
 

  

 الشرق في المرأة وضع برنامج
 أفريقيا وشمال األوسط

(SWMENA) 

 
 

 لممبحوثات والمبحوثينوعن المعطيات الديمغرافّية  نبذة عن البرنامج

( ومعيد IFESاالنتخابّية )لألنظمة برنامج من إعداد المؤسسة الدولّية 
( بتمويٍل من الوكالة الكندّية IWPRالبحوث في السياسات المتعمِّقة بالمرأة )
 CIDA) لمتنمية الدولّية
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 البرنامج خلفّية
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في المرأة وضع برنامج SWMENA تقييم إلى وييدف االجتماعي النوع محوره يثبح مشروع ىو 

 واليمن والمغرب لبنان ىي ثالث دولٍ  في المرأة وضع

 االنتخابّيةلألنظمة  الدولّية المؤسسة إعداد من البرنامج (IFES )بالمرأة المتعمِّقة السياسات في البحوث ومعيد (IWPR )من تمويلب 
 (CIDA) الدولّية لمتنمية الكندّية الوكالة

  

 هداف البرنامجأ
 المناصرةتحسين وضع المرأة في منطقة الشرق األوسط الكبير عبر تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومّية المحمّية عمى المدافعة/ 

 عن المرأة نيابةبشكٍل فاعٍل 
  واستخدام استراتيجّيات أفضل في مقاربة المناصرة في جيود  دقيقةتدريب المنظمات غير الحكومّية المحمّية عمى استخدام بيانات

 توصيات مناسبة وتقديمأعضاء البرلمان وغيره من الييئات الحاكمة ووسائل اإلعالم 

 جراء التحاليل  بناء القدرة المحمّية عمى جمع البيانات وا 

 

 منهجّية البرنامج
  الوطنّية الستبقاء البيانات الضرورّيةتقييم البيانات المتوفِّرة بشأن المرأة، ورصد الثغرات وتصميم االستطالعات 

  قبل إجراء استطالعSWMENA أتّمت منظمات غير حكومّية ناشطة في اليمن في شّتى المواضيع التي تيّم المرأة استطالعًا ،
 موجزًا حددت فيو حاجاتيا من البيانات وأولوّيتيا في حقل المناصرة

  معيارّيًا مشتركًا بين الدول الثالث ناىيك عن وحدة منفصمة خاصة بالدولة وُتعنى بقضايا تتضمن استبيانات االستطالع جزءًا أساسّيًا
 النوع االجتماعي في الدولة ذات الصمة

  بعد جمع البيانات في الدول الثالث، يتم التوصل إلى مؤشرات اجتماعّية مشتركة ُتمخِّص المواضيع األساسّية وتسمح بالمقارنة بين
 المختمفة المحمّية في داخل الدولة الواحدة وبين الدول المناطق/المجتمعات

 البحث ميادين
 اإلجتماعي والرفاه االقتصادّية المشاركة والمدنّية؛ السياسّية الحياة في المشاركة 

 صالح والعنف المرأة دور حيال االجتماعّية المواقف  القوانين وا 

 (األسرة موارد في التحكم ة،ياألسر  القرارات اتخاذ في دور المرأة التعميم،توفر ) االجتماعّية االستقاللّية 

 والتربية الصّحة 

 

 ومنهجّيته اليمن في SWMENA برنامج استطالع تفاصيل
 عمى يد  6202يونيو  62يونيو و 5 بين الممتدة الفترة في اليمن في الميداني المسح أجري( المركز اليمني لقياس الرأي العامYPC). 

 العّينة حجم وجاء. رجل 525و امرأة 0991 منيم شخصاً  6520 وضمّ  يالوطن مستوىال عمى تمثيمّيةً  عّينةً  االستطالع شمل 
في الريف/المدينة وغيرىا من المعطيات ومناطق السكن لتحصيل العممي اومستويات  األعمار مختمف يغطي بحيث كبيراً  النسائّية

 مقارنة إلجراءبشكل رئيسي  تستخدمف لمرجال المخصصة الصغيرة العّينة أّما. النساء بين دقيقة مقارنات إجراء ُيتيح مماالديمغرافّية 
 .والنساء الرجال بين
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  4.35 ±%وفي عّينة الرجال  %2.20 ±عّينة النساء يبمغ ىامش الخطأ في. 

  عام فأكثر 05يقع كل المبحوثين ضمن الفئة العمرية. 

  تم توزيع العينة بشكل متناسب عمى أقاليم اليمن المختمفة وعمل عينة إضافية لعدد من المحافظات قميمة السكان بغرض السماح
بعمل مقارنات عمى مستوى اإلقميم. كما تم وزن العينة من خالل العمر والمحافظة بغرض جعل العينة المحققة تتوافق مع بيانات 

  عام فأكبر.  05السكان في اليمن في سن الـ 

 ذات داللة ميمة وأرقام بيانات اليمن بشأن االستطالع من مستقاةال "اتالتقارير "ممخص الموضوع تورد. 
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 مبحوثين لل الديمغرافّية المعطيات
 

 توزيع العّينة بحسب المناطق

وقـد اسـتبعدت األخيرتـان ألسـباب أمنّيـة. أّمـا األولـى فاسـتبعدت  هوصـعدوالضـالع  هالميـر  يشـمل االسـتطالع جميـع المحافظـات اليمنّيـة باسـتثناء
% مـن إجمـالي سـّكان الـيمن. وتـوّزع االسـتطالع بمـا يتناسـب مـع حجـم السـّكان فـي كـّل 24.2لكونيا منطقـة نائّيـة ال ُيمثِّـل سـّكانيا سـوى نسـبة 

 وخصـائصالسّكان ممـا اسـتدعى اسـتخدام األوزان المرجحـة لمتوفيـق بـين حجـم العّينـة  قميمةبعض المحافظات ل عمل عينة إضافيةمحافظة مع 
 ين بحسب المحافظة. مبحوثنبذة عن توزيع ال 0السّكان. في الرسم 

 

 ين بحسب المحافظاتمبحوثأعداد ونسب ال – 1الرسم 

ين بحسب مبحوثعدد ال المحافظة
 )غير المرجحة( المحافظة

بحسب بحوثين نسبة الم
 )غير المرجحة( المحافظة

ن بحسب مبحوثينسبة ال
 )المرجحة( المحافظة

 %9 %8 210 األمانة

 %5 %4 104 صنعاء

 %3 %4 98 عدن

 %13 %11 273 تعز

 %12 %10 244 إب

 %12 %10 249 هالحديد

 %7 %6 153 ذمار

 %3 %4 96 البيضاء

 %5 %4 99 عمران

 %4 %4 94 لحج

 %3 %4 98 هشبو 

 %1 %4 100 ربام

 %2 %4 99 الجوف

 %2 %4 98 أبين

 %8 %7 171 حجة

 %3 %4 98 محويتال

 %5 %5 119 حضرموت

 %2 %4 98 وريم

 %100 %100 2,501 إحمالي العّينة
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 توّزعت المحافظات في ىذا التحميل عمى خمس مناطق:
 باألمانة: المناطق الوسطى  ، تعز، وا 
 عدن، لحج وأبينالمناطق الجنوبّية : 

 صنعاء، ذمار، عمران والجوفالمناطق الشمالّية : 

 وحضرموتمارب ، ه: البيضاء، شبو المناطق الشرقّية 

 و: الحديدة، حّجة، محويت وريمالمناطق الغربّية 
 

 .بحسب المناطق الجغرافّية الُمبّينة أعالهالمبحوثين توزيع  2ُيبيِّن الرسم 
 

  ونسبتهم بحسب المناطقالمبحوثين عدد  – 2الرسم   

بحسددددددب المبحددددددوثين عدددددددد  المنطقة
 )غير المرجحة( المنطقة

بحسددددددددب المبحددددددددوثين نسددددددددبة 
 )غير المرجحة( المنطقة

بحسددددددددب المبحددددددددوثين نسددددددددبة 
 )المرجحة( المنطقة

 %34 %29 727 المنطقة الوسطى

 %9 %12 290 المنطقة الجنوبّية

 %19 %18 455 المنطقة الشمالّية

 %12 %17 413 المنطقة الشرقّية

 %25 %25 616 المنطقة الغربّية

 %100 %100 2,501 إجمالي العّينة
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 النساء والرجال بحسب الفئة العمرّيةالمبحوثين توزيع 

ن باإلضافة إلى إدخال األوزان المرّجحة بحسب المنطقة )بحسب كـّل محافظـة( ُطبِّقـت األخيـرة بيـدف التوفيـق بـين أعمـار الـذكور واإلنـاث الـذي
توزيـع األعمـار  .توزيع األعمار غيـر المـرّجح بحسـب النـوع االجتمـاعي وُيبـيِّن الرسـم  1ر المواطنين اليمنيين. ُيبيِّن الرسم اعمأالعّينة و شممتيم 

 المرّجح بحسب النوع االجتماعي. 

 

 مستويات التحصيل العلمي بحسب النوع االجتماعي

%( أكثـر مـن 52االجتماعي. وعمى ما يتضح أدناه، تسود األمّيـة فـي صـفوف اليمنّيـات ) مستويات التحصيل العممي بحسب النوع 5ُيبّين الرسم 
 %(.05اليمنيين )

56% 

14% 
7% 8% 

12% 

2% 

18% 16% 
9% 

16% 

30% 

10% 

 جامعي أو دراسات عليا ثانوي متوسط ابتدائي دون االبتدائي بدون تعليم

 مستويات التحصيل العلمي -5الرسم 
 بحسب النوع االجتماعي

 رجال نساء

28% 
33% 

21% 
12% 5% 2% 

21% 
29% 

25% 

13% 6% 6% 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

 غير المرجح المبحوثين توزيع أعمار  - 3الرسم 
 النسب موزعة بحسب النوع االجتماعي

 (508=ع )الرجال  (1993=ع )النساء 

30% 29% 

17% 
11% 

6% 7% 

34% 
28% 

15% 
11% 

7% 6% 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

 المرجّحة المبحوثين توزيع أعمار  - 4الرسم 
 النسب موزعة بحسب النوع االجتماعي

 (508= ع )الرجال  (1993=ع )النساء 
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 الوضع االجتماعي وتوزيعه بحسب النوع االجتماعي

االستطالع. وجدير  الوضع االجتماعي لمرجال الذين شمميم 7الوضع االجتماعي لمنساء المواتي شمميّن االستطالع وُيبيِّن الرسم  6ُيبيِّن الرسم  
 ثمثا% أرامل. 00% من النساء مطّمقات و1% تباعًا(. وفي الواقع، 6% و.0أّن نسبة النساء المتزوِّجات سابقًا تفوق نسبة الرجال )بلذكر با

فيعشن مع ضرائر/زوجات  % من النساء2% من النساء. أّما 62 بـ مقارنة من العازبينىم متزوِّجين. وثمث الرجال ىم من الالنساء والرجال 
 .لدييم اكثر من زوجة% من الرجال .و أخريات

 

ــط عــدد أوالد  8يفيددد الرسددم   401.االســتطالع. وتفيــد النتــائج بــأّن المعــدال لمنســاء المتــأىالت حالّيًا/ماضــيًا يبمــغ المشــمولين ب المبحــوثينعــن متوسِّ
في اليمن. أّما متوسِّـط عـدد األطفـال حـين يكـون  الزوجاتلمرجال. ولعّل ارتفاع النسبة في صفوف الرجال ىو انعكاس لظاىرة تعدد  460.ابل مق

 . 146موزاعًا عمى العّينة اإلجمالّية فيبمغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21 

4.13 

3.2 

ط العدد في صفوف الرجال  جين )متوسِّ الرجال المتزوِّ
 ( 389= سابقا  ع /حالّيا  

ط العدد في صفوف النساء  جات )متوسِّ النساء المتزوِّ
 ( 1617= سابقا  ع /حالّيا  

ط عدد األطفال   ( 2501= ع)متوسِّ

ط عدد األطفال بحسب النوع االجتماعي والوضع االجتماعي - 8الرسم   متوسِّ

لم )عازبة 
ج يوما   ,  (تتزوَّ

20%  

جة , متزوِّ
66%  

جة سابقا   متزوِّ
 ,14%  

 الوضع االجتماعي للمراة - 6الرسم 

 الزوجة الوحيدة 94%
تعيش مع  6%

  ضرائر/زوجات أخريات

لم )عازب 
ج يوما   ,  (يتزوَّ

32%  

ج %66, متزوِّ  

, متزّوج سابقا  
2%  

 الوضع االجتماعي للرجل - 7الرسم 

 لديو زوجة واحدة فقط% 96
 يحتفظ بأكثر من زوجة% 4
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 مستويات دخل األسرة

. وتكشـف البيانـات بـأّن المبحـوثيندخل  9الرسم  يوضحالدخل األكثر تماشيًا مع دخل األسرة الشيري.  مستوىتحديد المبحوثين كّل  منُطمب 
 194222و 624222% فـي أسـر تجنـي بـين 67$(، .9لاير يمنـي فـي الشـير ) 624222% من المجيبين يعيشون في أسر تجني أقّل من 09

لاير  994222و 224222% فـي أسـر تجنـي بـين .0( و677$-055)$ 594222و 24222.% في أسر تجني بين 62( و051و $.9)بين 
 ( في الشير. 72.لاير )$ 0224222% دخاًل شيرّيًا يفوق 9ة تنسبما ( في حين تجني أكثر من 25.-656)$

19% 

27% 

20% 

14% 

9% 

 لاير 20.000أقلّ من 

 لاير 39.000و 20.000بين 

 لاير 59.000و 40.000بين 

 لاير 99.000و 60.000بين 

 لاير أو أكثر 100.000

 فئات دخل األسرة - 9الرسم 
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 االستخدام بحسب النوع االجتماعي

ـمة بحسـب النـوع االجتمـاعي. وُيالحـظ تبـاين شـديد بـين الجنسـين ُيقـاس بمعيـار الـذين يعممـون مقابـل  11ُيبّين الرسم  بيانات حول االسـتخدام مفصا
 %(. 7% مقابل 26أضعاف نسبة النساء ) 9أجر فتبمغ  لقاءأجر والذين ال يعممون مقابل أجر. وأّما نسبة الرجال التي تعمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مستويات الدخل الشـيري موّزعـًة بحسـب النـوع االجتمـاعي. فاليمنّيـات العـامالت يجنـين أقـّل مـن اليمنيـين العـاممين. وتجنـي نسـبة  11ُيبيِّن الرسم 
% مــن الرجــال إلــى جنــي 02لاير يمنــي فــي الشــير ىــذا ويميــل  624222% فقــط مــن العــاممين أقــّل مــن 0.% مــن العــامالت بالمقارنــة مــع 1.

 % من النساء. 5مقابل ي الشير لاير يمني أو أكثر ف 224222
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 (229= ع )النساء 

 (337= ع )الرجال 

ر - 11الرسم   الدخل الشهري المقدَّ
 المجيببن العاملين موّزعة بحسب النوع االجتماعي نسبة

>60,000 لاير 59,000-40,000  لاير 39,000-20,000  20,000لاير >  ال أجابة/ال أعرف

الرسم 10 - نسبة العاملين مقابل أجر

موّزعة بحسب النوع االجتماعي

7%

رجال62%

نساء


