهرة في المرتبة األخيرة بنسبة ) 14.36%(ارسون األعمال الحرفية الذين يم

  .وهكذا يمكن التعرف على مساهمة النساء والرجال لبقية المهن وبحسب المحافظات
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  )22-6(جدول رقم 
  سنة فأآثر) 15( التوزيع النسبي للمشتغلين من سكان العينة 

  م حسب المهنة الرئيسية والنوع في محافظات الجمهوريةفي القطاع غير المنظ
  

  االختصاصيون 
الفنيون 

واالختصاصيون 
  المساعدون 

  الكتبة 
عمال الخدمات 
وعمال البيع في 

المتاجر واألسواق  

  المهنة الرئيسية
  
  

  نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   المحافظة
 11.864.05 10.381.89  9.57 7.98  6.72  9.81  إب 
 0.89 1.43 0.00 1.98 1.74 1.40 0.84 0.70  أبين 

31.0639.5014.5622.1821.7652.8315.5917.79  األمانة 
 1.07 2.00 3.77 1.36 1.30 2.22 0.84 1.17  البيضاء
10.8712.55 10.7517.6510.2814.3610.511.89  تعز 
 2.96 0.92 0.00 0.37 0.43 1.23 0.00 0.47  الجوف
 4.64 7.15 0.00 3.21 0.87 4.11 0.00  3.27  حجة 

11.3221.2434.49 22.6320.019.29 5.88 6.78  الحديدة 
 3.36 5.89 13.103.77 11.519.57 6.72 9.35  حضرموت 

 3.26 6.38 1.89 3.58 2.17 4.77 0.84 5.61  ذمار 
 0.79 1.78 0.00 4.20 1.74 1.97 0.00 0.93  شبوة 
 2.27 3.94 0.00 2.35 0.87 1.56 0.00 1.64  صعدة 
 0.99 2.07 0.00 2.35 0.87 1.89 0.00 2.10  صنعاء 
 6.23 18.872.31 81 .5 6.96 15.975.18 8.41  عدن 
 0.99 2.47 0.00 1.73 0.43 2.06 0.00 0.47  لحج 

 0.20 0.52 0.00 0.00 0.43 0.82 0.00 1.17  مأرب 
 0.59 1.42 0.00 0.62 0.43 0.90 0.00 1.17  المحويت 
 0.20 0.52 3.77 0.74 0.43 0.58 0.00 2.10  المهرة  
 1.88 2.48 0.00 1.24 3.91 1.56 0.00 2.30  عمران 
 0.40 2.08 0.00 3.71 0.43 1.89 5.04 1.64  الضالع 
 0.40 2.08 0.00 1.73 1.30 0.90 0.00 1.17  ريمة 

 100 100 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي 

  . م2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –الجهاز المرآزي لإلحصاء :    المصدر 
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  )22- 6(تابع جدول  

  سنة فأآثر) 15( التوزيع النسبي للمشتغلين من سكان العينة 
  في القطاع غير المنظم حسب المهنة الرئيسية والنوع في محافظات الجمهورية

  

العمال المهرة في 
الزراعة وصيد 

  األسماك 
الحرفيون ومن 

  إليهم 
عمال تشغيل 
  المهن البسيطة   الماآينات  

  المهنة الرئيسية
  
  

  نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   المحافظة  
 12.0512.525.46 9.70 10.657.21 6.27 3.26  إب 
 0.85 0.85 4.22 1.70  1.19 1.04 3.32 3.36  أبين 

11.6820.82 10.5110.1510.966.02 1.29 0.75  األمانة 
 1.19 2.75 2.41 2.71 2.73 6.39 3.14 1.50  البيضاء
12.7314.51 11.579.04 12.639.38 7.20 6.74  تعز 
 0.51 0.42 0.00 0.67 2.52 14.760.56 2.50   الجوف
 5.12 12.056.57 5.38 4.13 5.05 5.72 7.63  حجة 

30.4311.0714.3629.4820.3230.1219.2232.59  الحديدة 
 3.41 8.13 7.23 8.90 2.94 19.5612.366.84  حضرموت 

 2.22 5.97 1.81 4.22 7.56 7.80 9.96 3.75  ذمار 
 0.17 0.99 1.20 2.73 0.70 1.47 2.95 2.90  شبوة 
 2.56 2.23 0.60 2.55 7.35 3.17 8.12 2.36  صعدة 
 1.54 1.82 1.81 3.63 3.64 2.48 3.14 1.41  صنعاء 
 3.58 2.15 1.20 3.39 0.91 2.14 0.55 2.24  عدن 
 0.51 2.12 3.61 2.35 1.33 3.29 1.85 1.85  لحج 

 0.00 0.36 0.60 0.63 1.47 0.66 2.03 0.34  مأرب 
 1.02 2.35 0.00 1.09 1.19 3.67 0.92 1.41  المحويت 
 0.51 0.56 0.60 0.35 0.14 0.18 0.55 3.37  المهرة  
 1.71 2.58 1.81 4.69 4.06 3.58 2.40 2.04  عمران 
 0.00 1.09 1.20 1.68 0.98 1.41 0.37 1.03  الضالع 
 1.71 2.91 2.41 0.77 0.91 2.12 2.03 1.21  ريمة 

 100 100 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي 
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   ) 22-6(تابع جدول رقم 

  سنة فأآثر) 15( النسبي للمشتغلين من سكان العينة التوزيع
  في القطاع غير المنظم حسب المهنة الرئيسية والنوع في محافظات الجمهورية

  

             المهنة الرئيسية  اإلجمالي   غير مبين 
   

  نساء   رجال   نساء   رجال   المحافظة 

 6.59 10.67 11.87 13.88  إب 
 1.42 1.40 0.46 1.82  أبين 

 14.18 10.51 12.33 17.88  األمانة 
 1.97  3.43 0.91 2.00  البيضاء
 10.85 11.52 7.76 10.91  تعز 
 4.27 0.82 16.44 2.12  الجوف
 4.75 6.08 8.22 5.45  حجة 

 26.41 19.08 9.13 8.55  الحديدة 
 4.96 8.23 4.11 7.27  حضرموت 

 5.67 6.13 13.24 6.85  ذمار 
 1.03 1.80 1.83 1.94  شبوة 
 4.46  2.98  1.83 2.42  صعدة 
 2.25 2.35 2.28 2.97  صنعاء 
 3.51 2.50 2.74 2.55  عدن 
 1.22 2.58 1.83 4.30  لحج 

 0.85 0.54 0.46 1.09  مأرب 
 0.85 2.16 0.91 2.24  المحويت 
 0.39 0.62 1.37 0.67  المهرة  
 2.64 3.10 1037 2.24  عمران 
 0.65 0.56 0.00 1.15  الضالع 
 1.08 1.94 0.91 1.70  ريمة 

 100 100 100 100  اإلجمالي 
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  : توزيع المشتغلين حسب الحالة العملية 6-6-3-5

سبة حيث بلغت                   ) 6/23(يتضح من بيانات الجدول رقم       ى ن د شكلن أعل دي  ق أجر نق امالت ب بأن النساء الع
ي ذ    % 37.80 نظم يل ر الم اع غي ي القط امالت ف ساء الع الي الن ن إجم سبة   م اص بن سابهن الخ امالت لح ك الع ل

%33.89 .  

دي             امالت لحسابهن الخاص      50.78%أما في الحضر فقد شكلت العامالت بأجر نق ك الع ي ذل  يل
سبة               33.30%بنسبة   ، 34.48% بينما في الريف شكلت العامالت لحسابهن الخاص أعلى مستوى حيث بلغت الن

  .33.43%يلي ذلك المشارآات مع األسر بنسبة 

سبتهم  أم   دي وبلغت ن أجر نق ل ب م يعم ضًا أن معظمه ين أي ال فتب سبة للرج ث 54.80%ا بالن  حي
  . 56.42% في الحضر وهي أعلى نسبة لهم وآذلك في الريف بنسبة 52.22%بلغت نسبة الذين يعملون بأجر 

     
     
  
  
  
  
  

  
  
  
  )23-6(الجدول رقم 

  ير المنظمسنة فأآثر في القطاع غ) 15( التوزيع النسبي للمشتغلين 
  حسب الحالة العملية والنوع االجتماعي في حضر وريف وإجمالي الجمهورية

  
  اإلجمالي   ريف   حضر 

  الحالة العملية 
  نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال 

 2.64 4.63 2.25 3.67 3.04 6.16  ) لديه مستخدمين (صاحب عمل 
33.7233.3030.7234.4831.8833.89)  ليس لديه مستخدمين ( يعمل لحسابه الخاص 

52.2250.7856.4224.8554.8037.80  يعمل بأجر نقدي 
 3.26 3.74 3.71 4.10 2.81 3.16  يعمل بأجر عيني 

20.23 33.434.44 4.63 6.99 4.14   سرةمشارك مع األ
 1.68 0.20 0.92 0.20 2.44 0.21  متطوع / متدرب 

 0.50 0.31 0.36 0.26 0.64 0.39  غير مبين 
  100  100  100  100  100  100  اإلجمالي 

  .م2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 

  :ويمكن أن نستنتج مما سبق باآلتي 

  .معظم النساء في الريف يعملن لحسابهم وذلك بسبب ممارسة العمل في المسكن -
) مشارآات مع األسرة   (لدى األسرة بدون أجر وجود الكثير من النساء في الريف الالتي يعملن      -

  .وتحسين ظروفها المادية سرةاألوذلك لمساعدة 
ر                     - ك لوجود فرص أآث أجيرات وذل دي آ أما بالنسبة للنساء في الحضر فمعظمهن يعملن بأجر نق

 .الريف للعمل لدى الغير مقابل أجرمما هي موجودة في 
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شكل رقم (13/6) التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة) فأآثر في القطاع غير المنظم حسب الحالة 
العملية والنوع االجتماعي في الجمهورية

الرجال النساء

  
  : توزيع المشتغلين حسب المستوى التعليمي 6-6-3-6

ات        يتبين لنا بان    ) 6/24(من خالل الجدول رقم      نظم هن أمي ر الم ن في القطاع غي معظم النساء الالتي يعمل
  ).  في الريف78.04% في الحضر مقابل 48.11% (63.10%حيث بلغت نسبة النساء  األميات 

ت             ث بلغ ب حي رأ ويكت ة يق التهن التعليمي ي ح ة الالت سب األهمي ة ح ة الثاني ي المرتب أتي ف  15.61%وت
  ).  في الريف13.20% في الحضر و %19.03(

ين            سبة األمي ا في الحضر       44.90% وفي الريف      38.57%وآذلك الحال بالنسبة للرجال حيث بلغت ن  أم
  . 29.37%فقد تبين بأن الكثير من الرجال هم ممن يقرأون  ويكتبون حيث بلغت النسبة 

سبتهم                رأ ويكتب حيث بلغت ن ة يق التهم التعليمي ذين ح ة ال  28.31%ويأتي في المرتبة الثانية حسب األهمي
  . 28.46% أما في الحضر فتأتي نسبة األميين في المرتبة الثانية حيث بلغت 27.64%وفي الريف 

ساء                  ين الن ة ب شار األمي سبب انت ك ب ات وذل نظم هن من األمي ر الم معظم النساء الالتي يعملن في القطاع غي
  .سواًء في الحضر أو الريف
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  ) 24-6(جدول رقم 
  سنة فأآثر في القطاع غير المنظم) 15(ن التوزيع النسبي للمشتغلي

  حسب المستوى التعليمي والنوع االجتماعي في حضر وريف وإجمالي الجمهورية
  

  اإلجمالي   ريف   حضر 
  المستوى التعليمي  

  نساء   رجال   نساء   رجال   نساء   رجال 
 63.10 38.57 78.04 44.90 48.11 28.46  أمي 

 15.61 28.31 13.20 27.64 19.03 29.37  يقرأ ويكتب 
 4.27 8.82 1.83 7.62 6.72 10.74  ابتدائي 

 5.26 11.45 2.80 10.00 7.73 13.75  موحدة / إعدادي / أساسي 
 0.39 0.31 0.18 0.17 0.60 0.53  دبلوم قبل الثانوية 

 6.18 9.92 2.80 7.87 9.57 13.18  ثانوية عامة ومافي مستواها 
 1.19 0.92 0.60 0.81 1.79 1.11  دبلوم بعد الثانوية 

 3.63 1.40 0.23 0.74 7.05 2.47  جامعي فأآثر 
 0.37 0.30 0.23 0.25 0.4 0.39  غير مبين 
 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي 

  . م2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –الجهاز المرآزي لإلحصاء :      المصدر 
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شكل رقم (14/6) التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة) فأآثر في القطاع غير المنظم حسب المستوى 
التعليمي والنوع االجتماعي في الجمهورية

الرجال النساء
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ستواهن                    ) 6/25(رقم  من خالل الجدول     ة وم ال الحرفي ي يمارسن األعم ساء الالت سبة الن اع ن ا ارتف ين لن يتب
ا     ) 32.53%(حيث بلغت النسبة    ) أمي  ( التعليمي   نظم ، بينم ر الم من إجمالي المشتغالت  األميات في القطاع غي

ي        ستواهم التعليم ة وم ال الحرفي ون األعم ذين يمارس ال ال سبة الرج ت ن ي ( بلغ الي  ) 30.86%) (أم ن إجم م
  . المشتغلين األميين في القطاع غير المنظم

ات الجدول                    وهكذا يمكن إجراء المقارنة التفصيلية لكل مهنة ومستوى تعليمي للنساء والرجال من خالل بيان
  ).6/25(رقم 

  )25-6(جدول رقم 
  سنة فأآثر في القطاع غير المنظم) 15( التوزيع النسبي للمشتغلين من سكان العينة 

  حسب المهنة الرئيسية والمستوى التعليمي والنوع في الجمهورية
  

/ أساسي  ابتدائي   يقرأ ويكتب   أمي 
  موحدة /إعدادي

  المستوى التعليمي 
  
  

 نساء  رجال   نساء  رجال   نساء  رجال   نساء  رجال   المهنة الرئيسية

 0.87 0.06 0.54 0.13 0.29 0.06 0.04 0.04  االختصاصيون

10.4 1.21 5.38 1.03 4.12 0.76 1.06 0.69  االختصاصيون المساعدون الفنيون و
7 

 3.06 1.35 1.08 0.87 1.03 0.80 0.18 0.24  الكتبة 
عمال الخدمات وعمال البيع في المتاجر 

  واألسواق 
23.5

2 
24.3

1 
25.2

4 
22.9

4 
28.3

9 
24.7

3 
28.2

0 
26.6

4 

17.4 9.72  العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك 
3 7.88 6.03 4.22 2.69 4.41 4.37 

30.8  الحرفيون ومن إليهم 
6 

32.5
3 

27.5
3 

43.0
9 

25.0
9 

46.2
3 

25.2
3 

34.5
0 

13.4  عمال تشغيل وتجميع المصانع واآلالت 
6 3.71 15.9

3 4.71 19.4
3 1.61 19.6

2 6.99 

20.1  المهن البسيطة 
6 

15.4
3 

20.1
7 

14.1
2 

19.0
8 

15.0
5 

17.8
8 7.86 

 5.24 2.04 2.69 1.76 3.68 1.63 5.31 1.31  غير مبين 
  100  100  100  100  100  100  100  100  اإلجمالي 

  .م 2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 
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  : توزيع المشتغلين حسب الفئات العمرية 6-6-3-7

شتغلون في القطاع                    ) 6/26(تكمن أهمية الجدول رقم      ة يترآز الم ات عمري ة في أي فئ ساعدة لمعرف في الم
  . غير المنظم سواء آانوا نساء أو رجال

نظم يترآزون          ر الم حيث يالحظ من بيانات هذا الجدول أن المشتغالت والمشتغلين في القطاع غي
ة أو  44سنة حتى ) 15(في الفئة العمرية من    ذه       سنة سواًء على مستوى الجمهوري دأ ه م تب الحضر أو الريف ، ث

سبة    الن
  .  سنة فأآثر65 سنة حتى العمر 45باالنخفاض ابتداًء من العمر 

نة  44 سنة حتى العمر   15وقد بلغت نسبة النساء المشتغالت في القطاع غير المنظم من العمر                س
  ).  في الريف78.31% في الحضر و %77.64 (%77.96

  ).  في الريف76.44% في الحضر و78.46% (76.96%أما نسبة الرجال فبلغت   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  العاملين من صغار السن وهذا الوضع انعكاس طبيعي للترآيب العمري لسكان اليمنتزايد نسبة -

ل عن                - ار التي تق نظم في األعم ر الم ة بالرجال    45انخفاض نسبة النساء المشتغالت في القطاع غي  سنة مقارن
 في سن اإلنجاب   وذلك بسبب الزواج المبكر بين النساء الذي يعيق إلى حد آبير الدخول إلى سوق العمل وبالذات          

 . ، باإلضافة إلى أعباء تربية األطفال وتدبير الشئون المنزلية
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  )26-6(جدول رقم 
  سنة فأآثر في القطاع غير المنظم) 15(التوزيع النسبي للمشتغلين 

  حسب فئات العمر الخماسية والنوع االجتماعي في حضر وريف وإجمالي الجمهورية
  
  

  فئات العمر   اإلجمالي   ريف   حضر 
  نساء   رجال   نساء   جال ر  نساء   رجال   الخماسية 

15-19  11.55 9.11 9.31 16.64 10.17 12.88 
20-24  19.20 20.11 16.58 16.60 17.59 18.35 
25-29  17.01 17.49 16.94 14.53 16.70 16.01 
30-34  11.14 11.60 11.53 10.09 11.38 10.84 
35-39  10.38 9.94 11.98 11.19 11.37 10.56 
40-44  9.18 9.39 10.10 9.26 9.75 9.32 
45-49  7.03 6.81 8.15 6.92 7.72 6.87 
50-54  5.80 5.57 6.60 5.23 6.29 5.40 
55-59  3.06 2.53 3.10 2.61 3.09 2.57 
60-64  2.56 3.64 2.77 2.48 2.69 3.05 
 4.15 3.25 4.45 2.94 3.81 3.09   فأآثر 65

 100 100 100 100 100 100  اإلجمالي 

  .م 2004 النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساآن – المرآزي لإلحصاء الجهاز: المصدر
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شكل رقم (15/6) التوزيع النسبي للمشتغلين 15 سنة فأآثر في القطاع غير المنظم حسب الفئات 
العمرية الخماسية والنوع االجتماعي في الجمهورية

ــال  الرج النســاء
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  -:المراجع 6-7

زي لإلحصاء  .1 از المرآ شآت  –الجه ساآن والمن سكان والم ام لل داد الع ة للتع ائج النهائي  النت
  . م2004

  . بد الفضيل محمود ع–تقرير عن القطاع غير المنظم في اليمن  .2
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  :مقدمة

ين      صائية ب ة اإلح الل المقارن ن خ يمن م ي ال رأة  ف ع الم صل  واق ذا الف ي ه اول ف   نتن
ي        ع البيئ ل الواق ي ظ ساء ف ة الن ع وحال حة لوض ات الموض تخدام البيان ال باس ساء والرج    الن

  .  والمسكنسرة المحيط باأل

ع و  وم واس ة مفه ع  والبيئ يم والوض صحة والتعل اره ال ي إط درج ف امل تن ضمون ش   ذات م
سان        ة باإلن ة المحيط كال الحياتي ع األش ة وجمي صادية واالجتماعي ب االقت ذا الجوان شي وآ    المعي
ة     ى البيئ ؤثرة عل ه الم ث أفعال ن حي شري م المجتمع الب ذا ب واء وآ اء واله األرض والم   آ

  .  سلبًا أو إيجابًا

ا داث البيان الل أح ن خ ي   وم ة ف صل المتمثل ذا الف وع ه ن موض دينا ع وفرة ل   ت المت
ساآن     سكان والم ام لل داد الع ائج التع ة األ  2004نت سح ميزاني ائج م رةم ، و نت   م2005/2006 س
ة باأل    ات الخاص دث البيان ا أح رة باعتبارهم ال     س ساء والرج ن الن ات ع ضمنة بيان شية والمت    المعي

الواقع   ة ب ة المتعلق ات البيئي ض البيان صائية     وبع ات اإلح ذه البيان س ه م عك د ت اش ، وق    المع
رًا          اعي نظ النوع االجتم صة ب ة المتخص ات البيئي صل بيان شمل الف م ي صل ، ول ذا الف ي ه    ف

  . لعدم توفرها 

ؤثرات   اول الم صل يتن ذا الف ى أن ه ارة إل ود اإلش ةون ضمنتهاالبيئي ي ت    الت
رى    ر األخ صول التقري ن  ف ب   ولك ص الجوان ا يخ ةالديموغرفيم ة ،  افي صادية واالجتماعي    او االقت

  .وذلك منعًا للتكرار 

  -:في حضر وريف الجمهورية حسب النوعلسكان ا  توزيع 7-1

م      ات الجدول رق ر من        ) 1-7(يتضح من بيان ة يترآزون في الريف أآث ين في الجمهوري سكان المقيم أن ال
سبة       وع فالن ستوى الن ى م ًا وعل ضر عموم ى   % 70(الح ف إل ي الري ضر  % 30ف ي الح سبة   ) ف ذآور، وبن لل

  . لإلناث)  في الحضر27.2% في الريف إلى %72.8(

ث      اث ، حي ذآور واإلن ن ال ل م ى لك ف أعل كان الري سب س دول ان ن ين الج ا يب   آم
ن   د ع ا يزي ى م صل إل د   % 70ت ضر ق اطنين بالح سكان الق الي ال سبة إجم ان ن ظ ب   ، ويالح

  . من إجمالي سكان الجمهورية % 29بلغ حوالي 

  

  في حضر وريف الجمهورية) إناث/ ذآور  (النوعالتوزيع العددي والنسبي للسكان حسب ): 1-7(جدول رقم 

                 مجموع   إناث   ذآور 
  الجنس

  
  

       الحالة الحضرية 

 العدد 
) نسمة (   العدد  %  

) نسمة (   العدد  %  
) نسمة (    % 

 28.6 5637756 27.2 30.02625500 3012256 حضر 
 71.4 14047405 72.8 70.07022708 7024697 ريف 

 100 19685161 100 9648208 10036953100 الجمهورية 

  . م 2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر            
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  -:حسب النوع في حضر وريف الجمهورية) سنوات فأآثر10(لسكان اتوزيع  7-2

م  دول رق ي الج ات ف شير البيان نوات  ) 2-7(ت شر س سكان ع ع ال ين توزي ذي يب   ال
ضر      ن الح ى م ف أعل ي الري سب  ف ان الن ضرية ب ة الح وع والحال سب الن سبي بح ددي والن أآثر الع   ف

ال  ستوى الرج ى م ساء أو عل ستوى الن ى م واًء عل والي ) 67.3% ، 71.4%( س ى الت ظ أن . عل   ونالح
س  دد الن ال           ع ين الرج ددي ب ارق الع ع الف ة م ضر بالمقارن ي الح ددهم ف ن ع ى م ف أعل ي الري   اء ف

سبة   ًا للن ك وفق ف وذل ضر والري ستوى الح ى م ى 71.4%( عل ســـــاء 28.6% إل   و)  للن
ى  %67.3 (  ال 32.7% إل ا  )  للرج ي غالبيته ة الت رة الداخلي ى الهج ود إل ذا يع   وه

  . ضر لعوامل اقتصادية واجتماعيةما يكون من الذآور من الريف إلى الح

  
  حسب )  سنوات فأآثر 10( التوزيع العددي والنسبي للسكان ): 2-7(جدول رقم 

  في حضر وريف الجمهورية) رجال / نساء ( النوع االجتماعي 

  النوع االجتماعي  مجموع  رجال  نساء
  
  

  الحالة الحضرية
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

30.7 32.74202280 28.62276738 1925542  حضر
69.3 67.39494843 71.44694406 4800437  ريف

 100 13697123 100 6971144 100 6725979  الجمهورية

  . م 2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء :                  المصدر 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

0

25

50

75

نساء رجال النساء والرجال

شكل رقم (1) التوزيع النسبي للسكان (10 سنوات فأآثر)  حسب النوع 
االجتماعي (نساء و رجال) في الحضر والريف

حضر ريف
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  -:سرةألسر حسب نوع رب األتوزيع ا 7-3

سبة       ) 85.4%(أن النســبة اإلجمالية لألسـر التي يرأسهارجال       ) 3-7(يبين الجدول رقـم     ى من الن وهي أعل
ي            ) 14%(اإلجمالية لألسر التي ترأسها نساء       يمن الت ة في ال ادات والظروف االجتماعي ة الع وهذا يعود إلى طبيع

  . سرةتجعل من الرجل هو رب األ

سبة في الريف              وعند مقارنة النسبة فيما ب     ساء فقط في الحضر والريف نجد أن الن ي ترأسها ن ين األسر الت
ادة هجرة الرجال من الريف                    ) 22.5% ،   77.5%( أعلى من الحضر وهي      ى زي ود إل ك يع والي، وذل على الت

  .وآذا للهجرة الخارجية للعمل، وهذا يزيد من أعباء ومسئوليات المرأة في الريف تجاه أسرتها

   التي تترأسهاسرةالتوزيع العددي والنسبي لألسر حسب نوع رب األ) :3-7(جدول رقم 
  رجال في حضر وريف الجمهورية/ نساء 

  المجموع   الريف   الحضر 
  البيان 

  %  عدد األسر   %  عدد األسر   %  عدد األسر 

14.0  15.3385174  10.8298348  86826  األسر التي ترأسها نساء 
85.4 84.12352876 88.51639935  712941  ل األسر التي يرأسها رجا

 0.6  17783 0.6  11834 0.7  5949  غير مبين 
  100 2755833  100 1950117  100  805716  اإلجمالي 

  م 2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

   - :سرة وحجم األسرةألسر حسب نوع رب األاتوزيع  7-4

م   يب دول رق ا      ) 4-7(ين الج دد أفراده ط ع ي متوس ر  الت ان األس سبة  ) 7-5(ب شكل الن راد ت   أف
م األ    ط حج اع متوس س ارتف ذا يعك راد وه دد األف ًا لع ات وفق ي فئ ة ف ر المتوزع داد األس ة ألع رة الغالب    ،س

ى        سري عل م ي ك الحج ى ذل ر إل دد األس اع لع ذا االرتف داد وه ي التع ن ف ر المعل ابق المؤش ل ويط ي  ب ر الت    األس
ا    ي حجمه ر الت سبة األس ك الن ي تل اث تل ذآور أو اإلن ن ال ا م ي ) 10-8( أربابه ساء الالئ ين الن راد وحظ   أف

ا  ي حجمه ر الت ن األس اب ) 4-2( يرأس ة ألرب ة الثاني صيب المرتب ان ن ل آ ي المقاب ة ف ة الثاني راد بالمرتب   أف
  أفراد ) 10-8( األسر  من الذآور للفئة 

سب   ل ن ت أق د آان ة  وق ي للفئ أآثر 17( ة ه ة   )  ف سبة اإلجمالي ت الن ث بلغ ر   ) 2.2%(حي الي أس ن إجم م
ي يرأسها                           ذا األسر الت ساء وآ ي ترأسها ن ى مستوى األسر الت ضًا عل الجمهورية ، وهذه الفئة ذات نسبة متدنية أي

  . على التوالي  ) 2.4% ، 0.7%(رجال بنسبة 

  

  

  
  
  
  
  
  



  154

  
  
  

   سرة وحجم األسرةالنسبي لألسر حسب نوع رب األالتوزيع العددي و) :4-7(جدول رقم 

   سرةنوع رب األ  مجموع   رجال   نساء 
  
  

   سرةعدد أفراد األ
عدد  
  %  عدد األسر   %  عدد  األسر   %   األسر 

 3.9  106301 2.6  60740 11.8  45561  فرد واحد 
 22.2  607211 20.8  489196 30.7 118015   أفراد 2-4
 32.5  889678 32.4 761919 33.2 127759   أفراد 5-7
 25.1 687318 26.3 619800 17.5  67518   أفراد 8-10

 10.3 281872 11.2 263672 4.7  18200   فرد 11-13
 3.8 105869 4.3 100415 1.4 5454   فرد 14-16

 2.2  59801 2.4  57134 0.7  2667   فأآثر 17
  100 2738050  2352876100  100 385174  اإلجمالي 

  . م2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : رالمصد

  

   - :  في حضر وريف الجمهورية المستوى التعليمي وسرةنوع رب األاألسر حسب توزيع  7-5

م  دول رق ات الج ر بيان ة  ) 5-7(تظه سبة اإلجمالي ث بلغت الن ين ، حي ن األمي م م اب األسر ه م أرب أن معظ
ـة         بين ا ) %86.4( ذين       )50.6%(لنســـاء اللــــواتي يرأســن األســـر، وبلغت النســـبة اإلجماليـــ ين الرجال ال ب

ـع                        . يرأسون أسر  ـة مـ ســـاء بالمقارنــ ين الن ى ب ى مستوى الحضر والريف وهي أعل وهذه النسب أيضًا عالية عل
  ).ف  في الري59.7% إلى 91.3%( و )  في الحضر 29.5% إلى 69.6%( الرجال 

ة          )أقل من جامعي     ( آما نجد أقل النسب هي للمستوى التعليمي         سبة اإلجمالي ين  ) 0.4%(، حيث بلغت الن ب
سبة        ذين يرأسون األسر            (2.4%)النساء اللواتي يرأسن األسر، والن ين الرجال ال سبة         .  ب ل نجد أن الن وفي المقاب

ة   ) أقل من جامعي     ( متدنية أيضًا على مستوى الحضر والريف لهذا المستوى التعليمي         ساء مقارن وهي أقل بين الن
  .   مع الرجال

 والمستوى التعليمي في حضر وريف سرةالتوزيع العددي والنسبي لألسر حسب نوع رب األ) :7-5(دول رقم ج
  الجمهورية

   )باأللف ( العدد     
  عمجمو  الريف  الحضر

  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء
         
  نوع رب

         
  سرةاأل

  
المستوى 
  التعليمي

عدد 
  عدد  %  األسر

  عدد  %  األسر
  عدد  %  األسر

  عدد  %  األسر
  عدد  %  األسر

  %  األسر

.60.469  أمي 
6 

210.
4 

29.
5  

272.
4 

91.
3 979.859.

7 
332.

8 86.41190.250.
6 

.11  10 يقرأ ويكتب 
5 

130.
2 

18.
3 16.65.5 287.617.

5 26.66.9 417.8 17.
8 

.13 322.6 185.211.13.53.5 2.0 137.19.5.8 8.9 7.7 من ثانوي أقل
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4 3 3 7 

.110 5.2 4.5  ثانوي 
9 

15.
5 2.1  0.7 103.96.3 6.6 1.7 214.8 9.1 

أقل من 
 2.4 56.7 0.4 1.4 2.0 32.1 0.1 0.3 24.63.4 1.3 1.1  جامعي

.97.513 3.1 2.7 جامعي فأآثر 
7 0.2 0.1 45.4 2.8 2.9 0.8 142.9 6.1 

 0.3  7.8 0.3 1.3 0.4 5.9 0.3 0.9 0.3 1.9 0.4 0.4  غير مبين 

.712  86.8100  اإلجمالي 
9 100  298.

3 100  1639.
9 100  385.

1 100  2352.8100 

  . م2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 
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   -:في حضر وريف الجمهورية   يرأسن األسر حسب الحالة الزواجية الالئيزيع النساء تو 7-6

) متزوجات ( نجد أن النسبة العالية من النساء اللواتي يرأسن األسر هن ) 6-7(من بيانات الجدول رقم 
من إجمالي النساء اللواتي يرأسن األسر في الجمهورية ، أيضًا نجد أن نسبة ) 59%(حيث بلغت النسبة اإلجمالية 

)   في الريف 63.2% في الحضر ،  44.6%(لمتزوجات هي من أعلى النسب على مستوى الحضر والريف ا
وتعبر هذه النسب عن النساء الالئي يعانين من عبئ تحمل مسئولية إعالة األسر ، نظرًا لعدم وجود أزواج 

وهذا يعني ) . 18.6%(غ يشارآوهن في عبئ اإلعالة حيث أن النسبة في الريف أعلى من الحضر بفارق نسبي بل
بأن هؤالء النساء يتحملون مسئوليات وأعمال أزواجهن تجاه أسرهم بالرغم من إنهن متزوجات ولديهن أزواج ، 

  . إال أن أغلب هؤالء األزواج مهاجرين في المدن الرئيسية أو في خارج الجمهورية طلبًا للعمل والرزق

ساء  ًا الن أتي ثاني ل ( وت ت) األرام ث بلغ ر ، حي ن األس واتي يرأس ل الل ساء األرام ة للن سبة اإلجمالي  الن
ات (أما أقل نسبة فهي للنساء      ).  في الريف  31.2% في الحضر،    42.2%(وهن بنسبة   ) %33.6( ك  ) العازب وذل

  ).    في الريف 2.1% في الحضر، 4.5%( وهن بنسبة ) 2.7%(بنسبة إجماليــة بلغت 

  

 يرأسن األسر حسب الحالة الزواجية في حضر وريف الالئيعدد ونسبة النساء ) : 6-7(جدول رقم   
  الجمهورية

  )باأللف(العدد 
  النساء اللواتي يرأسن األسر 

  الحالة الزواجية   المجموع   الريف   الحضر 
  %   العدد   %   العدد   %   العدد 

 2.7 10.3 2.1 6.4  4.5 3.9 ) لم يسبق لها الزواج (عازبه 
 59.0 227.3 63.2 188.6 44.6 38.7  متزوجة 
 4.3 16.6 3.2 9.4 8.3 7.2  مطلقة 
 33.6  129.5 31.2 92.9 42.2 36.6  أرملة 

 0.4 1.4 0.3 1 0.4 0.4  غير مبين 
  100 385.1  100 298.3  100 86.8  اإلجمالي 

  . م2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

  -  : سرةآن حسب صفة الحيازة ونوع رب األالمساتوزيع  7-7

ـواًء  ) ملك ( إلى أن أعلى النسب عمومًا هي لألسر التي تمتلك مساآن          ) 7-7(تشير بيانات الجدول رقم      ســـ
سبة              ًا للن ساء ،     86.3%( األســــر التي ترأســـــها نســـاء أو يــرأســـها رجال وذلك وفق ، ) للرجال    82.1% للن

  ). إيجار( يليها األسر التي مساآنها . سب عالية على مستوى الحضر والريفوهي أيضًا بن

على مستوى  )  للرجال 0.5%للنساء، % 0.5( وهي ) وقف ( ونجد أن أقل نسبة هي لألسر التي مساآنها     
  . اإلجمالي ، وهي أقل النسب أيضًا على مستوى الحضر والريف
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  ) رجال / نساء (  سرةللمساآن حسب صفة الحيازة ونوع رب األالنسبي التوزيع العددي و) : 7-7(جدول رقم 
   في حضر وريف الجمهورية

  )باأللف ( العدد 
  مجموع   الريف   الحضر 

  رجال   نساء   رجال   نساء   رجال   نساء 
نوع رب 

 سرةاأل
  صفة

حيازة 
  المسكن  

   %  العدد   %  العدد   %   العدد   %  العدد   %   العدد   %  العدد 

 82.1 1932.7 86.3 332.4 91.3 1496.5 90.8 270.7 61.2  436.2 71.1 61.7  ملك 

 13.2 309.5 9.1 35.2 4.0 66.2 4.6 13.8  34.1 243.3 24.7 21.4  إيجار

 0.5  12.1 0.5 1.7 0.4 6.9 0.4 1.1 0.7 5.2 0.7 0.6  وقف

 2.3 55 2.5 9.5 2.4 38.7 2.6 7.8 2.3 16.3 1.9 1.7  أخرى 

 1.9 43.5 1.6 6.3 1.9 31.6 1.6 4.9 1.7 11.9 1.6 1.4  مبين غير

  100 2352.8  100 385.1  100 1639.9  100 298.3  100 712.9  100 86.8  اإلجمالي 

  . م 2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 

  

  
  -: سرةونوع رب األ المعيشية عدد الغرف حسب األسر مساآن توزيع 7-8

م     دول رق ات الج الل بيان ن خ الي    ) 8-7(م ستوى اإلجم ى الم سبة عل ى ن ضح أن أعل   يت
شية            ا المعي ي عدد غرفه ان   ( هي لألسر الت ـوع رب األ    ) غرفت ـر عن نــ ســــبة هي    سرة بغض النظــ ذه الن (  وه

الي األس   (28.3%)أي بنسبة عامة تمثل  )  للرجال   26.6% للنساء،   30% ا نجد      من إجم ة، آم ر في الجمهوري
ساء والرجال                     ًال من الن ي      . أن نسب هذه الفئة عالية في الريف مقارنة بالحضر على مستوى آ ا المساآن الت ويليه

ا             . (21.7%)بنسبة  إجمالية    ) غرفة واحدة   (عدد غرفها    ي عدد غرفه دها المساآن الت أتي بع ) ثالث غرف     ( وت
ساء               وعند المقارنة  (21.2%)بنسبة إجمالية    ي ترأسها ن دى األسر الت ع ل سبة ترتف  بين النساء والرجال نجد أن الن

  . مقارنة باألسر التي يرأسها رجال بصورة عامة

شية           ا المعي ي عدد غرفه ل النسب هي لألسر الت الي    )  غرف  5( آما يتبين من الجدول أن أق سبة لإلجم بالن
زاحم            شيةومؤشر عدد الغرف المعي   ).  للرجال   6.5% للنساء ،    %4.7( ي تعكس مدى ت من المؤشرات البيئية الت

راد                         سرةأفراد األ  ة مع عدد أف ر بالمقارن شية أآث  على الغرف المعيشية في المسكن، فكلما آانت عدد الغرف المعي
  .  آلما آان ذلك أفضل وصحي والعكس صحيحسرةاأل
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 ( سرةونوع رب األ الغرف المعيشية حسب عدد سرةلمساآن األالتوزيع العددي والنسبي ) : 8-7(  جدول رقم 
   في حضر وريف الجمهورية)  رجال/ نساء 

  ) باأللف ( عدد األسر 
  مجموع   الريف   الحضر 

  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء
نوع رب 

 سرةاأل
 

عدد الغرف 
  المعيشية   

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

18.8 443.1 94.224.5 329.220.1 27.1  81 113.916.0 13.215.2  غرفة واحدة

26.6 624.9 115.530.0 448.827.4 92.431.0 176.124.7 23.126.6  غرفتان

21.6 508.4 8020.8 327.319.9 56.719.0 181.125.4 23.326.9   غرف3

13.9 326 45.711.8 219.913.4 32.310.8 106.114.9 13.415.4   غرف4

6.5 153.9 184.7 107.76.6  12.74.3 46.26.5 5.36.1   غرف5

9.8 231.2 22.85.9 160.39.8 16.45.5 70.99.9 6.47.4   فأآثر6

2.8 65.3 8.92.3 46.72.8 6.82.3 18.62.6 2.12.4  غير مبين

 100 2352.8  385.1100  1639.9100  298.3100  712.9100  86.8100اإلجمالي 

  .م 2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 

  

  -:حسب مصدر المياه الغالب ) رجال/ نساء ( ترأسها التي األسر مساآن توزيع 7-9

م    دول رق ات الج ر بيان و       ) 9-7(تظه سكنها ه ب لم اه الغال صدر المي ي م ر الت سبة لألس ى ن ر ( أن أعل بئ
سبته          (46%)نسبة إجمالية بلغت   ب)ارتوازي ا ن ل م ذا المصدر يمث ى مستوى الحضر والريف ، وه  من األسر عل
ساء ، %39.9 ال 47.1%للن ي الحضر   )  للرج ن األسر ف ر م سبة األآث اه الن ن المي ذا المصدر م ستخدم ه ، وي

ة  في الحضر                  سبة اإلجمالي الي األس     ) 83.5%(مقارنة األسر في الريف حيث بلغت الن ر في الحضر ،      من إجم
اه             ) 30.6%(إلجمالية في الريف    اوبلغت النسبة    ر  (من إجمالي األسر في الريف ، ويعتبر هذا المصدر من المي بئ

من مصادر المياه األآثر أمانًا للشرب لذا فإن األسر في الحضر تتحصل على مياه آمنة أآثر من األسر     ) ارتوازي
ى مستوى األسر في الحضر           لص) 52.9%(سبي يبلغ   نفي الريف  وذلك بفارق       ا عل الح األسر  في الحضر ، أم

ي أن صفة رب األ                    سرةأو في الريف بحسب نوع رب األ       ذا يعن ا وه رة بينهم وارق آبي اك ف  من   سرة  فال توجد هن
  . ، ليس له ارتباط بمصدر مياه الشرب )ذآر ، انثى(حيث النوع 

أتي المصدر  ادي ( وي ر ع ث بلغت) بئ ة حي ة الثاني ي المرتب ذا المصدر   ف ى ه د عل ي تعتم سبة األسر الت  ن
ك              ) %26.5( ر من الحضر وذل على مستوى الحضر والريف ، وهذا المصدر نسبة االعتماد عليه في الريف أآث

  ). في الحضر6.2% في الريف ، 34.9%( بنسبة 

سبة اإلج       )  آريف   –سد  (ونجد أن أقل النسب هي للمصدر        شرب حيث بلغت الن ة  آمصدر غالب لمياه ال مالي
على مستوى الحضر والريف ، وهذا المصدر  نسبته أعلى قليًال في الريف مقارنة بالحضر حيث بلغت                 ) %0.8(

  ) .  في الريف 1.2% في الحضر ، 0.1%(نسبته 
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   حسب مصدر المياه الغالب )رجال/  نساء(ألسر التي ترأسهالمساآن االتوزيع العددي والنسبي ) :9-7(جدول رقم  
   وريف الجمهوريةفي حضر

  ) باأللف ( العدد 
  اإلجمالي  الريف  الحضر

أسر ترأسها 
  نساء

أسر يرأسها 
  رجال

أسر ترأسها 
أسر ترأسها   أسر يرأسها رجال  نساء

  نساء
أسر يرأسها 

  رجال
  مصدر
  المياه

عدد 
عدد   %  األسر

عدد   %  األسر
عدد   %  األسر

عدد   %  األسر
عدد   %  األسر

  %  األسر

.47 1106.8 39.9 153.5 31.3 513 26.7 79.6 83.3 593.8 85.1 73.9  بئر إرتوازي
1 

.26 617.3 28.2 108.7 34.9 572.7 34.8 103.8 6.2 44.6 5.7 4.9  بئر عادي
2 

.13 311.1 17.4 67 18.5 303.1 22.1 65.9 1.1  8 1.3 1.1  عين/ غيل 
2 

 2.4 56.4 3.7 14.4 3.2 52.3 4.7 14 0.6 4.1 0.5 `0.4  برآة مغطاة
 3.9 91.7 3.7 14.4 5.5 90.5 4.8 14.28 0.2 1.2 0.1 0.12  برآة مكشوفة

 0.8 19.7 0.9 3.3 1.2 19.2 1.1 3.23 0.1 0.5 0.1 0.07  )آريف(سد 
جمع من سقف 

 0.6  14 1.2 4.5 0.8 13.2 1.5 4.39 0.1 0.8 0.1 0.11  المنزل

 3.4 79.9 3.1 11.8 2.4 40.3 2.5 7.5 5.6 39.6 4.9 4.3  أخرى
 2.4 55.9 1.9 7.5 2.2 35.6 1.8 5.6 2.8 20.3 2.2 1.9  غير مبين
  100 2352.8  100 385.1  100 1639.9  100 298.3  100 712.9  100 86.8  اإلجمالي

  .م2004 التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت –الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  
رجال حسب طريقة تقديم خدمة المياه / ددي والنسبي لألسر التي ترأسها نساء التوزيع الع) :10-7(جدول رقم 

  الغالبة إلى المسكن في حضر وريف الجمهورية
  

0
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ئرارتوازي  ب ادي  بئرع ن  غيل /عي برآاة مغطاة برآة مكشوفة  سد (آريف ) جمع من  
سقف المنزل  

رى  اخ

شكل رقم (3) :التوزيع النسبي لمساآن األسر التي ترأسها( نساء/ رجال) حسب مصدر المياه الغالب في 
حضر وريف الجمهورية

أسر ترأسها نساء أسر يرأسها رجال
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  -:تقديم خدمة المياه لالغالبة طريقة  الحسب) رجال/نساء(ترأسها التي األسرمساآن توزيع  7-10

م          ات الجدول رق ة          نجد أن أغلب األسر في الج         ) 10-7(من نتائج بيان ديم خدم ة لتق ستخدم آطريق ة ت مهوري
ذه األسر          ) حمل المياه بأوعية من المصدر        ( المياه الغالبة للمسكن هي      ة له سبة اإلجمالي ) 47%(حيث  بلغت الن

ا في الحضر                               ا األسر في الريف عنه ستحوذ عليه ة ت سبة العالي من إجمالي األسر في الجمهورية ،  إال أن هذه الن
سبة   ت الن ث بلغ ف ، 64.1%( حي ي الري ضر 5.5% ف ي الح وع رب   ) .  ف سب ن ف وبح ستوى الري ى م وعل

ذا المصدر              سرةاأل ى ه د عل ساء ،           66.3%(  آانت نسبة األسر التي تعتم ي ترأسها ن  لألسر   63.7% لألسر الت
  ) . التي يرأسها رجال 

ة  ذه الطريق ي ه ة ( ويل شبكة العام ي  ) ال ر الت ة لألس سبة اإلجمالي ت الن ث بلغ   حي
د  سكن       تعتم اه للم ة المي ديم خدم ة لتق ذه الطريق ى ه ر     )  25.7%( عل الي األس ن إجم   م

ث          ف حي ي الري ا ف ضر عنه ي الح ى ف سبة األعل ل الن ة تمث ذه الطريق ة ، إال أن ه ي الجمهوري   ف
ة    سبة اإلجمالي ت الن ضر ،  65.5%(بلغ ي الح ف  9.3% ف ي الري ر   ) .  ف أن األس ذلك ف   ل

ل أ   ساء تتحم صوصًا الن ف خ ي الري سكن   ف اه للم ا المي رها بتوفيره اه أس افية تج ر وإض اء أآث   عب
ن       ة م اه بأوعي ل المي الل حم ن خ سكن م اه للم ب المي حية لجل ر ص ة وغي رق متعب ائل وط    بوس

  . مصدر هذه المياه

سب    ل الن ا أق الل    -أم ن خ اه م ة المي ديم خدم ة تق ي طريق ة  (  فه شبكة التعاوني   ) ال
ة   سبة إجمالي ستوى الح  ) 6.6%(بن ى م ة    عل سبة اإلجمالي ت الن د آان ف ، وق   ضر والري

ف ، %7.9(  ي الري ضر 3.4% ف ي الح ة ) .  ف ذه الخدم ل ه أتي قب ة ( وي شبكة الخاص   ) ال
ة           ذه الطريق ى ه د عل ي تعتم ة      ) 6.7%(حيث بلغت النسبة اإلجمالية لألسر الت ى مستوى األسر  في الجمهوري عل

  .       ) في الريف 7.8% في الحضر ، 4.2%( توزعت بنسبة 

 

 حسب طريقة تقديم خدمة )رجال/ نساء  (التي ترأسهالمساآن األسر التوزيع العددي والنسبي ) :10-7(جدول رقم 
  المياه الغالبة في حضر وريف الجمهورية

   
  ) باأللف ( العدد 

  مجموع   الريف   الحضر 
أسر ترأسها 

  نساء 
أسر يرأسها 

  رجال 
ها أسر ترأس
أسر ترأسها  أسر يرأسها رجال   نساء 

  نساء 
أسر يرأسها 

  رجال 
طرق تقديم 

  خدمة المياه  
عدد 
عدد   %  األسر 

عدد   % األسر  
عدد   % األسر  

عدد   %  األسر  
عدد   % األسر  

  %  األسر 

 26.2 615.6 23.0 88.6 9.4 153.4 9.0 26.8 64.8 462.2 71.2 61.8  شبكة عامة 
 6.8 160.4 6.2 23.7 7.9 130 6.9 20.6 4.3 30.4 3.6 3.1  شبكة خاصة 
 6.2 146.8 8.6 33.1 7.5 123.1 9.9 29.6 3.3 23.7 4.0 3.5  شبكة تعاونية 
  شراء بالوايت

 11.2 262.9 6.3 24.4 8.1 133.6 4.5 13.3 18.2 129.3 12.8 11.1) سيارة باإليجار(

حمل بأوعية من 
.1083 52.6 202.6 63.7 1044.2 66.3 197.9 5.5 39.4 5.4 4.7  المصدر 

6 46.1 

 1.3 31 1.5 5.6 1.3 20.8 1.6 4.7 1.4 10.2 1.0 0.9  أخرى 
 2.2 52.5 1.8 7.1 2.1 34.8 1.8 5.4 2.5 17.7 2.0 1.7  غير مبين 
  100 2352.8  100 385.1  100 1639.9  100 298.3  100 712.9  100 86.8  اإلجمالي 

  .م2004 العام للسكان والمساآن والمنشآت  التعداد–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر
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  -:وسيلة الصرف الصحي حسب ) رجال/نساء(مساآن األسر التي ترأسهاتوزيع  7-11

ة            ) 11-7(من خالل بيانات الجدول رقم       ى مستوى الجمهوري شية عل نجد أن النسبة العالية من األسر المعي
اك             يلة للصرف الصحي فهن سبته     ال يوجد لديها وس ا ن يلة              ) 37.6%(م ديها وس يس ل ة ل من األسر في الجمهوري

صحي  صرف ال د ( لل ي   ) ال يوج ا ف ف عنه ي الري سبة لألسر ف اع الن ى ارتف ود إل ة تع سبة العالي ذه الن ، إال أن ه
اة          )  في الحضر    5.7% في الريف ،     50.8%( الحضر حيث تبلغ النسبة      ر معان م أآث أي أن األسر في الريف ه

راد              من عدم وجو   ى أف شار األمراض وانعكاسها الصحي عل ى انت ؤدي إل د وسيلة للصرف الصحي والذي بدوره ي
وع       ستوى ن ى م ا عل ر ، أم ذه األس   ه

يلة للصرف الصحي           سرةرب األ  ي ترأسها    ) 37.8%( فان إجمالي نسب األسر التي ال توجد لديهم وس لألسر الت
د بلغت                 لألسر التي يرأسها رجال ،  إال       ) 37.6%(نساء وبنسبة    ا في الريف فق ل في الحضر عنه سبة أق ا بن  أنه

ساء ،     4.6%( النسبة في الحضر     سبة في الريف     )  للرجال   5.8% للن ساء ،  47.4%( وبلغت الن  51.5% للن
  ). للرجال 

ذه                ) الحفرة المغلقة   ( وتأتي   ستخدم ه ي ت ثانيًا آوسيلة للصرف الصحي حيث تبلغ النسبة اإلجمالية لألسر الت
سبة             ) 27% (الوسيلة وزع بن ـة، وهي تت  في   23.1% في الحضر ،       36.3%( من إجمالي األسر في الجمهوري
  ).الريف

غ     ) الشبكة العامة ( آما نجد أن أقل نسبة من األسر في الجمهورية تستخدم       آوسيلة للصرف الصحي حيث تبل
غ    إال أن نسبة استخدامها لدى األسر في      ) 15.7%(النسبة اإلجمالية لهذه األسر       الحضر أعلى منها في الريف حيث تبل

ى        )  في الريف 1.3% في الحضر ، 50.5%( النسبة اإلجمالية    ل أعل ة للصرف الصحي تمث شبكة العام واستخدام ال
ى مستوى الريف              )  للرجال   49.8% للنساء ،    56.3%( النسب على مســـــــتوى الحضر      ( ، وتمثل أقل النسب عل

  ) . للرجال 1.4% للنساء ، %1.1
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شبكة عامة شبكة خاصة شبكة تعاونية شراء بالوايت حمل بأوعية من
المصدر

أخرى

شكل رقم ( 4)  التوزيع النسبي لمساآن األسر التي ترأسها ( نساء / رجال)  حسب طريقة تقديم خدمة المياه الغالبة
 في حضر وريف الجمهورية

أسر ترأسها نساء أسر يرأسها رجال
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 حسب وسيلة الصرف الصحي )رجال/ نساء( التي ترأسهالمساآن األسرالتوزيع العددي والنسبي ) :7-11(جدول رقم 
  في حضر وريف الجمهورية

  ) باأللف (  العدد 
  مجموع   الريف   الحضر 

أسر ترأسها 
  نساء 

أسر يرأسها 
  رجال 

أسر ترأسها 
  نساء 

 أسر يرأسها
  رجال 

أسر ترأسها 
  نساء 

أسر يرأسها 
  رجال 

وسيلة 
الصرف 

عدد   الصحي   
عدد   % األسر  

عدد   % األسر  
عدد   % األسر  

عدد   % األسر  
عدد   % األسر  

  % األسر  

 16.1 377.9 13.5 52.2 1.4 22.8 1.1 3.3 49.8 355.1 56.3 48.9  شبكة عامة 

 27.1 639 25.9 99.8 22.9 376.1 24.2 72.3 36.9 262.9 31.7 27.5  حفرة مغلقة 

 16.8 394.3 20.8 79.9 21.9 358.8 25.3 75.3 5.0 35.5 5.3 4.6 حفرة مكشوفة 

  37.6 885.2 37.8 145.5 51.5 844 47.4 141.5 5.8 41.2 4.6  4  ال يوجد 

 2.4 56.4 2.0 7.7 2.3 38.2 2.0 5.9 2.5 18.2 2.1 1.8  غير مبين 

  100 2352.8  100 385.1  100 1639.9  100 298.3  100 712.9  100 86,8  اإلجمالي 
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  163

  -: حسب مصدر اإلنارة) رجال/نساء( مساآن األسر التي ترأسهاتوزيع 7-12

م         ات الجدول رق شية           ) 12-7(تبين بيان ة من األسر المعي سبة العالي أن الن ديها هو          ب ة ل ارة الغالب  مصدر اإلن
ة       )  جاز    –الكيروسين  ( سبة إجمالي ل ن دى                ) 41.5%(وتمث ى استخدامًا ل ة ،وهي أعل الي أسر الجمهوري من إجم

ف،    54.6%(األسر في الريف عن األسر في الحضر             وع رب    ) في الحضر  4.5% في الري ى مستوى ن ، وعل
ساء و  % 58(وبلغت النسبة في الريف ) للرجال% 4.3 للنساء و% 4.8( فقد بلغت النسبة في الحضر       سرةاأل للن

  ). للرجال% 51.2

ة     ( ويأتي بعد هذا المصدر اإلنارة من خالل         شبكة العام ة           ) ال سبته اإلجمالي ا ن ل م من  ) 39.2%(حيث يمث
ى مستوى الحضر                        سبة عل ى ن ل أعل ذا المصدر يمث ة، ولكن ه ا في الريف      ) 87.2%(إجمالي أسر الجمهوري أم

  . من إجمالي األسر في الريف%) 22(ما نسبته فيمثل 

ديها   ة ل ارة الغالب ي مصدر اإلن شية الت ي لألسر المعي ل فه سبة األق ا الن د خاص(أم ذا ) مول ل ه ث يمث ، حي
ذا المصدر في الحضر            ) 2.2%(المصدر ما نسبته اإلجمالية      سبة ه ل ن ة ، و تق الي األسر في الجمهوري من إجم
ى حوالي             ) 0.5%(ية  حيث يمثل ما نسبته اإلجمال     من  ) 2.9%(من إجمالي األسر الحضرية  ويزيد في الريف ال

  . إجمالي األسر الريفية

  

  

حسب مصدر اإلنارة الغالب في حضر وريف )رجال /  نساء( التي ترأسهالمساآن األسرالتوزيع العددي والنسبي ) :12-7(جدول رقم 
  الجمهورية

   ) باأللف( العدد  
  مجموع   الريف   لحضر ا
أسر ترأسها 

  نساء 
أسر يرأسها 

  رجال 
أسر ترأسها 

  نساء 
أسر يرأسها 

  رجال 
أسر ترأسها 

  نساء 
أسر يرأسها 

مصدر اإلنارة      رجال 
عدد 

عدد   %  األسر  
عدد   %   األسر 

عدد   %   األسر 
عدد   %  األسر  

عدد   %  األسر  
 %   األسر 

 42.7 1003.4 35.7 137.5 23.2 380.8 20.7 61.8 87.3 622.6 87.2 75.7  شبكة عامة 

 3.2 75.5 3.5 13.5 3.8 62.7 4.0 12 1.8 12.8 1.7 1.5  شبكة خاصة 

 2.2 51.8 2.7 10.2 2.4 38.3 2.8 8.5 1.9 13.5 2.0 1.7  شبكة تعاونية 

 2.4 56.8 2.0 7.7 3.2 53.1 2.5 7.3 0.5 3.7 0.5 0.4  مولد خاص 

 36.9 869.1 46.0 177.2 51.2 838.9 58.0 173 4.3 30.2 4.8 4.2  )جاز(آيروسين 

 8.7 204.6 6.8 26.1 12.1 199 8.6 25.5 0.8 5.6 0.7 0.6  غاز 

 1.6 38.2 1.4 5.4 1.9 30.9 1.5 4.5 1.0 7.3 1.0 0.9  أخرى 

 2.3 53.4 1.9 7.5 2.2 36.2 1.9 5.7 2.4 17.2 2.1 1.8  غير مبين

  100 2352.8  100 385.1  100 1639.9  100 298.3  100 712.9  100 86.8  اإلجمالي 
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0 10 20 30 40 50 60

شبكة عامة

شبكة خاصة

شبكة تعاونية

مولد خاص

آيروسين (جاز)

غاز

أخرى

شكل رقم ( 6 ) التوزيع النسبي لمساآن األسر التي ترأسها( نساء/ رجال )حسب مصدر اإلنارة الغالب 
في حضر وريف الجمهورية

أسر ترأسها نساء أسر يرأسها رجال

  

  -: حسب نوع وقود الطهي المستخدم  )رجال/نساء( مساآن األسر التي ترأسهاتوزيع 7-13

ستخدم               ) 13-7(يتضح من خالل بيانات الجدول رقم        ة ت ة من األسر في الجمهوري حطب  ( أن النسبة الغالب
از  ت       ) وغ ة بلغ سبة إجمالي سكن بن ي الم ي ف ود الطه ب لوق صدر غال ي    )36.5%(آم ر ف الي األس ن إجم م

ى مستوى الريف                  ة عل ى مستوى        ) 46.5%(الجمهورية ، إال أن هذا المصدر يستخدم بنسبة عالي ل عل سبة أق وبن
د بل)7.4%(الحضر  ستخدم  ، وق ي ت ر الت سبة األس ت ن از( غ وع رب األ) حطب وغ رةحسب ن ي الحضر س  ف

ساء و % 6.8( ال% 8للن ي الريف ) للرج ساء و % 47.1(وف ال% 46.6للن اك )للرج ى أن هن شير إل ذا ي ، وه
ستخدم      ت ت ف الزال ي الري رة ف ر آثي ب ( أس   ) الحط

  .   على الغطاء النباتي الموجودآوقود للطهي، وهذا بدوره ينعكس سلبًا على صحة هذه األسر وآذا

تخدام  وع اس ذا الن ي ه از ( ويل ة بلغت  ) الغ ســـبة إجمالي ي بن ود الطه ب لوق ن  ) 29.4%(آمصدر غال م
( يمثل  النسبة العالية على مســـــتوى الحضر       ) الغاز  ( إجمالي أسر الجمهورية، وهذا النوع المستخدم من الوقود         

  . من إجمالي األسر في الريف) 10.9%(إلجمالية ، أما في الريف فنسبته ا)%80.9

ة       ) آهرباء وغاز    ( وفي الترتيب األخير يأتي وقود الطهي المستخدم         سبته اإلجمالي ا ن من أسر    ) 0.2%(بم
  .     الجمهورية ، وهي آذلك تمثل أقل النسب على مستوى الحضر والريف

  حسب نوع وقود الطهي المستخدم)رجال /  نساء (التي ترأسها لمساآن األسرالتوزيع العددي والنسبي ) :7-13(جدول رقم 
   في الغالب  في حضر وريف الجمهورية

  ) باأللف ( العدد 
  مجموع   الريف   الحضر 

أسر ترأسها 
  نساء 

أسر يرأسها 
  رجال 

أسر ترأسها 
  نساء 

أسر يرأسها 
  رجال 

أسر ترأسها 
  نساء 

أسر يرأسها 
  رجال 

نوع وقود 
  الطهي     

 عدد
عدد   %  األسر  

عدد   %  األسر  
عدد   %  األسر  

عدد   %  األسر  
عدد   %   األسر 

 %   األسر 

 31.7 745.1 27.0 104.1 10.9 178.9 10.9 32.6 79.4 566.2 82.4 71.5  غاز 
جاز ( آيروسين 
 (  4.8 5.5 32.6 4.6 10.2 3.4 59.5 3.6 15  3.9 92.1 3.9 

 25.0 587.5 27.9 107.4 35.3 578.9 35.5 106 1.2 8.6 1.6 1.4  حطب أو فحم 

 34.9 820.9 38.0 146.2 46.6 764.1 47.1 140.3 8.0 56.8 6.8 5.9  حطب  وغاز 

 0.2 5.5 0.2 0.7 0.3 4.1 0.2 0.6 0.2 1.4 0.1 0.1  آهرباء وغاز 

 1.0 23.9 0.6 2.2 0.6 10.3 0.6 1.7 1.9 13.6 0.6 0.5  أخرى 
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 3.3 77.8 2.4 9.5 2.7 44.1 2.3 6.9 4.7 33.7 3.0 2.6  غير مبين 

  100 2352.8  100 385.1  100 1639.9  100 298.3  100 712.9  100 86.8  اإلجمالي 
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تخدم ها(  نساء  /   رجال  )حسب نوع وقود الطهي المس تي ترأس شكل رقم   (7)  التوزيع النسبي لمساآن األسر ال
ة   في الغالب  في حضر وريف الجمهوري

أسر ترأسها نساء   أسر يرأسها رجال  

 
 

  -: واإلناثر المصابين حسب نوع المرض للذآوتوزيع 7-14

سبة إصابة       ) حمى/ مالريا  ( نجد أن اإلصابة بمرض     ) 14-7(بالنظر إلى بيانات الجدول رقم       ى ن ل أعل تمث
سبته               ذآور ،     46.2%( من بين األمراض المذآورة في الجدول حيث بلغت في اإلجمالي ما ن اث   38.9% لل  لإلن

اتيزم    أمراض العظا ( ، وآانت أقل نسبة إصابة باألمراض للذآور هي         ) الي     ) م والروم سبة إجم ا   ) 1.6%(بن ، أم
  . (3.4%)بنسبة بلغت ) أمراض األسنان ( اإلناث فقد آانت أقل نسبة إصابة باألمراض هي 

ا ( وفي الحضر آانت أعلى نسبة بين الذآور هي للمصابين بمرض      سبة  ) حمى  /مالري ل  ) 42.1%(بن وأق
أما اإلصابة بين اإلناث فقد آانت أعلى نسبة        ). 1%(ة بلغت   بنسب) العظام والروماتيزم   ( نسبة إصابة هي لمرض     

  ).2.4%(بنسبة ) مرض بالعين ( وأقل نسبة آانت ) 31.8%(بنسبة ) حمى / مال ريا (لإلصـــابـــة بمرض 

اث هي للمصابين بمرض         ا  ( أما في الريف فقد آانت أعلى نسب اإلصابة بين الذآور واإلن ) حمى  / مالري
د آانت لإلصابة بمرض             ) 43% ،   48.2%(بنسبة   ذآور فق ين ال العظام  ( على الترتيب ، أما أقل نسبة إصابة ب

سبة   ) األسنان  ( ، وأقل نسبة إصابة بين اإلناث فهي لمرض         ) 1.9%(بنسبة بلغت   ) والروماتيزم من  ) 2.4%(بن
  .إجمالي اإلصابات بين اإلناث في الريف

  خالل سنة المسح في الحضر والريفحسب نوع المرض للذآور واالناث للمصابين التوزيع النسبي ) : 14-7(جدول رقم 

  نوع   مجموع   الريف   الحضر
  إناث   ذآور   إناث   ذآور   إناث   ذآور   المرض 

 38.9 46.2 43.0 48.2 31.8 42.1  حمى / مالريا 
 13.6 15.9 15.0 18.9 11.3 9.8  التهابات معوية / إسهال 

 4.1 2.5 3.8 1.7 4.6 4.2  تحسس / مرض جلدي
 5.1 3.0 6.7 3.3 2.4 2.4  مرض بالعين 

 13.4 10.8 10.3 7.7 18.8 17.1  الحنجرة /األذن/ أمراض األنف
 4.1 1.6 3.5 1.9 5.1 1.0  أمراض العظام والروماتيزم  

 3.4 3.7 2.4 3.4 5.0 4.2  أمراض األسنان 
 17.4 16.3 15.3 14.9 21.0 19.2  أخرى 
  100  100  100  100  100  100  % اإلجمالي
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شكل رقم (8) االتوزيع النسبي للمصابين حسب نوع المرض للذآور واالناث خالل سنة المسح في الحضر والريف

ذآور إناث

  

  -: النوع المصابين باألمراض المزمنة حسبتوزيع 7-15

التهاب (  هي بأن أآثر اإلصابات باألمراض المزمنة بين اإلناث) 15-7(تظهر بيانات الجدول رقم 
، وأقل نسبة إصابة بين ) 20.7%(حيث بلغت مجموع نســـبة المصابات بهذا المرض ) المفاصل والعظام 

بينما نجد أن أعلى نسبة إصابة )  0.1%(حيث بلغت مجموع نسبة اإلصابة ) الجذام (اإلناث آانت لمرض 
، أما ) أخرى ( وذلك بعد ) 16.1%(مالية حيث بلغت النسبة اإلج) السكري(باألمراض المزمنة بين الذآور هي 

وهذه النسبة ) 0.1%(بنسبة إجمالية ) الجذام ( أقل نسبة إصابة باألمراض المزمنة بين الذآور فقد آانت لمرض 
لإلصابة بين الذآور في الحضر فقط حيث ال توجد إصابة بين الذآور في الريف، والعكس صحيح حيث أن 

  . النساء موجودة في الريف فقط دون الحضربين) الجذام ( اإلصابة بمرض 

ي لمرض     ذآور ه ين ال ابة ب سبة إص ى ن ت أعل ي الحضر آان سكري(وف ت ) ال سبة بلغ ن ) 24.7%(بن م
دم   ( إجمالي إصابات الذآور في الحضر ، آما آانت أعلى نسبة إصابة بين النساء في الحضر لمرض                 ) ضغط ال

  ).19.1%(بنسبة بلغت 

ة   (ت أعلى نسبة إصابة بين الذآور  لمرض         أما في الريف فقد آان       ي المزمن ذه      ) الكل حيث بلغت ه
د آانت لمرض                )أخرى( بعد  ) 14.8%(النسبة   ساء في الريف فق التهاب المفاصل   (، وأعلى نسبة إصابة بين الن
  . (22.1%)بنسبة بلغت ) والعظام

  

  النوعة المسح حسب التوزيع النسبي للمصابين باألمراض المزمنة خالل سن) : 15-7(جدول رقم 
  في الحضر والريف

  األمراض المزمنة   مجموع   الريف   الحضر 
  إناث   ذآور   إناث   ذآور   إناث   ذآور 

 7.5 16.1 4.3 11.2 12.8 24.7  السكري
 14.3 9.0 11.3 8.1 19.1 10.6  ضغط الدم 

 20.7 10.9 22.1 13.3 18.4 6.7  التهاب المفاصل والعظام 
 1.0 0.8 1.2 0.9 0.8 0.6  السرطان 

 2.3 1.0 3.2 1.2 0.8 0.7  )السل(الدرن   
 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1  الجذام 
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األوعية /أمراض القلب
 6.0 8.8 5.1 8.4 7.5 9.6  الدموية 

 7.8 9.6 8.1 9.1 7.3 10.6  أمراض الجهاز التنفسي 
 12.2 9.8 13.2 10.0 10.6 9.4  قرحة المعدة أو األمعاء 

 8.6 12.6 8.6 14.8 8.6 8.8  ى المزمنة أمراض الكل
 5.4 2.7 6.3 3.5 3.8 1.2  فقر الدم 
 14.1 18.6 16.5 19.5 10.3 17.0  أخرى 
  100  100  100  100  100  100  % اإلجمالي

  . م2006-2005 للسنة سرة النتائج األولية لمسح ميزانية األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر

  

0 7 14 21

السكري  

ام  التهاب المفاصل والعظ

الدرن      (السل  )

أمراض القلب / األوعية الدموية   

اء  قرحة المعدة أو األمع

فقر الدم   

وع شكل رقم   (9)  التوزيع النسبي للمصابين باألمراض المزمنة خالل سنة المسح حسب الن
ريف  في الحضر وال

ذآور  إناث  
  

  - : حسب نوع المعالجة المستخدمة لمياه الشرب)رجال/نساء( التي ترأسها األسرتوزيع  7-16

إلى أن غالبية األسر في الجمهورية سواًء في الحضر أو الريف ) 16-7(تظهر بوضوح بيانات الجدول رقم      
شرب ، حيث نالحظ أن الن          ة هي   ال تستخدم أي نوع من أنواع المعالجة المستخدمة لمياه ال ستخدم  ( سبة العالي ال ت

سبة          ) 90%(فقد بلغت هذه النسبة في المجموع       ) المياه المعالجة    ساء وبن ي ترأسها ن لألسر  ) 86.3%(لألسر الت
سبة      . التي يرأسها رجال     والي  ) 61%، 68.7%(وفي الحضر بلغت الن ى الت ذه       . عل د بلغت ه ا في الريف فق أم

  . على التوالي) 96.5%، 99.1%(النسبة 

ستخدم         أ   ة     ( ما أقل النسب فكانت لألسر التي ت ذه          ) المعالجة الكيميائي شرب، حيث بلغت ه اه ال لمي
ســـــبة      ) 0.2%(النسبة في المجموع     ساء وبن ي ترأسها ن ي يرأسها رجال     ) 0.4%( لألسر الت وفي  . لألسر الت

التي يرأسها رجال ، أما في       لألسر  ) 1.4%(لألسر التي ترأسها نساء وبنسبة      ) 0.7%(الحضر بلغت هذه النسبة     
  ). 0%(الريف فال يوجد هناك أسر تستخدم المعالجة الكيميائية لمياه الشرب حيث آانت النسبة 
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  حسب نوع المعالجة المستخدمة) رجال / نساء ( التوزيع النسبي لألسر التي ترأسها ) 16-7(جدول رقم 
  لمياه الشرب في الحضر والريف

  مجموع  الريف  الحضر 
  دمةنوع المعالجة المستخ
  لمياه الشرب   

أسر 
ترأسها 
  نساء 

أسر 
  يرأسها
   رجال 

أسر 
ترأسها 
  نساء 

أسر 
يرأسها 
  رجال 

أسر 
ترأسها 
  نساء 

أسر 
  يرأسها
   رجال 

 1.1 1.1 0.3 0.4 3.0 2.7  غلي الماء 
 0.8 0.7 0.2 0.0 2.2 2.5  الفلترة  

 0.4 0.2 0.0 0.0 1.4 0.7  المعالجة الكيميائية 
 11.4 8.0 3.0 0.5 32.4 25.4  الشراء من السوق 

 86.3 90.0 96.5 99.1 61.0 68.7  ال تستخدم المياه المعالجة 
  100  100  100  100  100  100  % اإلجمالي

  . م2006-2005 للسنة سرة النتائج األولية لمسح ميزانية األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء :      المصدر

  

  - :المرحاض المستخدم نوع حسب) رجال/نساء(ر التي ترأسها األس  مساآن توزيع 7-17

( إلى أن النسبة العالية لنوع المرحاض المستخدم في المسكن هي ) 17-7(تشير بيانات الجدول رقم 
والنسبة اإلجمالية ) 57.5%(حيث بلغت النسبة اإلجمالية لألسر التي ترأسها نساء ) مرحاض بدون سيفون 

) مرحاض بدون سيفون ( آما أن هذا النوع من المرحاض المستخدم ). 49.2%(رجال لألسر التي يرأسها 
والنسبة في الريف ) 66.4%(يستخدم بنسبة عالية لدى األسر في الحضر والريف حيث بلغت النسبة في الحضر 

ي لألسر الت) 66.8%( ففي الحضـــر بلغت النسبة سرةأما على مستوى األسر حسب نوع رب األ). %43.2(
 للنساء (53.5%)أما في الريف فقد بلغت النسبة لألسر التي يرأسها رجال، ) 66.4%(ترأسها نساء، والنسبة 

  . لألسر التي يرأسها رجال) 42.3%(وبنسبة 
حيث بلغت النسبة اإلجمالية لألسر ) مرحاض بسيفون ( وأقل النسب هي لنوع المرحاض المستخدم   

 حيث بلغت النسبة سرةويتوزع هذا النوع على األسر بحسب نوع رب األ) 8.2%(المستخدمة لهذا النوع حوالي 
إال أن هذا النوع من . لألســـر التي يرأسها رجال) 8.4%(لألسر التي ترأسها نساء وبنسبة ) 8%(اإلجمالية 

م تستخدم في الحضر أآثر منها في الريف، حيث بلغت نسبة االستخدا) مرحاض بسيفون(المراحيض المستخدمة 
 فقد بلغت سرةمن إجمالي األسر في الريف ، وبحسب نوع رب األ) 2.3%(وفي الريف ) 23.4%(في الحضر  

لألسر التي يرأسها رجـــال، أما فـــي ) 23.4%(لألسر التي ترأسها نساء وبنسبة ) 24%(النسبة في الحضر 
  . على الترتيب) 2.4% ، 1.2%(الـــريــف فقد آانت النسبة 

  .               سرةات من المؤشرات البيئية التي تعكس مدى نظافة المسكن وانعكاس ذلك على صحة األوهذه المؤشر

  حسب نوع المرحاض المستخدم) رجال / نساء ( ألسر التي ترأسها  لمساآن االتوزيع النسبي) 17-7(جدول رقم 
  في الحضر والريف

  مجموع  الريف  الحضر 
أسر نوع المرحاض المستخدم  

أسها تر
  نساء 

أسر 
يرأسها 
  رجال 

أسر 
ترأسها 
  نساء 

أسر 
يرأسها 
  رجال 

أسر 
ترأسها 
  نساء 

أسر 
يرأسها 
  رجال 

 8.4 8.0 2.4 1.2 23.4 24.0  مرحاض بسيفون 
 49.2 57.5 42.3 53.5 66.4 66.8  مرحاض بدون سيفون 

وسيلة أخرى غير 
 20.7 17.2 25.6 21.3 8.3 7.5  المرحاض 

 21.7 17.3 29.7 24.0 1.9 1.7  ال يوجد حمام 
  100  100  100  100  100  100  % اإلجمالي

  . م 2006-2005 للسنة سرة النتائج األولية لمسح ميزانية األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء : المصدر 
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  - :طريقة التخلص من القمامة توزيع األسر حسب  7-18

ة من            يتضح لنا بان أغلب األسر        ) 18-7(من خالل بيانات الجدول رقم       تخلص من القمام ة ت في الجمهوري
ذه األسر             ) إلقائها في أماآن غير مخصصة لها خارج المسكن         (خالل   ة له سبة اإلجمالي ) 78.9%(حيث بلغت الن

ة في الريف فقط                    ا  )97.9%(من إجمالي أسر الجمهورية، وهذه الطريقة للتخلص من القمامة ذات نسبة عالي ، أم
ا       في الحضر فأن النسبة العالية هي        تم فيه ا           (للطريقة التي ي ان المخصص له ة في المك ـاء القمام حيث بلغت    ) إلقــ

  . من إجمالي األسر في الحضر) 41.8%(هذه النسبة 

ة   ي للطريق سب فه ل الن ا أق ة (أم يارة النظاف ل أو س رور عام اء م ة أثن راج القمام ســـبة ) إخ ث بلغت الن حي
ـة  ـ ) 7.7%(اإلجماليـــ ســـــــبة هــ ـا ون ستخدمة  آمــ ـة الم ضر، 26.4%(ذه الطريقـــ ي الح ي 0.1% ف  ف

  ).   الريف

ى اإلصابة                     ذه األسر إل راد ه ة تعكس مدى تعرض أف ة األسر المنزلي إن الطريقة التي يتم فيها إخراج قمام
ا أو   ان المخصص له ي المك ا ف ا بإلقائه ة هي إم تخلص من القمام إن أفضل الطرق لل ذا ف ة، ل األمراض المختلف ب

  . ها أثناء مرور عامل أو سيارة النظافةإخراج

  
  في الحضر والريف التوزيع النسبي لألسر حسب طريقة التخلص من القمامة) 18-7(جدول رقم 

  طريقة التخلص
  مجموع  الريف  الحضر   من القمامة 

 13.4 2.0 41.8  إلقائها في المكان المخصص لها 
 7.7 0.1 26.4  إخراجها أثناء مرور عامل أو سيارة النظافة  

 78.9 97.9 31.8  إلقائها في أماآن غير مخصصة لها خارج المسكن 
  100  100  100  % اإلجمالي

  . م2006-2005 للسنة سرة النتائج األولية لمسح ميزانية األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء:    المصدر
  

  -  : البيئية المحيطة واألضرارنوع المؤثرات  األسر حسب مساآنتوزيع  7-19

نجد بأن أعلى النسب لألسر التي يتعرض مســــاآنهم لمؤثرات ) 19-7(ظر إلى بيانات الجدول رقم بالن
وهي لألسر التي ال يتعرض مساآنهم ) 23.5%(األضــــرار البيئية المحيطة بالمســـكن آانت للنسبة اإلجمالية 

 مستوى الحضر فقط حيث بلغت النسبة ألية مؤثرات بيئية محيطة بالمسكن، إال أن هذا المؤثر هو أعلى نسبة على
دخان وروائح ناتجة عن الطهي ( أما على مستوى الريف فأن أعلى نسبة فقد آانت للمؤثر البيئي ) %28.7(

في الريف ، أما في ) 23.1%(يليها روائح ناتجة عن الحيوانات بنسبة ) 25%(وذلك بنسبة بلغت ) عمومًا
بنسبة بلغت ) روائح ناتجة عن مياه الصرف الصحي(رتبة الثانية فهي الحضر فقد آانت النسبة التي احتلت الم

  . من إجمالي األسر في الحضر) %12.3(

ة ناتجة عن المصانع           ( أما أقل نسبة للمؤثرات البيئية المحيطة بالمسكن فكانت             ار وأدخن سبة    ) غب ك بن وذل
د بلغت     وهذا المؤثر أيضًا ذات نسبة متدنية على مستوى   ) 0.4%(إجمالية بلغت    في  0.7%( الحضر والريف فق

  ).  في الريف0.3%الحضر، 

وة           سرةوهذه المؤثرات البيئية عمومًا تؤثر على صحة وسالمة أفراد األ          ة حسب خطورة وق درجات متفاوت  ب
  .  آل مؤثر من هذه المؤثرات البيئية
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  المحيطة   األضرار البيئيةالمؤثرات و  نوع ألسر حسبلمساآن االتوزيع النسبي  ) 19-7( جدول رقم 
  في الحضر والريف

  المجموع  الريف   الحضر   المؤثرات البيئية 
 1.4 0.6 3.4  دخان وروائح ناتجة عن عوادم السيارات 
 20.1 25.0 7.1  دخان وروائح ناتجة عن الطهي عمومًا 

 18.2 23.1 5.2  روائح ناتجة عن الحيوانات 
 9.1 7.8 12.3  روائح ناتجة عن مياه الصرف الصحي 

 5.3 4.5 7.7  روائح ناتجة عن القمامة 
 0.4 0.3 0.7  غبار وأدخنة ناتجة عن المصانع 

 8.5 8.8 7.7  غبار أو روائح وأدخنة ناتجة عن مصادر أخرى  
 5.1 4.4 7.1  سؤ التهوية 
 4.1 2.3 8.8  الرطوبة 

 0.7 0.5 1.2  وقوع المسكن بالقرب من مياه راآدة 
 3.6 1.2 10.1  الضوضاء 

 23.5 21.5 28.7  ال يتعرض المسكن ألية مؤثرات 
  100  100  100  % اإلجمالي

  . م2006-2005 للسنة سرة النتائج األولية لمسح ميزانية األ–الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر
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  -:المراجع 7-20

صاء    .1 زي لإلح از المرآ ام ل   –الجه داد الع ة للتع ائج النهائي شآت    النت ساآن والمن سكان والم ل
 . م 2004

صاء   .2 زي لإلح از المرآ ة األ –الجه سح ميزاني ة لم ائج األولي رة النت راض س دد األغ  متع
 .م 2005/2006
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  :مقدمة

ام في ا           ذا االهتم إلعالن  يحظى موضوع العنف باهتمام بالغ من قبل الهيئات والمنظمات الدولية وقد تجسد ه
م    ه رق دة بموجب التوجي م المتح ة لألم ة العام ل الجمعي ن قب ه م ى العنف المصادق علي ضاء عل شأن الق المي ب الع

  :م والذي عرف العنف على أنه1993 ديسمبر 8المؤرخة في ) 1048(

دني أو            م ب ساء مضرة أو أل أنه أن يلحق بالن ذي من ش وي وال اء للجنس األنث ى االنتم آل عمل مؤسسي عل
اة                           جنسي ة سواء في مجال الحي ان التعسفي من الحري  أو نفساني أو التهديد مثل تلك األعمال أو اإلآراه أو الحرم

  .الخاصة أو الحياة العامة

ادة  ددت الم بيل   ) 2(وح ى س ال ال عل بيل المث ى س شمل عل ه ي ه أن م من رأة يفه ى أن العنف ضد الم ه عل من
  : الحصر ما يلي

سي       .1 سي والنف دني والجن ذي يحدث في إطار األ     العنف الب ك الضرب أو التعدي      سرة  ال ا في ذل  بم
 اإلناث والعنف المتصل باغتصاب الزوجة وختان اإلناث وغيرها من          سرةالجنسي على أطفال األ   

 .الممارسات التقليدية والعنف غير الزوجي المرتبط باالستغالل

ي ذل  .2 ا ف ام بم ع الع ي إطار المجتم ذي يحدث ف سي ال دني والجن دي العنف الب صاب والتع ك االغت
ان أخر                  ة وأي مك الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمي

 . واالتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء

 . العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة وتتغاضى عنه أينما وقع .3

ه أن     وقد جسد هذا اإلعالن أحكام النصوص الدولية ا        اول في توطئت رار  "لخاصة بحقوق اإلنسان الذي تن اإلق
دل                 سرةبما لجميع أعضاء األ    ة والع شكل أساس الحري  البشرية من آرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة ي

صلة أن  ي ف ذا اإلعالن ف ضيف ه الم، وي ي الع سالم ف ة " وال ي الكرام ساوون ف رارًا ومت دون أح اس يول ع الن جمي
   .والحقوق

ويتعرض المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى مسألة العنف بصفة غير مباشرة حيث تنص          
  .المادة الثانية من التوطئة على أن الحقوق منبثقة من آرامة اإلنسان األصيلة فيه

ة أو العق                          ذيب والللمعالم ه ال يجوز إخضاع أحد للتع ى أن ه عل سابقة من ادة ال ية أو     آما يعلن في الم ة القاس وب
  : على أنه) 17(الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة وفي المادة 

دخل في خصوصياته أو شؤون             .1 ال يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للت
 . أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت قانونية تمس شرفه أو سمعته

 .ا التدخل أو المساس بهمن حق آل شخص أن يحميه القانون من مثل هذ .2

ة                   ات والنصوص الدولي ة االتفاقي وتناولت االتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء آافة أشكال التمييز ضد المرأة آبقي
د                        د من جدي ذي يؤآ األخرى إلى العنف الذي تتعرض له المرأة وتعالجه بالعودة إلى محتوى ميثاق األمم المتحدة ال

  . رامة الفرد وقدره حيث يتساوى الرجل والمرأة في الحقوقعلى اإليمان بحقوق اإلنسان وبك

ه أو يحتمل                " وتعرف األمم المتحدة العنف الموجه ضد المرأة بأنه        نجم عن ى أساس الجنس ي آل فعل قائم عل
ل أو     ذا الفع ل ه اقتراف مث د ب ك التهدي ي ذل ا ف رأة بم سية للم سية أو نف سمية أو جن اه ج ه أذى أو معان نجم عن أن ي

أما داللة مفهوم العنف ضد       "  أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة               اإلآراه
ة         ائج دراسة ميداني رأة في      -المرأة من وجهة نظر النساء اليمنيات فتشير نت ة للم ة الوطني ذتها اللجن  محافظة  19 نف
يمن إ      اره        من محافظات اليمن، حول العنف الموجه ضد المرأة في ال ى العنف باعتب ساء ينظرن إل ى أن معظم الن ل

ي       ابع الريف ا الط ب فيه ي ٌيغل ات الت ي المحافظ ساء ف ك الن ي ذل ستوي ف ى ت ة األول سديًا بالدرج ا ج ي (عنف الفالح
دأن الحديث عن العنف                     )والقبلي ، وفي المحافظات التي يغلب فيها الطابع الحضري، فقد لوحظ أن معظم النساء يب

ه  ا يتعرضن ل زوج وبم ل ال ات /من ضرب من قب ى اإلهان ساء أشرن إل إن الن ى جانب الضرب ف أو األخوة وإل
رأة في                    ى حق الم ل عل والشتائم باعتبارها تمثل أآثر أشكال العنف انتشارًا، وآذلك الحرمان من الميراث أو التحاي

ساً   ه، وتأسي ديث عن ن الح ساء أهمل إن الن صحية ف دمات ال ن الخ ان م ا الحرم راث، أم صت المي د خل ك فق ى ذل  عل



  174

ات هو                       ساء اليمني ة نظر الن رأة من وجه ى أن العنف ضد الم ابقًا إل ول أو    " الدراسة المشار إليها س آل فعل أو ق
ردًا أو جماعة          ( ممارسة للرجل    ان ف ى                    ) سواء آ ستند عل ز الم ى شكل من أشكال التميي رأة، ينطوى عل اه الم تج

سير قاص          ى تف اره سواء                   مرجعيات ثقافية تقليدية أو عل ف، بغض النظر عن آث دين اإلسالمي الحني ر لنصوص ال
  ".آانت مادية أو معنوية

دة            م المتح يمكن القول أن معنى العنف بالنسبة للنساء اليمنيات على الرغم من أنه ال يتطابق مع تعريف األم
تناد         ى اس ات في فهمهن     للعنف الموجه ضد المرأة، إال أنه يقترب منه آثيرًا، ويرجع عدم التطابق إل ساء اليمني الن

ى                       ا أدى إل ا أخرى، مم للعنف على مرجعيات دينية وثقافية وقيمية، وفقًا لفهم صحيح حينا ولفهم غير صحيح أحيان
  . شرعنه بعض أشكال العنف في نظرهن

  :أسباب العنف الموجه ضد المرأة  8-1

  :ما متكاملتينيمكن النظر إلى العنف الموجه ضد المرأة من زاويتين مختلفتين لكنه

رأة        ى أن الم العنف يعن رأة معرضة    -األولى باعتباره قيمة مجردة، والثانية باعتباره قيمة مجسدة، ف ا ام  آونه
ي            سائدة ف ة ال ا الثقاف ددتها له ي ح ة الت ة واألدوار االجتماعي ة االجتماعي سبب المكان زي ب ادي والرم ف الم للعن

ة وأدوا     العنف        المجتمع، ذات الطابع الذآوري وهي مكان ذلك ف ة وأدوار الرجل، ل ة بمكان ة مقارن ة متدني ر اجتماعي
  . الموجه ضد المرأة باعتباره قيمة مجردة يرجع إلى أسباب مرتبطة بأوضاعهن االجتماعية االقتصادية

ا     – باعتبارهن آذلك -في ضوء ما تقدم فإن النساء     ة فإنه ة والثقافي يم االجتماعي  وألسباب متصلة بمنظومة الق
ن عرض ي     تك ف الت االت العن دد ح ف ع ال، وتختل ل الرج ن قب سي م سدي والنف وي والج ادي والمعن ف الم ة للعن

تتعرض لها النساء وشدتها باختالف مستوياتهن االجتماعية االقتصادية ومستوياتهن التعليمية، لذلك يمكن تصنيف        
  :أسباب العنف الموجه ضد المرأة في نوعين من األسباب هما

  .  واألسباب االجتماعية االقتصاديةاألسباب الثقافية،

  :األسباب الثقافية  8-1-1

سات   ذت المؤس ساواة، فاتخ ز و الالم ى التميي ة عل ة قائم ه ثقاف ر تاريخ ي عب ع اليمن ي المجتم شكلت ف ت
والتنظيمات االجتماعية بنى تراتيبية، وتحددت عالقات األفراد بعضهم بالبعض اآلخر، وبالتنظيمات والمؤسسات               

ى خارطة           االجتماع ة المحددة عل م االجتماعي ية على أساس معايير تمييزية وتراتبية، مستندة إلى مواقعهم وأدواره
ة           التقسيم االجتماعي للعمل والتقسيم على أساس النوع االجتماعي للعمل، والذي شكل على أساس التوجهات الثقافي

  .السائدة

ايير  م المع ن أه اعي م وع االجتم ر منظور الن م-ويعتب ى اإلطالق إن ل ا عل ن أهمه ة - يك ددت الثقاف ي ح  الت
اتهم    التقليدية بناًء عليها مواقع األفراد وأدوارهم االجتماعية في التنظيمات االجتماعية عموما بما فيها العائلة وعالق

ًا لن                         راد وفق ة لألف ة والعائلي ة االجتماعي وة والمكان سلطة والق اعي، وتوزعت ال وع االجتم وع القائمة على أساس الن
  ).ذآورًا أو إناثًا(الجنس الذي ينتمون إليه 



  175

  

  :االقتصاديةواألوضاع االجتماعية   8-1-2

ه  وتلعب بعض المتغيرات االجتماعية     االقتصادية دورًا مؤثرًا في بروز أشكال متعددة للعنف الذي تتعرض ل
ريفية الحضرية، والمستوى التعليمي  السن، الحالة الزواجية، الحالة ال: المرأة، ونمطه وشدته ودرجته وفي مقدمتها     

  . الخ... 

  : الحالة الريفية الحضرية 8-1-2-1

تثناء    ات باس ل المحافظ ي آ ساء ف م الن د رأت معظ فق
سا بوة أن الن ة ش ف محافظ ًا للعن ر تعرض ات أآث ء الريفي

ة              يم التقليدي ة الق ؤثر منظوم ساء الحضريات، وت مقارنة بالن
ا       رأة باعتباره ى الم ر إل ي تنظ ة والت ات المحافظ والتوجه
ادي    ف م ا تتعرض لعن ذلك فإنه ل، ل ن الرج ة م ى مكان أدن
رأة    ه الم ا تتعرض ل ة بم ًا مقارن ًا ونوع وق آم سدي يف وج

 تعليمي وثقافي ودرجة وهي الحضرية التي تحظى بمستوى   
ه  ات تكيفي ة وآلي اليب دفاعي وير أس ن تط سبيًا م ا ن تمكنه

  .تخفف من العنف الموجه ضدها

  : الحالة الزواجية 8-1-2-2

زواج                ساء في سن ال يمكن التمييز بين نمطين من الن
  :المتعارف عليه اجتماعيا

  .نساء متزوجات 

ر متزوجات        ات،    (نساء غي سات، مطلق عان
 )أرامل

ف، حيث    و ر تعرضًا للعن ساء المتزوجات أآث د الن تع

وي           ادي والمعن يمارس بعض األزواج أشكاال من العنف الم

ات            ساء المطلق تجاه زوجاتهم، وعلى العكس من ذلك فإن الن

ه                   ارف علي زواج المتع ي تجاوزن سن ال ساء الالت ارهن، والن ع من أعم واألرامل السيما في العقدين الثالث والراب

وي أو        اجتماعيًا   ددة من العنف المعن شدد األ    دون أن يتزوجن يتعرضن ألشكال متع ا  سرة الرمزي حيث ت  رقابته

  .على تصرفاتهن

 %استجابة النساء 
 المحافظة 

الريفيات  الحضريات
 59.5 40.5 عمران
 77.2 22.8 البيضاء
 64.7 35.3 لحج
 65.4 34.6 ذمار
 67.0 33.0 إب

 72.8 27.2 عدن 
 67.1 32.9 حضرموت 
 52.2 47.8 صنعاء
 67.8 31.2 الحديدة
 55.5 54.5 مأرب
 55.2 44.8 صعدة
 55.0 45.0 تعز
 64.7 35.3 أبين
 67.0 33.0 الضالع
 62.9 37.1 المحويت
 69.4 20.6 المهرة
 77.4 22.6 الجوف
 49.2 50.7 شبوة
 71.0 29.0 األمانة

عن أراء النساء حول العنف ضد المرأة في حضر وريف ) 1-8(جدول رقم 
 المحافظات المبحوثة

 المصدر اللجنة الوطنية للمرأة 
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شكل رقم  ( 1)  التوزيع النسبي للنساء الالتي يتعرضن للعنف حسب المحافظة و الحالة الحضرية

الحضر     الريف   

  
  : السن  8-1-2-3

سن                         ات صغيرات ال ه الفتي ذي تتعرض ل يشكل السن معيارًا آخر يمكن من خالله التدليل على حالة العنف ال
ل ا   ن قب ة م رية          وبخاص ة األس اب الثقاف سبب غي ات ب ل الفتي ث تظ نهم، حي ار م صغار أو الكب ذآور ال وة ال ألخ

د أدوار                             ة في تحدي سمة الغالب ة هي ال صفة عام سين في المجتمع الريفي أو الحضري ب والمجتمعية المنصفة للجن
ر من         سرةعالقات النوع االجتماعي القائمة على أساس الالمساواة في األ         ات أو      ولذلك تتعرض آثي ات العازب الفتي

المتزوجات ألشكال متعددة من العنف الجسدي والمادي والنفسي آأن يحرمن من الميراث أو يتعرضن للضرب أو          
نعكس                  إساءة معاملتهن أو إهمالهن وتهميشهن وحرمانهن من مواصلة التعليم مما يترتب عليه آثار صحية ونفسية ت

  .  كينهن اجتماعيًا واقتصاديًا في المستقبلسلبًا على صحتهن الجسدية والنفسية وعلى تم

  : الفقر  8-1-2-4

ة             ضغوط المادي سبب ال ن األزواج ب ل م صبح آ رأة، وي د الم ف ض شار العن ة النت ة مالئم ر بيئ ل الفق يمث
تقرار األ                    دد اس ي ته ستمرة الت ات الم صعوبة عرضه للخالق ة ال شية البالغ ا أن     سرة والظروف المعي  وتماسكها، آم

ر                    تدني مستوى    د مظاهر الفق يًا من عوامل تزاي امًال أساس ة ع الدخل الفردي أو انعدامه بين األسر الفقيرة والمعدم
  .وسببًا من أسباب بروز مظاهر العنف ضد المرأة



  177

  : برنامج مناهضة العنف ضد المرأةأهداف

  .التعريف بظاهرة العنف الموجه ضد المرأة -
 .وعلى التنمية وعلى المجتمع سرةالتعريف بأشكال العنف وآثاره على األ -
 .المرأة نشر الوعي والتعريف باتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد -
 .متابعة إجراء التعديالت في القوانين التمييزية -
 .العمل على مأسسة النوع االجتماعي في الخطط والبرامج -
 .رفع الوعي لدى المهتمين بحماية المرأة من التمييز ودعم الحقوق المدنية للمرأة -
رأة       - وق الم اهيم حق وء مف ي ض ة ف سياسات التنموي رامج وال ة الب صحة   ،مراجع ال ال ي مج يما ف  الس

  . والتعليم

  :اإلستراتيجيات والتدابير المتخذة  8-2

ي أوضحته                  دة الت ذي يتخذ صور وأشكال عدي يمن ال رأة في ال ا األبحاث  إن مواجهة مشكلة المعنف ضد الم
دة لعل من              دابير ع اذ خطوات وت تراتيجيات واتخ والدراسات االجتماعية النوعية أستلزمت بالضرورة صياغة إس

ام    ذ ع سفام من ة أوآ ه منظم ذي تدعم رأة ال امج مناهضة العنف ضد الم ا برن امج 2001أهمه ذا البرن ذ ه م، وينف
شارآة عدد من             بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة وبتشجيع ودعم من منظمة         رأة وبم ة للم  أوآسفام واللجنة الوطني

ايو    8منظمات المجتمع المدني، وقد تم في         ي                 2003 م رأة والت ة لمناهضة العنف ضد الم شبكة اليمني م تأسيس ال
 منظمة حكومية وغير حكومية، وفي إطار برنامج مناهضة العنف الموجه ضد المرأة، نفذت اللجنة           13تتكون من   

رأة ة للم ام الوطني ن    2003 خالل ع دد م دت ع يمن، وعق ي ال رأة ف ة ضد الم ف الموج املة عن العن ة ش م دراس
ي األول                      ؤتمر اليمن م التحضير للم يماء ت الندوات وورش العمل، وبمبادرة منها وبالتعاون مع شرآائها في شبكة ش

  .م2004 مارس 7-4لمناهضة العنف ضد المرأة الذي انعقد في صنعاء في الفترة 
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  ):مؤشرات مختارة(لجرائم التي ترتكبها المرأة ونوعها ا  8-3

على الرغم من أن الفتيات والنساء يقعن فريسة سهلة ألشكال وصور متعددة من العنف فإنهن وبفعل عوامل                  
ق أوصال األ                       رأة وتمزي أثير في وضع الم ى الت ؤدي إل ار     سرة وظروف بيئية مختلفة يرتكبن جرائم ت دد بانهي  وته

ذلك   ا ول ي   دعائمه ا تتطلب إدراك واعي باألسس الت ا ومؤشراتها واتجاهاته ة بأشكال العنف وأنواعه إن المعرف ف
ة   رأة من أشكال الجريم ة الم ة لحماي ة الالزم دابير الوقائي ة وبخاصة الت ة من الجريم دابير الوقائي ا الت ي عليه تنبن

رًا في الدراسات واألبحاث      والعنف بالترآيز على موقف القانون الجنائي من هذه الظاهرة التي مازالت           ة آثي  مغيب
ه الرجل من جرائم          ا يرتكب والتحقيقات الجنائية والتمييز الذي تتعرض له المرأة في حالة ارتكابها للجرائم مقابل م

  .نوع الجرائم المرتكبة من قبل المرأة) 2-8(ولمزيد من المعلومات يوضح الجدول رقم . متشابهة

   م2005ئم وأعداد السجينات لعام يوضح نوع الجرا) 2-8(جدول رقم

 مالحظات عدد السجينات نوع الجريمة

 13 الشروع في القتل
  24  قتل شبه عمد/ قتل

  79  الزنا
  12  سرقة
  3  اختطاف

  2  شرب خمر
  6  حيازة مخدرات

  94  بالغ آاذب وترحيل
  1  ضياع أمانة
  234  اإلجمالي

هن
علي

وم 
حك
 م
ت
ينا
سج

 

  36  حفعل فاض/دعارة زنا

  3  قتل
  17  سرقة

  1  اعتداء

  2  مساعدة هارب من السجن

  7  جرائم خطف

    بالغ آاذب

  66  اإلجمالي

يق
حق
 الت
هن
 ر
ت
ينا
سج

 

  . وزارة الداخلية–م 2006التقرير اإلحصائي لعام : المصدر

  

م   دول رق ين الج داث   ) 3-8(يب ات األح د الفتي ة ض رائم المرتكب ب الج صر( أن أغل ن) الق ل م نة 18 أق  س
  .وتترآز في معظمها في جرائم الزنا واالغتصاب
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ا يعكس دالالت   داث إنم ؤالء األح ة ضد ه رائم المرتكب كال وصور الج ذه المؤشرات اإلحصائية ألش إن ه
دفاع عن                     واضحة لآلثار الخطيرة التي تترك بصماتها لدى هذه الفئة العمرية الصغيرة التي تواجه صعوبات في ال

امتها حيث أن هذا النوع من العنف يصعب الكشف عن أسبابه ال سيما العنف الممارس ضد                شرفها وعرضها وآر  
ا                     ي عليه ضحية المجن ين ال ة ب ة القائم بابها ضعف العالق األطفال القصر وبخاصة اإلناث والتي قد تكون إحدى أس

وا   ذين ينبغي أن يتحمل ضحية ال ارب ال ان من أق اني وبخاصة إذا آ ل الج دم تحم اني، ع سؤولية األسرية والج الم
الواجبة نحو الطفلة المعنفة ولذلك فليس بالمستغرب أن نجد أن مثل هذه الجرائم تتصدر القائمة في أولويات جرائم                  

  .العنف المرتكبة بحق هذه الفئة لهذه األسباب والعتبارات أخرى تتطلب المزيد من التشخيص والتحليل المتعمق

  

  للجرائم الجسيمة وغير الجسيمة  التي تتعرض لهاالنسبة المئوية ) 3-8(الجدول رقم 
  م 2005اإلناث القصر واألحداث للعام 

 المجني عليهن حسب العمر
 الجرائم غير الجسيمة

  14-8 سنوات7
 سنة

15-18 
 سنة

إجمالي 
اإلجمالي  % اإلناث

 العام

 45 20 9 2 6 1 الشروع في القتل العمد
 21 57 12 5 4 3 هتك العرض

 120 12.5 15 9 1 5  بالخطأاإلساءة
 186 19 36 16 11 9 اإلجمـــإلي

       الجرائم الجسيمة
 97 14.4 14 3 8 3 القتل العمد

 212 21.2 26 8 10 8 الشروع في القتل
 313 4 13 10 3 - اإليذاء العمد الجسيم
 11 45 5 1 2 2 الشروع باالغتصاب
 2 100 2 1 1 - الشروع بالزنا

 11 81.8 9 8 1 - الزنـــا
 85 16.5 14 4 8 2 االغتصاب
 14 35.7 5 3 2 - الخطف

 745 21 88 38 35 15 اإلجمالي 

  .التقرير التقييمي لوزارة الداخلية:          المصدر
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  : الزواج المبكر  8-4

انهن م         ى حرم الي إل ات وبالت ه الفتي رض ل ذي تتع ف ال اهر العن د مظ ات أح ر للفتي زواج المبك شكل ال ن ي
ة        د بينت دراسة ميداني االستمرار في مواصلة التعليم وتمكينهن مستقبًال من المشارآة الفاعلة في عملية التنمية، وق

سبته    1495نسبة انتشار الزواج المبكر في أوساط النساء تبعًا لقصص حياة      ا ن ا في   %52.1 من األزواج بم ، أم
  %.6.7أوساط الرجال فإن النسبة تصل إلى 

ر من       آما إن قصص    ا يكون األزواج أآب ادة م زوجين وع الحياة أظهرت أن هناك فجوة عمرية آبيرة بين ال
  . سنوات10 -7النساء ب 

زواج     وقد أوضحت هذه الدراسة المقارنة ألعمار المتزوجين والمتزوجات على مدى ثالثة أجيال أن عمر ال
  . سنة70-14 سنة وإلى 24 -10قد أرتفع من 

دة وحضرموت             وهناك اختالفات في عمر    ات الحدي ة ففتي يئون ( الزواج حسب المنطقة الجغرافي زوجن  ) س يت
  .  سنوات10بعمر الثمان سنوات بينما تتزوج الفتيات في المكال في سن 

آما يختلف سن الزواج لدى الفتيات على مستوى الحضر والريف حيث تبين من هذه الدراسة أن الفتيات في    
زواج ب  ن ال اطق الحضرية أن س ين المن راوح ب نهن يت ن  % 2.2ي ة تحت س ة العمري ي الفئ ات ف نة و 18للفتي  س

  . سنة18للفتيات في الفئة العمرية فوق الـ% 00.9

ر       ث تظه ة، حي صورة عام ة ب اطق الريفي اطق الحضرية والمن ين المن ر ب زواج المبك شار ال ي إنت اين ف التب
د         زواج المبكر عن شكل محدود لل ل وب ات       المناطق الحضرية تفضيًال أق ة الفتي ة وفي حال اطق الريفي ا بالمن مقارنته

ر من        % 0.9سنة و 18في الفئة العمرية أقل من      % 2.2يشكل هذا االختالف     ة أآب نة  18للفئة العمري ا في    .  س أم
ـ                ة ب اطق الريفي ل من         % 2.1حالة الفتيات فتظهر المناطق الحضرية نسبة أقل من المن ة أق ة العمري نة،  18للفئ  س

  .   سنة18في الفئة العمرية أآبر من % 0.2في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية بولكن النسبة تزيد 

  :ختان اإلناث والعنف ضد المرأة   8-5

  :انتشار ختان اإلناث  8-5-1

من النساء اليمنيات المتزوجات أو السابق لهن % 56.3 أن سرةأظهرت نتائج المسح اليمني لصحة األ
قد سمعن أو يعرفن ختان اإلناث، وترتفع هذه النسبة بين النساء في الحضر إلى سنة ) 49 –15(الزواج 
فقط بين النساء في الريف، آما أن النساء األآثر تعليمًا يعرفن ختان اإلناث بنسبة تبلغ % 50  مقابل% 76.4
  . فقط بين األميات% 51.1بين الحاصالت على تعليم ثانوي فأآثر مقابل % 88نحو 

ي ذآرن                          وبرغم أن نس   ساء الالت سبة الن ى في الحضر إّال أن ن اث أعل ان اإلن بة النساء الالتي يعرفن عن خت
ضر     ي الح ا ف ف عنه ي الري د ف ان تزي رين الخت ن أج ف   . أنه ي الري ات ف ساء المختن ت الن % 40.7إذ بلغ

  .في الحضر% 33.1مقابل
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  لالتي ذآرن أنهن مختوناتيوضح نسبة النساء الالتي يعرفن ختان اإلناث ونسبة ا) 4-8(جدول رقم 
  ونسبة النساء الالتي ختن آخر بناتهن حسب بعض الخصائص

 نسبة الالتي يعرفن ختان اإلناث
سمعن عن  الخصائص

نسبة الالتي  عدد النساء ختان اإلناث
تمت لهن 
 عملية الختان

  نسبة من ختن
  آخر بنت

عدد الالتي 
 يعرفن الختان

 مكان اإلقامة

 2072 15.2 33.1 2713 76.4 حضر
 4286 25.9 40.7 8579 50.0 ريف

 المستوى التعليمـي

 4469 25.8 41.7 8747 51.1 أميات
 711 16.8 32.2 1043 68.2 تقرأ وتكتب
 479 14.5 31.5 661 72.2 ابتدائي
 326 7.9 29.3 417 78.2 إعدادي

 373 7.9 24.2 425 87.8 ثانوي فأآثر

 عدد األطفال

 709 0.0 36.6 1358 52.2 ال يوجد
1-2 57.5 2660 38.6 19.0 1530 
3-5 57.3 3646 39.8 28.5 2091 
6+ 55.9 3626 37.0 28.6 2028 

 6358 22.4 38.2 11292 56.3 اإلجمالي

  .م2003 سرة المسح اليمني لصحة األ-الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر
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  :د ختان اإلناثالعمر عن  8-5-2

حة األ سح ص ات م شير بيان رةت رس ن العم شهر األول م الل ال ري خ ان تج ة الخت ى عملي    إل
  %. 93 وبلغت نسبتهن 

إن نحو              ا ف ائم به ا والق ان إجراءه ان ومك ة الخت م استخدام     % 71.2وحول آيفية إجراء عملي من الحاالت ت
 من الحاالت، إّال أن       1.5م المشرط العلمي لحوالي      تم فيها استخدام المقص، بينما بدأ استخدا      % 18الموس ونحو   

ه في الريف    % 4.2استخدام المشرط العلمي يزيد في الحضر إلى        ات ذوات      % 0.7عن ين بن سبة ب ع الن ا ترتف آم
  . بين بنات النساء األميات% 1مقابل% 012.4التعليم الثانوي على األقل إلى 

الي ثلث الحاالت أما إجراء مثل هذا النوع من الختان بواسطة إجراء حاشفة األذن التقليدية عملية الختان لحو   
  . من الحاالت% 26.7الدايات فإن نسبتها بلغت 

اء نحو                     دربات وأطب ابالت وممرضات م ان بواسطة ق من  % 12بينما تبلغ نسبة من تجري لهن عملية الخت
  .الحاالت آما يوضح الجدول السابق

  :ضرب المرأة  8-6

د ذآرت                رةسيتناول مسح صحة األ     هذه القضية باعتبارها ظاهرة من مظاهر العنف ضد المرأة، الزوجة وق
ن      % 5 ة م ة العمري زواج أن الفئ ن ال سابق له ات أو ال ساء المتزوج ن الن د تعرضن   ) 49–15(م أنهن ق نة ب س

  . للضرب خالل السنتين السابقتين على المسح

ي تعرضن للضرب من            منهن أن الضرب آان من قبل الزوج وتبلغ         % 56.4آما ذآرت    ساء الالت سبة الن ن
في الريف، ولم يالحظ وجود تفاوت واضح في النسب حسب عمر   % 4.9مقابل% 5.4قبل أزواجهن في الحضر   

  . المرأة المتزوجة مع وجود فوراق تعود أسبابها للمستويات التعليمية للزوج أو الزوجة المعرضة للضرب

  : أسباب الضرب  8-6-1

ا أشارت             % 62لزوجات فقد بينت    أما عن أسباب ضرب ا     ة بينم ات الزوجي ى الخالف ساء إل % 21.5من الن
دم   % 15منهن إلى أنهن يضربن بدون سبب و       منهن ذآرن أنهن يتعرضن للضرب من أزواجهن ألسباب تتعلق بع

  .الطاعة

  

  :المعالجة الطبية للمعنفات المعرضات للضرب  8-6-2

ى أن  سح إل ذا الم ات ه ن ا% 82.8أوضحت معطي كال  م ن أش كل م ين أي ش م يتلق ضربن ل ي ي ساء الالت لن
ت   ا تلق سدية بينم ة تعرضهن ألضرار صحية ج ي حال ة ف ة الطبي املين  % 10المعالج ل الع ن قب الج م نهن الع م

ا                        ران آم ارب، األصدقاء، الجي ل األق الصحيين في حين أن البعض اآلخر منهن يتلقين هذا النوع من العالج من قب
  %. 47من قبل أقارب وبلغت نسبتهن في العامين السابقين للمسح حوالي تتعرض النساء للضرب 
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  : تقديم الشكاوي  8-6-3

شرطة                            سام ال ة آأق زة األمني دمن شكاوي لألجه ي يتعرضن للضرب من ممن يق ساء الالت لوحظ أن نسبة الن
ساء من    لمن قدمن شكوى ألقسام الشرطة أو رجال األم      % 5وغيرها آانت ضئيلة، حيث بلغت نسبتهن        ا الن ن، أم

سام     ى أق ساء إل ؤالء الن ا ه دم به ي تتق شكاوي الت وحظ أن ال ا ل ران بينم أن لألصدقاء والجي إنهن يلج سن ف ار ال آب
ة         % 2.4مقابل  % 8.1الشرطة واألمن تبلغ     ة العمري ساء الحضريات        ) 24–15(من النساء في الفئ سبة الن ا ن أم

د بلغت      شتكين فق م ي ي ل ل % 49الالت ي % 33.4مقاب ستوى     ب سب حسب الم ذه الن اوت ه ات، وتتف ساء الريفي ن الن
  .  التعليمي

  سرةنسب النساء الالتي تعرضن للضرب خالل العامين السابقين لمسح صحة األ) 5-8(جدول رقم  

  /أصدقاء أقارب الخصائص
 جيران

/ الشرطة
عدد النساء لم تشتكي آخرين األمن

 العمــر
15- 24 46.7 4.9 24 8.8 41.3 169 
25-34 54.3 4.5 43 5.1 32.4 196 
  35+ 49.3 11.4 81 6.7 39.2 198 

 مكان اإلقامـة
 146 49.0 3.8 4.8 10.1 35.2 حضر
 417 33.4 7.8 5.2 6.0 50.9 ريف

 المستوى التعليـمي
 468 37.1 5.9 5.3 6.7 48.4 أميات

 43 40.3 12.6 3.6 6.9 38.0 تقرا وتكتب
 53 38.7 9.6 4.9 10.3 39.1 ابتدائي
 564 37.5 6.8 5.1 7.1 46.8 اإلجمالي

  .م2003 سرة المسح اليمني لصحة األ-الجهاز المرآزي لإلحصاء:              المصدر

  

ي هن في                              ساء الالت ا الن ات يليه ة األمي ساء عرضة للضرب هن من فئ ر الن ذا الجدول أن أآث يتضح من ه
ر قلت    مرحلة االبتدائية ثم النساء الالتي يقرأن و       يكتبن، وهذه المؤشرات تبين أن النساء آلما حصلن على تعليم أآث

اق                           ة الرجل في اإلنف صادي والتحرر من تبعي ق االستقالل االقت ى تحقي درتهن عل نسبة تعرضهن للعنف بسبب مق
  .عليهن
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شكل رقم (3) التوزيع النسبي للنساء الالتي تعرضن للضرب خالل العامين السابقين لمسح صحة األسرة حسب   
مكان االقامة 

حضر ريف 
  

  :الحقوق الصحية واإلنجابية وعالقتها بالعنف  8-7

وق  ل الحق ة بأشكال العنف ومظاهره تمث ا صلة وثيق ي له ية الت ة من المرتكزات األساس صحية واإلنجابي  ال
رأة                           ارير والدراسات أن الم ر من التق ين الكثي ة وتب ا اإلنجابي المتعددة التي تتعرض لها المرأة خالل مراحل حياته

  :تحرم من هذه الحقوق لعوامل أسرية واجتماعية ومن هذه العوامل

ة           منع األزواج    ة بخدمات الصحة اإلنجابي صحية المتعلق لزوجاتهم من الذهاب للمستشفيات لتلقي الخدمات ال
ائج المسح الصحي لأل        ثًال أن     سرة وتبرز نت د                  % 30 م ذهبن عن أآثر ي انوي ف يم ث ى تعل ساء الحاصالت عل من الن

ات  % 6الحاجة إلى طبيب خاص مقابل نسبة تقل عن      ى طبيب    . من األمي ين    ويالحظ أن اللجوء إل د ب  خاص يزي
  .نساء الحضر عنه بين نساء الريف

ى المؤسسات                  ذهاب إل ة في ال بروز عوائق أخرى تتعلق بتلقي الرعاية الصحية والتي تمثل أساسا في الرغب
ال       % 81الصحية بمفردها وبأذن مسبق من الزوج ويشكل ذلك عائقًا لنحو            ى الم ا الحصول عل م تاله من النساء ث

 . د المسافة وآانت أقلها عدم المعرفة بمكان تقديم الخدمةثم تالها ُبع% 72لنحو 

ي األ زوج ف ة ال دم رغب ة سرةع ات الرعاي سؤوليات وتبع ه من م ا يترتب علي ارات اإلنجاب وم د خي  بتحدي
 . والتربية والتنشئة التي يتحمل فيها الزوج النصيب األآبر من هذه المسؤوليات

ذه    ن ه رأة م ان الم إن حرم ك ف ضًال عن ذل والدة  وف ديثي ال ودين وح ا المول ي وأطفاله وق يعرضها ه الحق
نجم                ذي ي ألمراض عديدة حيث أن حرمانها من التمتع بهذه الحقوق يؤدي بالمرأة إلى اإلنجاب المبكر والمتكرر ال

 . عنه مشكالت صحية وجسدية ونفسية عديدة

ارات تنظيم األ                د خي ين ن   سرة الحد من الفرص المتاحة للزوجات في تحدي ائج مسح  صحة األ        وتب  أن  سرة ت
شن موضوع تنظيم األ     % 64 م يناق ساء ل سابق للمسح وأن       سرة من الن ام الماضي ال زوج خالل الع ًا مع ال  إطالق
شكل متكرر               % 21نحو شن الموضوع مع أزواجهن ب ساء ناق ناقشن الموضوع مرة أو مرتين وهناك نحو ثلث الن

 .لمرات عديدة غير محددة

ين        أن تلك المؤشرات والمعطي    ة ب ة مباشرة ووثيق اك عالق ات اإلحصائية تقدم لنا دالالت واضحة على أن هن
  .مجموع العوامل المشار إليها أعاله وعالقتها بمظاهر العنف وصوره الذي تواجهه المرأة
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  -:المراجع 8-8

ايف   /العنف األسري في العولمة   -م2005–الرياض–مرآز الدراسات والبحوث   .1 جامعة ن
 .نية العربية للعلوم األم

رأة    .2 يمن             -اللجنة الوطنية للم رأة في ال ر عن وضع الم المجلس  –م2005–م2004تقري
 .األعلى للمرأة

رأة    .3 ة                -اللجنة الوطنية للم ى آاف ذ القضاء عل سادس حول مستوى تنفي وطني ال ر ال التقري
 ).م2006السيداو (أشكال التمييز ضد المرأة 

 .م2010–م2006الفقر الخطة الخمسية الثامنة لتنمية المرأة والتخفيف من  .4

سكان   .5 ة وال صحة العام صاء  / وزارة ال زي لإلح از المرآ صحة   -الجه ي ل سح اليمن الم
 .م2004 سرةالمشروع العربي لصحة األ/التقرير الرئيسي-سرةاأل

  .مرآز دراسات النوع االجتماعي والتنمية .6
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از        ن رأي الجه ر ع صل وال تعب ذا الف د ه ر مع ة نظ ن وجه ر ع صل تعب ذا الف ي ه واردة ف ار ال  .اآلراء واألفك
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  -:مقدمة
رأة حق              آفل دستور الجمهورية اليمنية حقوق     ًا متساوية للنساء والرجال في مجال العمل السياسي وأعطى الم

  .من الدستور اليمني) 40( التصويت والترشيح في المادة 

ية    ات الرئاس ابي لالنتخاب ه االنتخ ي برنامج ة ف يس الجمهوري ا أن رئ دم  2006آم ى ع زاب عل م حث األح
  .آتها في الحياة السياسيةاستغالل المرأة آناخبة بل ودعاهم إلى ضرورة تفعيل مشار

رار في         ع صنع الق وآانت إستراتيجية تنمية المرأة  هدفًا رئيسيًا تتمحور حول زيادة مشارآة النساء في مواق
تراتيجي               %30الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة بحد أدنى ال يقل عن            رأة آمطلب اس اج للم ذا االحتي د تضمنت ه ق

ات                 سعت آل النساء لاللتفاف حوله وناشد      انون االنتخاب زم ق ا أل ه آم سان لدعم ت القوى السياسية ودعاة حقوق اإلن
د أسماء               سجيل وقي ولى ت باتخاذ اإلجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقها االنتخابي وتشكيل لجان نسائية تت

  .الناخبات

ؤثرة في       وأآدت التعدادات السكانية على أن النساء يشكلن نصف المجتمع وبالتالي فإن أصواته            ن تمثل قوة م
ام               ابي ع اخبين لعضوية المجلس الني وائم الن % 42م 2003العملية االنتخابية حيث بلغت النساء المسجالت في ق

ين بأصواتهن  واتي أدل ساء الل سبة الن ات  %74,18ون ي االنتخاب ساء ف شارآة الن سبة م سجلين ون الي الم من إجم
  %.42م آمقيدات ومقترعات 2006المحلية 

ك                    وتنامت ى ذل اه دعم نظام الحصص وتجل سان باتج وق اإلن  جهود منظمات المجتمع المدني ومناصري حق
في مواقف األحزاب والحراك الذي ظهر في مؤتمراتهم مما أدى إلى تحسن وضع النساء في قوام الهيئات الداخلية         

  .لألحزاب السياسية

سياسية لل                شارآة ال ذه اإلجراءات المناصرة للم رأة إال أن المؤشرات الرسمية لمستوى      وبالرغم من آل ه م
سلطة                   تواجد المرأة في المؤسسات السياسية والتنفيذية تدل على وجود فجوة آبيرة بين الرجال والنساء في مواقع ال

  .وصنع القرار

  : مشارآة المرأة في الهيئات المنتخبة 9-1

  : مجلس النواب9-1-1

ا ا   زاب وضعف تأثيره ل األح رأة داخ نعكس وضع الم ى   ي رة عل صورة مباش ة ب ات القيادي ي الهيئ ي ف لفعل
دة من                ة الممت ة النيابي رة التجرب مستوى تمثيلها في مجلس النواب والمجالس المحلية، الذي لم يشهد تحسنًا طوال فت

ام  ام   .  م2003 -م1993ع ذ ع ًا من رأة تراجع يح الم هد ترش واب ش س الن ستوى مجل ى م دد 2003فعل ا ع م، أم
ضوية مج ائزات بع امي   الف ين ع ن اثنت ًا م دوره تراجع هد ب د ش واب، فق س الن ائزة 1997 م  و 1993ل ى ف  م  إل

  .يوضح ذلك) 1-9(م، والجدول رقم 2003واحدة فقط في عام 

  م2003م، 1997م، 1993يوضح مستوى ترشيح المرأة في االنتخابات البرلمانية ) 1-9(جدول رقم 
 

م       ات ،              ) 2-9(ويوضح الجدول رق دات آناخب داد المقي ادة في أع ين معدالت الزي اقض الواضحة ب ة التن حال
  .ن بأصواتهن واالنخفاض في أعداد  المرشحات لعضوية المجالس البرلمانيةوعدد النساء اللواتي أدلي

  

  

  

  النساء االنتخابات 
  المرشحات

  إجمالي
  المرشحين 

النسبة 
  المئوية
 %  

  أعداد
  الفائزات 

م1993  42 3166 1.3  2 
م1997  19 1311 1.4  2 
م 2003  11 1396 8 .  1 
.اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر        
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  م2003يوضح عدد المسجلين وعدد الذين أدلوا بأصواتهم في االنتخابات البرلمانية ) 2-9(جدول رقم 

 
.اللجنة العليا لالنتخابات: المصدر     

  

ستوى              عف م ى ض ة إل حة حزبي ة آمرش ات البرلماني ي االنتخاب رأة ف شارآة الم ستوى م ع م زى تراج يع
ام، األ            شارآة            مشارآتها في الهيئات القيادية لألحزاب وفي بناها التنظيمية بشكل ع ه وصف الم ذي يمكن مع مر ال

  .الحزبية للمرأة بأنها مشارآة هامشية وغير مؤثرة على عمليات صناعة القرار الحزبي

  

  : المجالس المحلية 9-1-2

م 2006-2001قبل حلول المواعيد الحاسمة الستحقاقات االنتخابات المتعلقة بالمجالس المحلية خالل الفترة       
شارآتهن في                   يالحظ بأن هناك تكرار للوعو     تعدادها لتوسيع م ساء باس سياسية للن ا األحزاب ال د المألوفة التي تكيله

ة               %. 15المجالس المحلية بنسب ال تقل عن        دات معين ع األحزاب بتعه زم جمي ثم جرى التلويح بمواثيق شرف تل
ع ب                           زم الجمي شريعات تل ساء من ت ه الن ا تطالب ب ًا مم ساء للمجالس، هروب سبية    بشأن تسهيل وصول الن حصص ن

ؤثرة                . مؤقتة لصالح المرأة   ين األطراف الحاسمة والم ولكن آالعادة وفي غمرة صراع المنافسة، وتوتر العالقات ب
ي       دأت ف رأة وب ت للم ي قطع دات الت ف التعه ًا مختل ت  تمام م اختف دريجيًا ث ت ت ا، خف ا بينه زاب وفيم ل األح داخ

دًا        ممارسات الضغط عليها لالنسحاب في آثير من الحاالت،    سبة منخفضة ج ا بن ات آعادته  وجاءت نتيجة االنتخاب
ا سنالحظه في                  لمشارآة النساء آمرشحات حزبيات ومستقالت  وآفائزات في عضوية المجالس ومقيدات  وهذا م

م، ومع ذلك فقد جنت      2006 م أو في االنتخابات المحلية       2001سواءًا في االنتخابات المحلية     ) 5،4،3(الجداول  
اخبين،                        المرأة  ثما   ديل جداول الن ة وتع ة مراجع ات  في مرحل رًا متواضعة في  مجال المشارآة في إدارة االنتخاب

ية          ى مستوى           6حيث عينت     . عن طريق تعيين نساء في اللجان اإلشرافية واألساس ساء في اللجان اإلشرافية عل  ن
وع  ن مجم سبتهن 66المحافظات  م ت  % 9.1 عضوًا وبلغت ن ا عين ي ل60آم رأة ف دوائر  ام ية بال ان أساس ج

  %.6.6 عضوًا وبنسبة 903االنتخابية من مجموع 

ان المخصصة    دد اللج ساوي ع رًا لت ال نظ ساوية للرج ت م سبتهن آان إن ن المراآز ف ة ب ان الفرعي ي اللج وف
  .للتسجيل لكال الجنسين

دنت                 د ت راع فق م       أما في إدارة المرحلة األآثر حسمًا لالنتخابات وهي مرحلة الترشيح واالقت ساء، ول سبة الن  ن
ديريات             9تشرك أي امرأة  في اللجان اإلشرافية، وأشرآت          من مجموع    (  عضوات فقط في اللجان األصلية بالم

ى مستوى المراآز     37آما أشرآت )  عضوًا  999 د عن     ( امرأة فقط في اللجان األصلية عل  16من مجموع يزي
  ).ألف عضو

  
  
  
  
  
  
  
  

 عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عدد المسجلين

 % اإلجمالي  % إناث % ذآور إجمالي  إناث ذآور
46822853415210 8097495 366094378.18254031174.38 6201254 76.58 
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  م2006ن على مستوى المحافظات لالنتخابات المحلية يوضح عدد المقيدي) 3-9(الجدول رقم 

 المحافظة                   عدد الناخبين 
لإلناث%  إناث ذآور  اإلجمالي  

 831,056 34,5 286,752 544,304 أمانة العاصمة 
 289.9.5 42.2 122.289 167.616 عدن
 1.169.983 47.3 553.679 616.304 تعز
 350.110 47.8 167.473 182.637 لحج
 1.005.738 42.8 430.653 575.085 إب
 228.313 46.3 105.819 122.494 ابين

 265.062 39.5 104.795 160.267 البيضاء
 205327 45.5 93.394 111.933 شبوة
 52.952 39.1 20.686 32.266 المهرة

 499.691 44.6 223.105 276.586 حضرموت 
 940.379 40.9 384.318 556.061 الحديدة
 601.811 44.9 269.924 331.887 ذمار

 496.450 40.9 201.887 294.563 صنعاء 
 253.048 46.7 118.260 134.788 المحويت
 680.660 42.7 290.774 389.886 حجة

 306.463 26.6 81.393 225.070 صعدة 
 132.126 34.8 45.980 86.146 الجوف
 122.419 33.8 41.409 81.010 مآرب
رانعم  258.342 178.845 40.9 437.187 

 217.026 45.6 98.933 118.093 الضالع
 161.664 49.65 80.197 81.467 ريمة

 9,247,370 42,2 5346,8053900,565 اإلجمالي 
  . اإلدارة العامة للمرأة–بيانات اللجنة العليا لإلنتخابات: المصدر

  
  م 2006 –م 2001االنتخابات المحلية عدد المرشحات والفائزات في ) 4-9(الجدول رقم 

 عدد الفائزات لعضوية مجالس المديريات  مجالس المحافظات 
 العمليات االنتخابية المحلية 

عدد 
 المرشحات

 عدد
 الفائزات

 عدد
 المرشحات

 عدد
 الفائزات

االنتخابات المحلية فبراير 
م2001  12 2 121 34 

م 2006االنتخابات المحلية   26 8 134 30 

ام    ر ع ي فبراي ي جرت ف ة الت ات المحلي ي االنتخاب حات ف دد المرش غ ع س )12(م 2001بل ي مجل رأة ف ام
امرأة فقط والوضع   ) 34(فازت منهن   , امرأة مرشحة لمجالس المديريات   ) 121(المحافظة، فازت امرأتان فقط، و    

  .م آما هو موضح بالجدول أعاله2006نفسه في االنتخابات المحلية 

سة      من بيانات الج  ة، ألن المناف ات في آل دورة انتخابي داول  السابقة يتبين تناقص أعداد المرشحات لالنتخاب
ة            بة لحماي ة مناس اد آلي اة إيج ى مراع د عل ذا ينبغي التأآي بين النساء والرجال  في االنتخابات غير مأمونة للنساء  ل

  :الحقوق السياسية للنساء واألخذ باالعتبارات التالية

  .مشارآة السياسية للنساء في المراآز القيادية وصنع القرارتوسيع حجم ال  -أ 

  .تعديل التشريعات والقوانين التمييزية ضد النساء إن وجدت   -ب 
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  .الدعم المادي ألنشطة النساء التوعوية لحقوقهن بين أوساط النساء األدنى تعليمًا  -ج 

ود م  ًة لجه ة ومواآب ر مقنع ابقًا غي ا س شار إليه ارات الم ة ويالحظ أن اإلعتب دني الداعم ع الم ات المجتم نظم
ز ضد           ى التميي لقضايا النساء  وتوسيع مشارآتهن السياسية وآذا لم يكن مطابقًا لجهود الدولة ومساعيها للقضاء عل

  . النساء

ساء      ت للن ة المؤق ز اإليجابي ام التميي ق نظ دنيا بتطبي دودها ال ساء بح وق الن ة حق ى حماي ة إل رت الحاج وظه
ساء وحث األحزاب         من %) 30(تخصيص نسبة ( ة للن ة والمحلي ات النيابي دوائر في االنتخاب المقاعد المخصصة لل

ساء من          )في قوائمها من النساء   %)30(السياسية على ترشيح   ين الن دة في تمك ، وذلك إستجابة إلى التوجهات الجدي
ل الديمق    ن أج دعم  وتناضل  م ي ت سياسية الت زاب ال ن األح ة م ت البداي سياسية وآان وقهن ال ة حق ة وممارس راطي

ع       ى مواق المجتمع لحقوقه ، و لألحزاب دور مهم في دعم المشارآة السياسية للنساء وترشيحها وتدعيم وصولهن إل
  .صنع القرار

  :الدعم الحزبي لمشارآة المرأة السياسية في االنتخابات 9-1-3 

ة ل       ة والمحلي ات البرلماني ي االنتخاب ساء ف يح الن دني ترش ستوى ت ى م العودة إل امي ب م، 2006 -م2003ع
سابقة    دان                   )م1997م  و  1993(والدورات االنتخابية ال ا في مي ات وترآه ا في االنتخاب دني مستوى فوزه ذا ت ، وآ

ساء          ل الن ات لتمثي ي االنتخاب ا ف مانات لنجاحه ق ض ة دون تحقي ة مختلط ر انتخابي ي دوائ ال ف ع الرج سة م المناف
  .ية والتنفيذيةبمختلف فئاتها واتجاهاتها في المجالس التشريع

واستجابة لمطالبة النساء  لحماية حقوقهن السياسية، وضعت العديد من األحزاب السياسية الرئيسة الموجودة         
  .في الساحة أمام تصنيف حقيقي لمستوى دعم األحزاب السياسية لقضايا النساء

  : الهيئات غير المنتخبة  9-2  

  : مجلس الشورى 9-2-1

شارآة ال     , %)1.83(أعضاء بنسبة ) 109(به سوى امرأتين من أصل      في مجلس الشورى ال يوجد       وهي م
  .تذآر على الرغم من أن العضوية فيه تقوم على مبدأ التعيين ، مما يستلزم إعادة النظر في هذه النسبة المتدنية

  : اللجنة العليا لالنتخابات 9-2-2

رح من        تتكون اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء من سبعة أعضاء ي          ى مقت اًء عل ة بن يس الجمهوري نهم رئ عي
وام            مجلس النواب آما جرت مشاورات بين القوى السياسية في السلطة والمعارضة هذا العام لزيادة عضوين إلى ق
اللجنة وال يوجد امرأة في قوام اللجنة الحالية مع العلم بأن أول لجنة عليا لالنتخابات واالستفتاء تشكلت إلدارة أول          

م    . م آانت تضم في عضويتها امرأة واحدة1993ات نيابية بعد الوحدة في عام  انتخاب وفي تطور ايجابي ملموس ت
  . م تديرها إمرأة2005إنشاء دائرة للمرأة في عام 

  يوضح حجم مستوى تمثيل النساء في القضاء والحكومة)5-9(الجدول رقم 

 % إناث  ذآور  المرآز السياسي واإلداري 
 2,82 2 35 الحكومة 

 7,9 3 27 وآيل وزارة 
 3,7 168 4495 مدير عام 
  وزارة الخدمة المدنية : المصدر

ل        33 م تعيين وزيرتين ضمن قوام الحكومة المشكلة من          2006شهد العام     وزيرًا ويعد ذلك تحسنًا لكن تمثي
ادة     النساء عمومًا في هذا المجال ال يزال متدنيًا جدًا آما هو موضح في الجدول أعاله وت            ى أن الزي ارة إل جدر اإلش

ين              ى آون المعين العددية  في المعينين  في مرآزي وآيل وزارة  ومدير عام مقارنة بأرقام األعوام السابقة تعود إل
  .هم الحاصلين على الدرجة المشار إليها وليس الممارسون للوظيفة نفسها) 5-9(في الجدول رقم 
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  م  2006 والمحاميات المسجلين بجداول النقابة والقضاة يبين عدد المحاميين) 6-9(الجدول رقم 

عدد المحاميين 
 بالجدول العام

عدد المحاميين 
 القضاة اإلجمالي تحت التمرين

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال
 اإلجمالي

2074 150 2663 223 4737 373 1057 68 1125 

أربع فتيات من خريجات  ) 2006-2005( ، التحقت عامي)1990( ألول مرة منذ قيام الوحدة اليمنية عام    
ل في                      ة الشتراط ضرورة التأهي رة طويل آليات الشريعة والقانون للتأهيل آقاضيات، وآان عدد القاضيات ثابتًا لفت
الرغم من عدم                      المعهد أن يكون الخريجون من آليات الشريعة والقانون ممن يرغب في االلتحاق بسلك القضاء وب

ه                            وجود ح   ائمين علي ه والق ة  في إدارت د إال أن ممارسات ثقافي ذا المعه ساء من االلتحاق به ع الن ة تمن واجز قانوني
ًا                     دريب وللعمل الحق آانت تحول دون انتساب النساء إليه وبزوال هذا الحاجز يتوقع زيادة أعداد النساء للتأهل والت

د  والعرف   في سلك القضاء آما بدأت المرأة اليمنية تتجاوز الصعوبات         والعراقيل خاصة المتعلقة بالعادات والتقالي
ين أول               م تعي اة حيث ت انون والمحام ا مجال الق ى الرجل ومنه را عل ل حك وأخذت تنافس في مجاالت آانت من قب

زال        ) 6(م وهذا ما يوضحه الجدول رقم       2006قاضية في المحكمة العليا في سبتمبر        ساء ال ت داد الن وأن آانت أع
  . ل أعداد الرجالضعيفة مقاب

ضاة    • ة ق ى درج ساء الحاصالت عل دد الن نهم 76ع دل   3 م وزارة الع ة ب ي مناصب إداري  ف
ة                        ة العام اآم و النياب اقي قاضيات في المح الي للقضاء و الب د الع . وخمس تم قبولهن في المعه

تح ف                     ذ أن أفت ساء من ه للن ام   والجدير بالذآر أنه ألول مرة يفتح المعهد العالي للقضاء أبواب ي ع
 . م1981

  

  م2006يبين تواجد المرأة في مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ) 7-9(الجدول رقم 

 رئاسة الوزراء  رئاسة الجمهورية 
 الدرجة الوظيفية 

اإلجمال إناث  ذآور 
اإلجمال إناث  ذآور  ي

 ي 
 - - - 21 1 20 نائب وزير 
 29 2 27 26 1 25 وآيل وزارة 
 13 2 11 57 4 53 وآيل مساعد
 94 11 83 39 6 33 مدير عام 
 13 3 10 61 1 60 مستشار 
 150 18 131 204 13 191 اإلجمالي 
  .رئاسة الوزراء+ رئاسة الجمهورية :     المصدر

 

ة بدرجة                  رار ال زالت متدني وبالرغم من التوجه الديمقراطي للدولة إال أن مشارآة المرأة في مواقع صنع الق
ة توجد           ) 191(ًا ، فمن أصل       آبيرة جد  ًال في رئاسة الجمهوري سبة        13رج اث بن الي    % 14,5 من اإلن من إجم

رأة                      ل الم سبة تمثي وزراء حيث ن الي    % 7,2الذآور والوضع نفسه ينطبق على تواجد المرأة في رئاسة ال من إجم
  .الذآور

ساء ، من خالل عدم      ويجب التأآيد أن النسب المتدنية السابقة ناتجة عن قصور في مستوى األداء       دى الن  ل
ي    ساء ف شارآة للن سبة الم اض ن سائد، وإنخف اعي ال وعي االجتم ى ال ز ، باإلضافة إل ى الحضور المتمي درة عل الق

  . مختلف الفعاليات الناتجة عن إرتفاع مستوى األمية في صفوف اإلناث 
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  م2006يوضح مستوى تواجد المرأة في وزارة الخارجية ) 8-9(الجدول رقم 

زارة الخارجيةو  اإلجمالي % إناث % ذآور 
 110 1 1 99 109 سفير

 89 2 2 98 87 وزير مفوض
 114 7 4 96 110 مستشار

 101 8 8 92 93 سكرتير أول
 43 7 3 94 40 سكرتير ثاٍن
 47 12,5 5 86 42 سكرتير ثالث
 55 11 7 85 48 ملحق دبلوماسي

 11 9 1 91 10 ملحق
 243 13 40 87 203 إداريون
 813 9.5 71 92.5 742 اإلجمالي
  .وزارة الخارجية:المصدر

م     ادة ال                         ) 8-9(والجدول رق ذه الزي سبة ه ة، لكن ن ع القيادي داد شاغالت المواق ادة في أع يوضح بعض الزي
ون        %)56(تزال محدودة جدًا آما أن النسبة الغالبة بين العامالت في الوزارة             شكل اإلداري ، هي لإلداريات، فيما ي

ن   م د ع سبة ال تزي ال بن املين الرج الي الع سلك     ،%)27( ن إجم ي ال ائف ف ن الوظ ددًا م رأة ع شغل الم ا ت آم
كرتير أول    شارة، س وض، مست ر مف فيرة، وزي ل س ي، مث سلك   ...الدبلوماس ي ال دتها ف ي تقل ن المناصب الت خ م ال

وزار      2006-2002الدبلوماسي وخالل الفترة     ات،         م، شهد المعهد الدبلوماسي التابع ل ع دفع ة تخرج أرب ة الخارجي
ا                  تم اعتماده ة ي ى شهادات تقديري وقد شارآت معظم الكوادر النسائية والدبلوماسية واإلدارية المتدربة وحصلن عل

  .آمتطلبات أساسية لقبول الكوادر الجديدة أو تطوير الكوادر العاملة من سابق

ة وتقتصر على امرأتين فقط ، األولى في منصب     أما مشارآة المرأة في المنظمات الدولية،  فال تزال محدود         
دة                          م المتح ة األم ة في المكتب اإلقليمي لمنظم المدير اإلقليمي للبرنامج اإلنمائي  العربي في األمم المتحدة، والثاني

  ).الفاو(لألغذية والزراعة 

  :تمثيل المرأة في  الهيئات القيادية لألحزاب السياسية  9-2-3

 الداخلية لألحزاب السياسية  ال تتضمن تمييزًا ضد النساء، بقدر ما تتضمن في حاالت                بالرغم من أن اللوائح   
ة ، إال أن الحضور الحقيقي                   ات القيادي شارآتهن في الهيئ ساء من توسيع م عديدة بنودًا تؤآد على أهمية تمكين الن

 األحزاب، ال يزال متدنيًا ويظهر  للنساء، والمنتشر على مستوى الهيئات األدنى واألعلى والمناطق المختلفة لتواجد         
  .التواجد الرمزي للنساء في أعلى هيئات األحزاب متناقضًا جدًا مع غيابهن الفاعل في أدنى الهيئات

) بحسب النوع   ( توضح التوزيع  العددي والنسبي  ألعضاء الهيئات القيادية          ) 12 ، 11 ، 10 ، 9(والجداول  
  .مثيل اآبر في مجلس النوابفي األحزاب األربعة الرئيسية التي لها ت
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   م 2005التوزيع العددي والنسبي  لألعضاء في  مختلف هيئات المؤتمر الشعبي العام ) 9-9(جدول رقم 

 (%) اإلجمالي إناث ذآور البيان
 لمشارآة المرأة

 20 2418109 506889 1911220 أعضاء المؤتمر
 أعضا اللجنة العامة
 األعضاء المنتخبون

ضاء المعينون بحكم مواقعهماألع  

34 
21 
13 

5 
4 
1 

39 
25 
14 

12.2 
16.6 

 أعضاء وعضوات اللجنة الدائمة الرئيسية
 األعضاء المنتخبون
 المعينون بحكم مواقعهم

886 
316 
570 

89 
63 
26 

975 
379 
596 

16 

 11 4488 513 3975 أعضاء وعضوات لجنة دائمة محلية
لمحافظاتعدد القيادات على مستوى األمانة وا  274 113 287 29 

 33 2866 950 1916 عدد القيادات على مستوى المديريات

  م2005اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام : المصدر
  

  التوزيع العددي النسبي ألعضاء الهيئات  القيادية لحزب التجمع اليمني) 10-9(جدول رقم 
  لإلصالح بحسب النوع 

 عدد البيان
 عدد % النساء

جالالر  اإلجمالي % 

 141 90 130 10 13 مجلس الشورى
 16 94 15 6 1 األمانة العامة

 159 87 145 13 14 إجمالي الهيئات القيادية للحزب
  م 2007حزب التجمع اليمني لإلصالح : المصدر

  التوزيع العددي و النسبي للعضوية في الهيئات القيادية في الحزب االشتراآي) 11-9(جدول رقم 
   م بحسب النوع 2005ي لعام اليمن

 عدد البيان
 عدد % النساء

 اإلجمالي % الرجال

 292 89,4 273 10.6 29 اللجنة المرآزية
 29 92,6 27 7.4 2 المكتب السياسي
 18 94,2 17 5.8 1 األمانة العامة

 349 95 317 15.0 32 إجمالي الهيئات القيادية للحزب

  م 2005ئرة شئون المرأةدا-الحزب اإلشتراآي اليمني: المصدر
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  التوزيع العددي و النسبي  للعضوية في الهيئات القيادية  للتنظيم الوحدوي) 12-9(جدول رقم 

  م بحسب النوع 2005الشعبي الناصري لعام 

 عدد  البيان
 عدد % النساء

 اإلجمالي % الرجال

 78 94.6 74 5.4 8 اللجنة المرآزية
 15 92.9 14 7.1 1 األمانة العامة

 93 94.4 88 5.6 5 إجمالي الهيئات القيادية للحزب
  م 2005التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: المصدر

  

رأة في                             ة للم ة متقدم ساحة أعطت مكان ى ال سياسية عل ات الجداول يمكن استخالص أن األحزاب ال من بيان
د       هياآلها التنظيمية، والتي يتوقع أن تلعب دورًا متناميًا بالدفع بأعد      ة ، ويع ات القادم ساء لالنتخاب دة من الن اد متزاي

صل بعض    ًا لتن انوني تفادي رار الق صه اإلق ذي ينق ا ال ام الكوت ى نظ سياسية عل ن األحزاب ال ة م ة مبدئي ذا موافق ه
  .األحزاب من االتفاق تجاه اشراك النساء  في المشارآة السياسية في ظل المنافسة االنتخابية

ي،                وألول مرة تتولى النساء      ام، والحزب االشتراآي اليمن شعبي الع ؤتمر ال ساعد في الم منصب أمين عام م
يدة     ) 4(وأعضاء في األمانة العامة  ي، وس سيدات لدى المؤتمر الشعبي العام، وسيدتان في الحزب االشتراآي اليمن

ذه الخطوات لألحز           ل ه سياسية  واحدة لكل من التجمع اليمني لإلصالح، والتنظيم الوحدوي الناصري، وتمث اب ال
  .إجراءات مهمة لمناصرة ومساندة قضايا النساء  من قبل القوى السياسية واالجتماعية والثقافية الحديثة

  :  النساء والرجال في النقابات 9-3

ذآور   ) 371(عدد القيادات النقابية في مختلف المهن   ة من ال غ  . امرأة قيادية من مجموع القيادات المنتخب وبل
ة      عددهن في اللجان    ة في مرافق العمل المختلف سبة    ) 2453( النقابي ساء ن ل الن ة    % 15، وتمث في عضوية النقاب

ال ال الحصر ضعف                         بيل المث ى س ا عل العامة لعمال الجمهورية، وسبب تدني هذه النسبة يعود إلى عدة أسباب منه
صا   ل واالت دين والنق نفط والتع اع ال صادية آقط ات االقت ي بعض القطاع ساء ف شارآة الن اه م اء والمي الت والكهرب

ج وآبس                . والبيئة ويتمثل حضور النساء بصورة واضحة في الصناعات الجلدية والغزل والنسيج والملبوسات وحل
  .القطن
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  يوضح توزيع عدد القياديين و القيادات النقابية المنتخبة في اللجان النقابية على) 13-9(جدول رقم 
  مستوى المحافظات

 اإلجمالي  % نساء % رجال المؤسسة النقابية
 420 5 21 95 339 النقابة العامة للنقل واالتصاالت 

 397 20 80 80 317 النقابة العامة للمهن الطبية  والصحية المساعدة 
 373 6 21 94 352 النقابة العامة للنفط والمعادن والكيماويات 

 364 9 34 91 330 النقابة العامة للبلديات واإلسكان والبناء وصناعة المواد 
 202 10 21 90 181 النقابة العامة للصناعــــــات الغذائية والزراعية واألسماك 

 330 14 47 86 283 النقابة العامة للمصارف واألعمال المالية 
 402 7 27 93 375 النقابة العامة للكهرباء والمياه والبيئة 

 276 14 39 86 237 النقابة العامة للخدمات اإلدارية 
النقابة العامة للصناعات الجلدية والغزل والنسيج والملبوسات وحلج وآبس 

 69 42 29 93 40 القطن 

 116 22 25 58 91 النقابة العامة للجامعات والتدريب المهني والبحث العلمي 
 37 14 5 78 32 النقابة العامة للثقافة واإلعالم والطباعة والنشر 

لتقاعد النقابة العامة للتأمينات وا  64 86 22 26 86 
 3072 12 371 88 2701 اإلجمالي 

  .م2005اتحاد نقابات عمال الجمهورية : المصدر
  

  :  النساء والرجال في وسائل اإلعالم  9-4

مؤسسات إعالمية رسمية وقناتين تلفزيونيتين إحداهما فضائية تبث من صنعاء  ) 6(علــى الرغـــم من وجود  
ـدن،        ائل                      ) 8(وواألخرى تبث من عـ ر من الوس ستفيدات من الكثي ر م ًا غي ساء  عموم ة، إال أن الن محطات إذاعي
  :اإلعالمية ألسباب عدة منها

  .من النساء ال يستفدن من اإلعالم المقروء بسبب األمية%) 67.5.  (1  -أ 

ي                    .  2  -ب  ات والت ساء الريفي ى الن ضعف خدمات الطرق ووسائل النقل تعيق من وصول الصحف إل
  .من إجمالي السكان اإلناث%) 75(تصل نسبتهن 

ف . 3  -ج  ي الري الم       %)70( ف ة اإلع الي خدم اء وبالت دادات الكهرب ا إم صل إليه ساآن ال ت ن الم م
  . المرئية ال تصل لقطاع واسع من سكان الريف

ساء           شغال الن ساء، إال أن ان ى الن ات إل ول المعلوم ي لوص صدر األساس ي الم الم المرئ ة اإلع ى خدم وتبق
شاء      باألعباء المنز  صدد إن لية تعيق من  تلقيها باستمرار هذا المصدر المعلوماتي المهم  حيث اآلن وزارة اإلعالم ب

  .م2008 -م2007محطات إذاعية محلية في آل من  مآرب، شبوة، سقطرى،  خالل األعوام 
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  يبين لنا نسب ساعات البث في قضايا المرأة) 14-9(الجدول  رقم

)(%نسبة البث  المحطة  
 2 القناة الفضائية اليمنية

) عدن ( مايو22قناة   6 
 1 إذاعة صنعاء
 1.99 إذاعة عدن
 5.06 إذاعة تعز
 1.72 إذاعة المكال

 1.51 إذاعة الحديدة 
 1.7 إذاعة سيئون 
 3.96 إذاعة أبين 
 2.09 إذاعة حجة 

 3.21 إذاعة الشباب 
 إذاعة إب

 إذاعة صعدة

لم تتوفر بيانات 
م الفتتاحها هذا العا

م2007  
  م2005 اللجنة الوطنية للمرأة –تقرير وضع المرأة في اليمن : المصدر

  

  :وبالنظر إلى نسبة الملتحقين من الرجال والنساء في المؤسسة اإلعالمية نالحظ

  .رجال في قوة العمل%) 67.55(نساء و%) 32.45( •
نهن %) 88(  • ة و م ائف عادي ـي وظ ات فـــ ن اإلعالمي ات ن م%) 46(م اإلعالمي

ى    شر إل ابين ع دمتهن م رة خ راوح فت ي  )25( تت ات ف ًا واإلعالمي سبة  عام ة ن ائف التنفيذي  الوظ
ر صحيفة            3، وتشغل     )امرأتان فقط % (12  نساء منصب رئيسة تحرير صحيفة هن رئيسة تحري

ساء في المج                   شارآة الن ة م ال اليمانية، وصحيفة المرأة، وصحيفة آدم وحواء، مما أثر في محدودي
صافها              دعو المختصين إلن ا ي ا مم ا في الترقي واألجر المناسب لعمله اإلعالمي ومن نيلها حقوقه
ة وفي التوسع                      ى المراآز القيادي ودعمها لممارسة عملها في مجاالت أوسع وصوًال إلى الترقي إل

ة    ائل اإلعالمي ي الوس ًا ف ًا ونوع ساء  آم ضايا الن اج ق و إدم ين ... نح سحية يتب ة م ي دراس  أن وف
سبتهن                 غ ن وأن %) 75(اإلعالميات اللواتي لم يتحصلن على ترقية ولم يتم تثبيتهن في الوظيفة تبل

سنوات فضًال عن أن الترقية ستساهم إيجابا ) 10(منهن تزيد سنوات خبرتهن على   %) 46(نسبة  
  .في اإلبداع والتمييز الوظيفي
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ليمنية لإلذاعة والتلفزيون في القطاعات والفروع حتى توزيع الموظفين على المؤسسة العامة ا) 15-9(جدول رقم 
  م2006العام 

فرع/ قطاع  عدد الموظفين بحسب النوع  
 اإلجمالي إناث ذآور

 278 29 249 اإلدارة العامة
 282 10 272 القطاع الهندسي 

 680 65 615 القناة األولى والفضائية 
 387 108 279 القناة الثانية 

)  إذاعة صنعاء(البرنامج العام   212 36 248 
) إذاعة عدن( البرنامج الثاني   110 58 168 

 77 9 68 إذاعة تعز 
 53 6 47 إذاعة الحديدة
 50 6 44 إذاعة المكال
 12 - 12 إذاعة سيئون
 - - - إذاعة حجة
 21 9 12 إذاعة أبين
 10 4 6 إذاعة لحج
 2266 340 1926 اإلجمالي 

  م  2006ة لالذاعة والتلفزيون المؤسسة العام: المصدر

  )ديوان عام وزارة اإلعالم ( يبين العدد الفعلي لإلعالميات العامالت في ) 16-9(جدول رقم 
  م 2006والمؤهالت التي يحملنها حتى مايو 

 التخصص

نتلفزيو إذاعة صحافة عالقات  
 عامة

لغة 
 عربية

تخصص 
 أخر

 إجمالي
 عدد

 العاملين
 في

 الجهة 

 نسبة
 اإلناث
(%) 

  

المؤهل 
 الدراسي

  
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد 

  اإلجمالي

        دآتوراه
 1 1      ماجستير 
دبلوم بعد 
        الجامعة 
/ بكالوريوس
 20 11 2 2  2 3 ليسانس 
دبلوم بعد 
 2 2      الثانوية 

 9       ثانوية 
دبلوم بعد 
دية اإلعدا         

 2       إعدادية 
 3       ابتدائية
 13       بدون

438 11 

 50       اإلجمالي 
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  والمؤهالت التي) أآتوبر 14مؤسسة ( يبين العدد الفعلي لإلعالميات العامالت في ) 17-9(جدول رقم 
  م 2006يحملنها حتى مايو 

 التخصص

تلفزيو إذاعةصحافة
 ن

عالقات 
 عامة

لغة 
 عربية

تخص
 ص
  أخر

 إجمالي
 عدد

 العاملين
 في

 الجهة 

 نسبة
 اإلناث
(%) 

  

المؤهل 
 الدراسي

  
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد 

 اإلجمالي

 1       دآتوراه
 6      6 ماجستير 
دبلوم بعد 
        الجامعة 

بكالوريوس
ليسانس /   2    3 17 22 

دبلوم بعد 
ثانوية ال      1 8 9 

 30 30      ثانوية 
دبلوم بعد 
 7 7      اإلعدادية 

 12 12      إعدادية 
 13 13      ابتدائية
 6 6      بدون

349 30 

 106 94 4    8 اإلجمالي 

ها حتى مايو والمؤهالت التي يحملن) مؤسسة الثورة(يبين العدد الفعلي لإلعالميات العامالت في ) 18-9(جدول رقم 
  م 2006

 التخصص

تلفزيو إذاعةصحافة
 ن

عالقات 
 عامة

لغة 
 عربية

تخص
ص 
 أخر

 إجمالي 
 عدد

 العاملين
 في

 الجهة 

نسبة 
 اإلناث
(%) 

  

المؤهل 
 الدراسي

  
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد 

  اإلجمالي

 1      1 دآتوراه
        ماجستير 
دبلوم بعد 

لجامعة ا         

بكالوريو
/ س

 ليسانس 
5   1 1 5 12 

دبلوم بعد 
 1 1      الثانوية 

 4 4      ثانوية 
دبلوم بعد 
 1 4      اإلعدادية 

 3 3      إعدادية 
 7 7      ابتدائية

506 9 

 19 19      بدون
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 48       اإلجمالي 

سب     سابقة أن ن داول  ال ي الج ظ ف ا نالح سة      وآم ي مؤس ة ف رأة العامل ا الم لة عليه ؤهالت الحاص ة الم
د    % 9وفي مؤسسة الثورة    % 11وفي ديوان عام وزارة اإلعالم      %  30أآتوبر14 وهكذا لبقية الصحف حيث تع

وع         ي  أدوار الن ور ف هد تط رة ش سنوات األخي ي ال اعي، وف وعي االجتم ر لل صدر تغيي ة م سات اإلعالمي المؤس
ي أن يواآب اعي ينبغ رامج  االجتم ي الخطط والب اعي ف وع االجتم اج الن ة، وإدم ي  المؤسسات اإلعالمي ه تطور ف

سياسة                             ة وفي صناعة ال انتهن في المؤسسات اإلعالمي ساء  ومك ين دور الن التنموية، إال أنه يالحظ وجود فجوة ب
  .اإلعالمية تجاه قضايا النساء وترجمتها المتنامية للمجتمع

  

  :  سيدات األعمال  9-5

ال فنجد أن عدد سيدات                 آما ي  ارة وأصبحن سيدات أعم ة التج وجد حاليًا في اليمن نساء يقمن بممارسة مهن
د بلغن  ة ق ة التجاري دى الغرف ال المسجالت ل ي عدن 60األعم ي صنعاء وف رأة ف ز 200 ام ي تع رأة وف  20 ام

  .امرأة

ة ال              ال بالغرف سيدات األعم شاء مكتب ل م إن د ت ه ق رأة     ومما تجدر اإلشارة إليه أن ديره ام صناعية ت ة وال تجاري
ام   ي ع ك ف ان ذل ع وزارة    2005وآ اون م ب بالتع ذا المكت ذ ه د نف ارة، وق صناعة والتج ع وزارة ال سيق م م بالتن

بية، والتعريف                       ة المحاس دورات وورش العمل حول األنظم دوات وال التجارة والصناعة العديد من الدراسات والن
رؤى           بكيفية إدارة وتشغيل المنشآت والمشار     يع االقتصادية الصغيرة وطرق تنمية رأس المال واإلدارة الحديثة، وال

المستقبلية لمكتب سيدات األعمال والمعوقات التي تواجه المرأة اليمنية آسيدات أعمال، ودور الغرف التجارية في            
اعي،  وع االجتم ي الن ساواة ف ز الم يمن ل .تعزي ضمام ال اش حول ان ات نق ة حلق ى إقام ارة باإلضافة إل ة التج منظم

  .العالمية

  

يبين إجمالي عدد المؤمن عليهم من العاملين والعامالت في القطاع الخاص حسب النوع ) 19-19(جدول رقم 
  م 2005والجنسية لسنة 

 أجانب يمنيون
 % اإلجمالي نساء رجال % اإلجمالي نساء رجال

75649 6771 82420 8.22 1428 330 1758 18.77 

  .م2005المرآزي لإلحصاء بيانات الجهاز :  المصدر

  : معوقات مشارآة النساء في مواقع السلطة وصنع القرار 9-6

ات ال             صعوبات والمعوق رار إال أن ال رغم الجهود المبذولة لتعزيز مواقع النساء في مواقع السلطة وصنع الق
  :زالت تضعف نسبة تواجد النساء وتعيق توسيع قاعدة مشارآتهن منها

ساء  في                   انتشار األمية  .1 اع المسبق بمستوى أداء الن د وعدم االقتن ادات والتقالي  ودور الع
  . مواقع السلطة

  .ضعف الوعي المجتمعي تجاه مشارآة ودور النساء  السياسي .2

  .استخدام الترغيب والترهيب إلجبار النساء  على االنسحاب من االنتخابات .3

ل         انعدام أو تقاعس األحزاب السياسية والفعاليات النسوية         .4 ساء   لتأهي ضايا الن الداعمة لق
  .ورفع آفاءة النساء المرشحات لخوض االنتخابات  بفعالية

ة                .5 رجيح آف ره في ت نقص توعية النساء المسجالت في قوائم الناخبين بأهمية صوتها وأث
  .المشارآة اإليجابية لالنتخابات خاصة في الريف

  .الرجل في الترقية والترفيعصعوبة ترقي النساء إلى المناصب العليا واالنحياز إلى  .6
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  :  إجراءات تحسين إشراك النساء في مواقع السلطة وصنع القرار  9-7

ع    .1 ف مواق ي مختل ساء  ف شارآة الن ة ضمان م انوني لحماي صوغ  ق ضرورة إصدار م
  .السلطة وصنع القرار

ة     .2 ات المحلي ي االنتخاب حات ف ساء المرش ة للن ة مكثف د دورات تأهيلي م 2006عق
  .ت البرلمانية القادمةواالنتخابا

دني     .3 ع الم ات المجتم سياسية بمنظم زاب ال ف األح ع مختل سيق م وار والتن مواصلة الح
  .لضمان مشارآة إيجابية للنساء

  .تطبيق مصادر الكفاءة والخبرة على الرجال والنساء للترفيع والترقية الوظيفية .4

  .قياديةتوعية الرجال والمجتمع بأهمية تقبل اآلخر في مختلف المناصب ال .5

  .توسيع قاعدة النساء المرشحات لالنتخابات في قوائم األحزاب السياسية .6
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  -:المراجع  9-8

  .م2005-م 2004تقرير وضع المرأة في اليمن -اللجنة الوطنية للمرأة  .1

ع          -اللجنة الوطنية للمرأة     .2 ى جمي التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء عل
 . م2006للعام ) السيداو(ضد المرأة أشكال التمييز 

 .م2006  بيانات وتقارير  الوزارة للعام –وزارة الخارجية  .3

 .م2005 بيانات وتقارير الوزارة للعام -وزارة اإلعالم  .4

 .م2005  بيانات وتقارير الوزارة للعام -وزارة الخدمة المدنية .5

 .م2005 بيانات وتقارير الوزارة للعام -وزارة الشئون القانونية  .6

 .م2005  بيانات وتقارير اللجنة  للعام -اللجنة العليا لالنتخابات  .7

 .م2006 بيانات وتقارير الجهاز للعام -الجهاز المرآزي لإلحصاء  .8

 .م2005  بيانات وتقارير الحزب للعام -المؤتمر الشعبي العام  .9

 .م2006  بيانات وتقارير اللجنة للعام -اللجنة الدائمة  -المؤتمر الشعبي العام .10

 .م2005  بيانات وتقارير الحزب للعام -التجمع اليمني لإلصالح  .11

 .م2005  بيانات وتقارير الحزب للعام -الحزب االشتراآي اليمني .12

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  


