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قام بإعداد هذا التقرير  فرهاد مهران االستشاري في منظمة العمل الدولية بالتعاون والعمل المشترك مع السيد مصـطفى حقـي أوزيـل، إدارة     -1

وقد تولى  اإلحصاءات في منظمة العمل الدولية، وبمساعدة من السيدة توجسي بيكان مساعدة إدارة اإلحصاءات في منظمة العمل الدولية.
 الجهاز المركزي لإلحصاء إدارة عمليات المسح بما فيها تدريب المسئولين عن إجـراء المقـابالت والمشـرفين وجمـع البيانـات وإدخالهـا وإعـداد       

  الملف البيانات الخام لنتائج المسح وذلك تحت اشراف إدارة الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل.
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الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي الجمهوريــة      تتشــرف وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة والعمــل و   
تــرة مــن فــي الفوالــذي نفــذ فــي عــرض وتقــديم نتــائج مســح القــوى العاملــة فــي الــيمن    اليمنيــة

ذا المسـح بـدعم مـالي    هـ تنفيذ الجهاز المركزي لإلحصاء تولى  . 2014إلى مايو  2013أغسطس 
التعــرف بصــورة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، ويرمــي هــذا المســح إلــى الخلــوص إلــى     وفنــي 

فـي االسـتغالل   وكـذا المكونـات األخـرى التـي تسـاهم       ،العمالة والبطالـة  حالةتقديرية على 
على المستوى الوطني وكذا على المستوى المحلي في اليمن. كذلك يوفر هـذا   القاصر للعمل

وخصائص أفراد األسر الـذين يعيشـون فـي الخـارج     المسح معلومات عن مستوى الدخل من العمالة 
تنفيـذ هـذا   جـرى   .وكذا أولئك المنخرطين في بـرامج التـدريب خـارج نظـام التعلـيم الرسـمي      

 836أسـرة تـم اسـتخراجها مـن      13,376المسح ربعياً على عينة تمثل مسـتوى وطنـي مكونـة مـن     
  وذلك من إطار العينات في الجهاز المركزي لإلحصاء.  وحدة عينات أولية 

الجهاز المركزي لإلحصاء هذه المناسبة لإلعراب وتنتهز وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل و 
سـاهم دعمهـا الفنـي    والتـي  ومنظمـة ًصـلتك   لمنظمـة العمـل الدوليـة     ماوتقـديره ما امتنانهعن 

علـى وجـه الخصـوص يـود الجهــاز     و. ناجحـة بـدور حاسـم فـي تنفيـذ هـذا المسـح بصـورة        والمـالي  
المركزي أن يجزي الشكر للتالية اسماءهم: السـيد مصـطفى حقـي أوزل (إدارة اإلحصـاءات فـي      

للمساعدة التـي قـدمها فـي كافـة مراحـل هـذا المسـح، السـيدة ازجـول توجسـي            منظمة العمل)
الـذي قـام بتصـميم    د مهـران  اوكذا السيد فرهـ  ،بيكان والتي تولت إعداد الجداول اإلحصائية

  .التحليليوإعداد وكتابة هذا التقرير العينات 

فـي نجـاح تنفيـذ هـذا المسـح تحـت       مـن منتسـبي الجهـاز المركـزي لإلحصـاء      يـد  دشارك الع
أ.د حســن ثابــت فرحــان رئــيس الجهــاز، د. عبــدالحكيم العبيــد وكيــل الجهــاز ،    قيــادة الســيد 

ــي، والســيد خالــد طــه مــدني مــدير عــام    والســيد أنــور فرحــان الوكيــل المســاعد للتجهيــز اآل   ل
التنظـيم لنشـاط   و اإلعـداد  إلـى جانـب ذلـك تـولى     نوالـذي  إحصاءات العمل والفريق العامل معه.

وقـد   .تدريب األفراد الـذين عهـد إلـيهم بـإجراء المقـابالت وكـذا التنسـيق لألعمـال الميدانيـة         
الجديدة الخاصـة بإحصـاءات    واجه هذا المسح تحديات جمة من بينها تطبيق المعايير الدولية

وذلك قبل تبنيهـا مـن قبـل المـؤتمر الـدولي التاسـع عشـر         العملوقصور استغالل  والعمالةالعمل 
 الواجــه المســح تحــديات عمليــة   ذلككــ). 2013(جنيــف، أكتــوبر  إلحصــاءات ســوق العمــل

  يستهان بها بفعل األحداث السياسية التي شهدتها اليمن في السنوات األخيرة. 

 علـى أمـل    الجهاز المركزي لإلحصـاء هـذا التقريـر    م وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل، وتقد
ذات فائـدة لصـناع السياسـات     أن تكون بيانات هذا المسح والنتائج التي يستعرضها هـذا التقريـر  

والمؤسسات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتشغيل والبطالة وبما يساهم في 
  القوى العاملة في اليمن. وضع لمعالجة وتصحيح ياسات المناسبة وضع الس
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 )15(هو ثاني مسح من نوعه ينفذ في اليمن خالل  الـ  )2014 -2013(يعد مسح القوى العاملة 

تــولى الجهــاز المركــزي  1999فــي العــام الــذي أجــري  الماضــية. وعلــى غــرار المســح األول  عامــاً
بـدعم مـن منظمـة العمـل الدوليـة . وفـي العشـرية األخيـرة          2014 -2013ح لإلحصاء تنفيذ مسـ 

عمالــة ومســح  2004فــي  والمســاكن  العــام للســكاننفــذ الجهــاز المركــزي لإلحصــاء التعــداد  
فـي تـوفير    14-2013تمثل الهدف الرئيسي من مسح القوى العاملـة   . 2010والبالغين في األطفال 

النسـخة  الة على المستوى الوطني والمحلي متبعاً فـي ذلـك   بيانات حالية عن وضع العمل والبط
 ،العمـل وقصـور اسـتغالل    والعمالـة  ،لمعايير الدولية الجديدة الخاصة بإحصاءات العملاألولية ل

(جنيـف، أكتـوبر   المؤتمر الدولي التاسع عشر إلحصاءات سوق العمـل  وهي المعايير التي تبناها 
2013(.  

(المـؤتمر الـدولي    1982وفقاً للمعايير الدولية لعـام   ) 2014-2013(بعد معالجة بيانات مسح 
لجعل النتائج قابلة للمقارنة مع التعريفات المستخدمة فـي  ) إلحصاءات سوق العمل عشر الثالث

ظهـر  ت ،2010 عـام   عمالـة األطفـال والبـالغين المنفـذ فـي     ومسـح    ،2004التعداد العام للسكان 
إلـى   2004مـن  لعاملة قد زاد قليالً خـالل فتـرة العشـر سـنوات     النتائج بأن معدل مشاركة القوى ا

علـى   قياسـها . كما تظهـر النتـائج بـأن نسـبة أعـداد العـاطلين والبطالـة والتـي تـم          2014 -2013
ذلــك انخفاضــاً حــاداً فــي  تشــهد بعــدقبــل أن  2010إلــى  2004زيــادة طفيفــة مــن  ،مقــارنأســاس 
  .م2014 -2013

وهذه . 2014 -2013لمسح القوى العاملة النتائج الرئيسية نى هذا المؤشرات الواردة أد وتوجز
وتتمثـل  التـي يشـهدها البلـد.    النتائج تقدم صورة عن وضع سوق العمل فـي الـيمن قبـل األحـداث     

  النتائج الرئيسية في اآلتي:

 مليـون ) 13.4(فـأكبر)   15(عمر بلغ عدد السكان في سن العمل ،  2014 -2013في  •
 . %)50.8(أكثر قليالً من النصف الرجال منها  بلغت نسبة ،نسمة 

، غيــر أن نســبة مشــاركة الرجــال  )%36.3( فــي قــوة العمــلمشــاركة النســبة بلغــت  •
 ). للنساء %6.0% للرجال، و65.8(كانت أكبر كثيراً من نسبة مشاركة النساء 

ومـا بعـده أقـل مـن الثلـث، كمـا       الذين أكملـوا التعلـيم الثـانوي    نسبة القوى العاملة  •
التحصــيل مــن غيــاب التطــابق فيمــا بــين  الســكان العــاملين) مــن %83( حــوالي يعـاني 
مـن السـكان    )%3.4( يمتلـك ، بينما والمهارات المطلوبة في عملهم الرئيسي العلمي

 . مستوبيات تعليمية أعلى من المهارات المطلوبة في عملهم الرئيسي.العاملين 

وقـد   )%7.0(اوز نسـبة النسـاء فيهـا    لـم تتجـ  مليـون شـخص    )4.2( العمالـة بلغ إجمالي  •
وبلغــت نســبة . )%73.7(بالســواد األعظــم مــن العمالــة  اســتأثر القطــاع غيــر الرســمي  

فـي العمالـة غيـر الرسـمية أكثـر مـن       العاملين الذين سبق لهم  أن انخرطوا السكان 
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ــوا  )%8(بمــا فــي ذلــك حــوالي    )81%( عمالــة غيــر رســمية داخــل   فــي وظــائف  عمل
 رسمية.لقطاع الرسمي ووحدات إنتاج أخرى ومشاريع امؤسسات 

 ) %42.4( فإن ،مستخدمين (يعملون عند غيرهم)كان حوالي نصف األفراد العاملين  •
 رهم.خاص أو عمال مساهمين في إطار أُسكانوا إما  يعملون لحسابهم ال

وتحديـداً فـي التجـارة    %) 55.6(تركزت العمالة بصورة كثيفة في قطـاع الخـدمات    •
ــة (%) واإل22.7( ــد   )%12.7دارة العام ــا الزراعــة فق ــبة  . أم مــن  )%29.2(ســاهمت بنس

 لقطاع الصناعة. )% 14.5(إجمالي العمالة مقارنة بنسبة 

ــام    • ــة الع ــدل البطال ــى وصــل مع ــي أوســاط النســاء     )%13.5(إل ــراً ف ــع كثي ، وهــو يرتف
 . %)12.3(عنه في أوساط الرجال %) 26.1(

متوسط البطالة علـى  ضعف كان تقريباً  )%24.5(والذي بلغ إن معدل بطالة الشباب  •
ا ممـ أقصـر نسـبياً   فتـرات بطالـة   ه تناوبت على هؤالء الشباب المستوى الوطني، ولو أن

 .هو عليه الحال في أوساط الكبار

عمالـة قاصـرة   شـخص إمـا منخـرطين فـي     مليـون   )1.556(إجماالً كان مـا يزيـد علـى     •
ولكــنهم غيــر المحتملــة لعمــل أو موجــودين فــي قــوة ا أو عــاطلين  بالوقــتمرتبطــة 

كمـا   .(متواجـدين)  غيـر متـوفرين  باحثين عن العمل أو بـاحثين عـن عمـل لكـنهم     
تقريبـاً  بمـا يسـاوي    )%27.1(لعمالة إلى قصور استغالل الالكلي  القياسوصلت نسبة 

 ضعف معدل البطالة. 

ــون شــخص   )3.27(كــان هنــاك   • ــاج ذات االســتخدام    ملي منخــرطين فــي أنشــطة إنت
. المنخرطات فـي إنتـاج مـواد غذائيـة لإلعاشـة     من النساء  م هؤالءظومع ،همالخاص ب

 ومــن ضــمن مجموعــة هــؤالء المنتجــين لالســتخدامات الخاصــة ثمــة مجموعــة هامــة 
أو كقـوى   ،شـخص )  197.000شاركت في أنشطة سوق العمـل إمـا كعـاطلين (    نسبياً

 .شخص  )388.000عاملة محتملة (

فـي   سـاعة  )44(حـوالي  فـي الوظيفـة الرئيسـية     دةالمعتـا  متوسط سـاعات العمـل  بلغ  •
عنه فـي   ساعة ) 34وينخفض هذا العدد بصورة ملحوظة في أوساط النساء (األسبوع 

مـن كافـة األشـخاص العـاملين      )%6.8(حـوالي  كما أفاد ساعة).  45أوساط الرجال (
 األسبوع المرجعي. أثناء واحد نشاط أو  ،بأنهم يعملون في أكثر من وظيفة

ويـنخفض هـذا   ريـال   )52.500(متوسط الكسب الشهري فـي الوظيفـة الرئيسـية     بلغ •
 .)ريال 53.300(بالرجال مقارنةً  ريال  )40.400( إلى  بالنسبة للنساء المبلغ

حيـث    المسـاواة  انعـدام درجة عاليـة مـن   عن (الكسب) أبان حجم توزيع المداخيل  •
أقــل مــن ثلثــي الــدخل  يكســبونمــن كافــة األشــخاص العــاملين  )%23.8(أن حــوالي 

 .)في الشهر ريال )35.000( عند لمحتسبالشهري الوسط (وا



7 
 

قـد شـاركوا فـي بـرامج     شـخص   )87.500(أن حـوالي  أظهـرت نتـائج المسـح    ذلك كـ  •
كمـا أن الجـزء    ،وغالبية هؤالء من الرجـال  ،السابقةعشر شهراً  االثنيتدريب خالل 

لمنتسـبي المؤسسـة    )%21.4(بنسـبة  قدمته الحكومة األكبر من أنشطة التدريب 
وخصوصاً تعليم الكبـار  ألنشطة تدريب أخرى  )%30.5(ونسبة العسكرية والدفاع 

 .وبرامج تدريب مرتبطة بالصحةالقراءة والكتابة والحساب 

شخص يعيشون في الخارج معظمهم من الرجـال وهـم أساسـاً     )103.000(هناك أخيراً  •
 طق الريفية.اكانوا عاطلين في المن

منـاطق  الجميع األسر المدنيـة وغيـر المؤسسـية والتـي تعـيش فـي       المسح  غطى هذا •
تغطية باإلمكان  لم يكنخالل العمليات الميدانية الحضرية والريفية في اليمن. 

تلخـيص العناصـر األساسـية فـي      ويمكن .نظراً لظروف خاصة بالمسحمناطق بعينها 
  تصميم العينة وأخطاء المسح على النحو التالي: 

 تنفيذ المسـح عليهـا علـى مـدار     توزعأسرة  )(13,376مالي حجم عينات المسح إجبلغ  •
 .)%3.6(غ المعدل الخالي من اإلجابة أي كل ثالثة أشهر، وقد بل أربعة أرباع السنة

بمــا  نقطــة مئويـة  )0.5(دير معـدل البطالــة الـوطني إلـى    وصـل الخطـأ المعيــاري لتقـ    •
الـذي   بـأن الخطـأ النسـبي المعيـاري     علمـاً نقطة مئوية.  )1.2( -يساوي هامش خطأ+/

بمـا يسـاوي هـامش     )%4.6(شـخص قـد بلـغ     )500,000(يوجد في مسح نموذجي لعدد 
 .45000-خطأ +/

السجالت اإلدارية الخاصـة بالعـاملين   أظهرت عملية مقارنة تقديرات المسح ببيانات  •
لـة مـن   قودرجـة مع عـن   ين فـي التعلـيم األساسـي والثـانوي    في اإلدارة العامـة والمعلمـ  

 التوافق.
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2013-14)2 ( 

 
 نساء رجال  إجمالي

  شباب
 سنة) 15-24(

 25كبار (
  سنة فما فوق)

 8,407,000 4,972,000 6,570,000 6,808,000 13,378,000  سنة فأكبر) 15( السكان
 3,567,000 1,283,000 397,000 4,453,000 4,850,000 قوة العمل

 3,228,000 968,000 293,000 3,904,000 4,197,000  العمالة
 749,000 799,000 554,000 1,001,000 1,556,000 العملقصور استغالل 

 8,000 1,000 1,000 8,000 9,000 المرتبطة بالوقت  القاصرةالعمالة  -
 339,000 315,000 104,000 549,000 653,000  البطالة -
 411,000 483,000 450,000 444,000 894,000 قوة العمل المحتملة -

 %42.4 %25.8 %6.0 %65.4 %36.3 معدل مشاركة القوى العاملة
 %38.4 %19.5 %4.5 %57.3 %31.4  العمالة إلى السكان نسبة 

 %9.5 %24.5 %26.1 %12.3 %13.5 1ب ع  معدل البطالة
 %19.0 %45.2 %65.5 %20.4 %27.1  4 ب ع معدل االستغالل القاصر للعمل

 %30.0 %17.9 %28.2 %23.4 %24.1  بطالة طويلة األجل 
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 لقوة العمل المستوى التعليمي

 %66.2 %75.3 %65.9 %68.8 %68.6  التعليم األساسي  -
 %23.0 %22.8 %19.8 %23.2 %23.0 التعليم الثانوي  -
 %10.2 %1.6 %13.1 %7.4 %7.9  م بعد الثانويالتعلي -

       )3(الوظائف في المراتب األولى
 577,200 208,500 56,900 728,800 785,700 محاصيل الحقول ومزارعي الخضروات  -
 564,300 197,800 13,700 748,400 762,100 البائعين في المحالت التجارية  -
 144,100 63,100 79,100 128,100 207,200 األلبان وتربية المواشي ومنتج -
 87,600 29,800 0 117,400 117,400  عمال البناء -
 80,800 28,500 200 109,100 109,300 مكاتب آخرين وموظف -
 97,300 11,900 0 109,200 109,200 وسيارات األجرة والحافالتسائقو العربات  -

 %3.7 %2.1 %1.4 %3.5 %3.4 تطابق المهارات  غياب
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0  االقتصادياط فرع النش

 %27.4 %35.4 %51.3 %27.6 %29.2 الزراعة -
 %14.5 %14.2 %12.7 %14.6 %14.5 الصناعة -

 (%8.9) (%7.7) (%0.1) (%9.2) (%8.6) البناء    
 %66.4 %49.3 %34.9 %57.2 %55.6 الخدمات -

 (%14.1) (%8.2) (%5.1) (%13.3) (%12.7)   اإلدارة العامة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 الوضع في حالة العمل

 %50.3 %50.3 %32.6 %51.6 %50.3  موظفون -
 %8.4 %2.0 %2.3 %7.3 %6.9 أرباب عمل -
 %34.2 %20.1 %26.1 %31.3 %31.0 لحسابهم الخاص عاملون -
 %6.7 %27.0 %38.5 %9.4 %11.4 عمال مساهمين في األسرة -

 %78.6 %90.7 %83.1 %81.3 %81.4  عمالة غير رسمية
 %70.1 %83.4 %71.1 %73.4 %73.7 العمالة في القطاع الغير رسمي

متوسط عدد ساعات العمل المعتادة اسبوعياً في 
 )ساعة(الوظيفة الرئيسية 

43.8   44.6   33.7   44.6   43.7   

 %13.1 %6.9 %8.9 %11.9 %11.7 اصحاب الوظائف المتعددة 
 56,100 34,500 40,400   53,300   52,500 (ريال)متوسط الدخل الشهري في الوظيفة الرئيسية 

 %22.4 %28.3 %25.3 %23.7 %23.8 ل المنخفض في الوظيفة الرئيسية خاصحاب الد
 1,951,000 1,319,000 2,680,000 590,000 3,270,000 منتجون الستخداماتهم الخاصة 

 107,000 90,000 47,000 130,000 197,000 عن العملعاطلون  -
 133,000 144,000 282,000 105,000 388,000  قوة العمل المحتملة -

 1,473,000 950,000 1,910,000 513,000 2,423,000  منتجو المواد الغذائية المستخدمة في اإلعاشة
 56,600 31,000 24,200 63,400 87,500  مشاركون في برامج تدريب 
 75,000 23,700 1,000 102,000 103,400  مهاجرون يعملون في الخارج

                                                           
قد ال تتوافق التفاصيل مع المجموع وفي حاالت معينة تختلف التفاصيل عن تلك البيانات الواردة في الملحق االحصائي أ بسبب : 1 مالحظة 2-

 .ةقودفالتقريب العشري او قيم م
 .ترد في متن النص عن المهن في المراتب األول خاصة الرجال والنساء والشباب والكبارهناك بيانات منفصلة 3-
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1  
مــن قبــل الجهــاز    2014-2013اليمنيــة  ةجــرى تنفيــذ مســح القــوى العاملــة فــي الجمهوريــ      

المركزي لإلحصـاء وبـدعم مـن منظمـة العمـل الدوليـة والصـندوق االجتمـاعي للتنميـة وعبـر           
جتماعيـة والعمـل ووزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي. وقـد       التعاون المشترك مع وزارة الشئون اال

سرة واسعة النطـاق  ألتولى الجهاز المركزي لإلحصاء تنفيذ عدد من تعدادات السكان ومسوح ا
  )yemen.org-http://www.cso(بمختلف انواعها في الفترة الماضية بما في ذلك ما يلي: أنظر 

 1999 مسح القوى العاملة 

 1999 المسح الوطني لظاهرة الفقرة 

 2004 للسكان والمساكن العامالتعداد 

 06-2005 سرةاألميزانية مسح 

 2006 المسح العنقودي للمؤشرات المتعددة

 2009 ربع محافظاتأغرافي في والمسح الديم

 10-2009 مسح عمالة األطفال

تعـاريف متباينـة إال   و ،فـة ومفـاهيم  لت مؤسسة على منهجيـات مخت ومع أن مثل هذه االستبيانا
العمالـة والبطالـة فـي أوسـاط الشـرائح السـكانية ويمكـن         حالـة أنها جميعـاً تـوفر بيانـات عـن     

االســتئناس بهــا لبنــاء تقــديرات عــن اتجاهــات المؤشــرات الرئيســية الخاصــة بســوق العمــل فــي      
  الجمهورية اليمنية. 

فــي  ةالعمالــة الراهنـ  حالـة ثــروة مـن المعلومـات عــن    2014 -2013ة يـوفر مسـح القــوى العاملـ   
وعناصر اخرى مرتبطة  ،والبطالة ،والعمالة ،اليمن، خصوصاً لما يوفره من بيانات عن قوة العمل

وكــذا بيانــات عــن قــوة  ،بالوقــت العمالــة القاصــرة المرتبطــةالعمــل وتحديــداً  بقصــور اســتغالل
هذه البيانات وفقاً للمعايير الدوليـة الجديـدة بشـأن إحصـاءات     العمل المحتملة. وقد تم معالجة 

قصــور اســتغالل العمــل والتــي تــم تبنيهــا فــي المــؤتمر الــدولي التاســع عشــر     و ،والعمالــة ،العمــل
. ويسـتعرض القسـم الثـاني مـن هـذا التقريـر       )4()2013إلحصاءات سـوق العمـل (جنيـف اكتـوبر     
  وسمي والمحلي. النتائج الرئيسية بما في ذلك التباين الم

عنــد تنفيــذ أخــر تعــداد للســكان    2004العمالــة منــذ   حالــةولكــي يتســنى تقيــيم تطــور  
فقـد تـم    ،للكبـار واألطفـال   عمالـة األسـرة  وقت تنفيـذ مسـح    2010وكذلك منذ  ،والمساكن

وفقـاً للمعـايير الدوليـة السـابقة      )2014-2013(معالجة البيانات الواردة في مسح القـوى العاملـة   
ذلك يبـين القسـم الثـاني    كـ  .)5()1982( مر الدولي الثالث عشر إلحصـاءات سـوق العمـل   (المؤت

  هم االتجاهات الرئيسية. أأدنى هذا 

                                                           
ة العمل الدولية، القرار المتعلق بإحصاءات العمل والعمالة واالستغالل القاصـر للعمـل، المـؤتمر الـدولي التاسـع عشـر إلحصـاءات سـوق         منظم - 4

of-conference-events/international-and-databases/meetings-and-http://www.ilo.org/global/statistics-. 2013العمــــل، جنيــــف، 
en/index.htm--sta s cians/19/lang-labour. 

دياً، العمالـة، البطالـة، العمالـة القاصـرة، المـؤتمر الـدولي       منظمة العمل الدولية، قرار بشأن اإلحصاءات الخاصة بالسكان النشطين اقتصا -5
ــف      ــل، جنيــــ ــوق العمــــ ــاءات ســــ ــر إلحصــــ ــث عشــــ and-databases/meetings-and-http://www.ilo.org/global/statistics-. 1982الثالــــ

en/index.htm--sta s cians/WCMS_221500/lang-labour-of-conference-events/international. 

http://www.cso
http://www.ilo.org/global/statistics
http://www.ilo.org/global/statistics
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عن البيانات بما فيها تفصيالً  تقدم االقسام الالحقة في هذا التقرير دراسات تحليلية أكثر
وخصائص األفراد  ،)3 البيانات الخاصة بمشاركة القوى العاملة للسكان في سن العمل (القسم

وحالـة العمالـة، القطـاع الرسـمي      ،)4العاملين من حيث نوع النشاط االقتصادي والمهنة (القسم 
(القسـم   المرتبطـة بالوقـت  )، سـاعات العمـل والعمالـة القاصـرة     5والعمالة الغير رسمية (القسـم  

البطالــة طويلــة )، البطالــة المتتابعــة بمــا فــي ذلــك 7)، الــدخل المــرتبط بالعمالــة (القســم 6
)، 9واالشـخاص الـذين هـم خـارج قـوة العمـل (القسـم         ،)، قـوة العمـل المحتملـة   8األجل (القسم 

 .)10(القسـم   لإلعاشـة المواد الغذائيـة   وبما في ذلك منتجوالمنتجين الستخداماتهم الخاصة 
 ،ةخاصـة علـى صـلة بصـلب مسـح القـوى العاملـ       أو مواضيع ويتطرق القسمان األخيران إلى مسائل 

) والمهــاجرين الــذين يعملــون فــي الخــارج 11والمتعلقــة بالمشــاركة فــي بــرامج تــدريب (القســم 
  .)12(القسم 

وفيمـا يتعلـق   ، )6(من الجـداول اإلحصـائية   مكتملة مجموعة يقدم الملحق (أ) لهذا التقرير 
بمنهجية المسح بما في ذلك تصميم المسح والمفاهيم والتعريفات الرئيسـية وتصـميم عينـات    

منفصـلة  فكل ذلك مشروحاً بصـورة   ،المسح والعمليات الميدانية وكذا تقييم نوعية النتائج
عينـة مـن أسـئلة المسـح، وأخيـراً يـورد الملحـق (د)        يتضـمن  ف (ج)  في الملحـق (ب). أمـا الملحـق   

    كشوفاً بأسماء كافة المسؤولين الذين شاركوا في تنفيذ المسح. 

2  
وخصـائص   ،العمـل عرض أن يحدد نسبة القوى العاملة على المستوى الوطني  مسحإن من شأن 

وهــو  ،لألمــةرأس المــال البشــري يمثلـون  السـكان فــي ســن العمــل. والسـكان فــي ســن العمــل هــم   
فـأن قـوة العمـل الوطنيـة     عرض القوى العاملة المحتملـة. ومـن منظـور اقتصـادي     كذلك يحدد 

. الـوطني  االقتصـاد ومهاراتها في إنتاجية قدراتها توى كما يساهم مس ،هي إحدى عوامل اإلنتاج
وقليلـي العمالـة    العاطلونالقوى العاملة ومفرداتها وال سيما تشكل من منظور اجتماعي وسياسي 

) أدنى هذا النتائج الرئيسية لمسح القـوى  1يبين الجدول (فئات اجتماعية تثير مخاوف معينة. 
  : 2014 -2013العاملة 

  2014- 2013خص عن مؤشرات القوى العاملة، مسح القوى العاملة مل): 1الجدول (
(‘000) 2013-14 (%) 2013-14 

 %36.3  معدل مشاركة قوة العمل  378’13  سنة فأكبر) 15سكان في سن العمل (
 %31.4 نسبة العمالة إلى السكان  850’4  قوة العمل •
 %13.5  1ب ع  معدل البطالة 197’4  العاملين •

نسبة البطالة والعمالة القاصرة  9 )مرتبطة بالوقت(عمالة قاصرة 
   2المرتبطة بالوقت ب ع 

13.6% 

ب ع  نسبة البطالة وقوة العمل المحتملة 653 عاطلين عن العمل  •
3 

26.9% 
 528’8 خارج قوة العمل  •

لالستغالل القاصر القياس المركب نسبة  894 (قوة عمل محتملة) 
  للعمل

27.1% 
 270’3 ماتهم الخاصة منتجون الستخدا

  

                                                           
بب األخطـاء الناجمـة عـن التقريـب     قد تختلف البيانات الواردة في الملحق (أ) في بعـض الحـاالت عـن البيانـات الـواردة فـي صـلب التقريـر بسـ         - 6

 العشري وكذلك بسبب قيم مفقودة.
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سـنة فـأكبر الـذين يعيشـون فـي إطـار أسـرهم فـي          )15(فـي سـن العمـل،    عدد السكان وصل 
داخـل   )4,850,000(مـا يقـرب مـن    كان من بينهم  ،2014-2013شخص في  )13,378,000(اليمن 

ومـن ضـمن   عاطـل عـن العمـل.     )653000(مقابـل   )4,197,000(من يعمـل مـنهم   وشكل  قوة العمل
ومـن   ،مرتبطـة بالوقـت  منخرطين في عمالة قاصرة شخص  )9000(كان هناك حوالي املين الع

وأخيـراً   )894000(ووصل عدد األشخاص في قوة العمل المحتملة خارج قوة العمل، األفراد ضمن 
مــــن بيــــنهم )3,270,000(الســــتخداماتهم الخاصــــة فــــي أنشــــطة إنتــــاج العــــاملين بلــــغ عــــدد 

   .مشاركة في أرباحيبحثون عن عمل مقابل أجر أو لين في قوة العمل كعاط)197,000(

للسـكان فـي سـن العمـل     ونعني بذلك النسبة المئويـة   بخصوص معدل مشاركة قوة العمل
فـي   فقط بما يشير إلى أن حوالي ثلث السكان )%36.3(فقد وصل إلى الموجودين في قوة العمل 

معدل العمالة أما مشاركة في الربح.  مقابل أجر أوأو يبحثون عن عمل يعملون كانوا سن العمل 
والــذي المشــاركين فــي عمالــة  النســبة المئويــة للســكان فــي ســن العمــل    وهــو إلــى الســكان  

 العمـل للسـكان اآلخـذين فـي التنـامي     االقتصاد الوطني في توفير كذلك يعد مؤشراً عن أداء 
  .)%31.4(فلم يتجاوز 

 )%13.5(غيـر العاملـة   وية لقـوة العمـل   كما تحدده النسبة المئمعدل البطالة  بلغإلى ذلك 
شخاص عاملين هنـاك تقريبـاً شـخص واحـد عاطـل عـن       أبما يشير إلى أنه في كل ستة أو سبعة 

يــتم احتياجــات عمالــة لــم عــن  واحــدمجــرد مؤشــر هــو  )1(ب ع  غيــر أن معــدل البطالــة. العمــل
ال تأخــذ فــي  أخــرى الجهــة اليســرى مــن الجــدول أعـاله مؤشــرات  بـين تولهــذا فــي البلــد.  تغطيتهـا 

والبـاحثين عـن    المرتبطـة بالوقـت  العمالـة القاصـرة   االعتبار البطالـة فحسـب ولكـن كـذلك     
ــغ المعــدل الكلــي للبطالــة والعمالــة    .المتــوفرين وغيــر المتــوفرين العمــل  وبنــاءً علــى ذلــك بل

، وبلـــغ المعـــدل الكلـــي للبطالـــة وقـــوة العمـــل  )%13.6 ()2المرتبطـــة بالوقـــت (ب ع القاصـــرة 
فقـد   )4(ب ع  لالسـتغالل القاصـر للعمـل    المركبالقياس العام أما ، )%26.9( )3(ب ع  حتملةالم

  .)%27.1(بلغ 
-  

الدوليـة   لمعـايير ا وفـق  )م2014-2013(القـوى العاملـة   معالجة بيانـات مسـح   بعد أن تم إعادة 
حتــى تكــون نتــائج المســح  )ءات سـوق العمــل (المــؤتمر الــدولي الثالــث عشــر إلحصــا 1982لعـام  

 للسـكان ومسـح عمالـة األطفـال     م 2004خدمة فـي تعـداد   تمـع التعريفـات المسـ    لمقارنةقابلة ل
إلـى حـد   قـد زادا  المشاركة فيها ومعدل ) أن حجم قوة العمل 1، تظهر النتائج (الشكل م2010

  .م)2014-2013(إلى  م2004نوات من خالل فترة العشر السما 
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ومسح عمالة األطفال  م2004وفق بيانات تعداد  رات مختصرة عن اتجاهات سوق العمل:مؤش :1الشكل 
(والذي تم إعادة معالجتها بمقتضى تعريفات المؤتمر الثالث عشر  2014-2013ومسح القوى العاملة  2010

  الدولي إلحصاءات سوق العمل)

  

  

  

  

  

  

-2013(فــي  )%42(إلــى  م2010وم  2004فــي  )%39(مــن  معــدل مشــاركة قــوة العمــل ارتفــع 
فـي   )%32(و 2004في  )%33(من ارتفعت نسبة العمالة إلى السكان مع ذلك ، وبالتوازي. )2014
 بتنـامي الخاصـة  وهذه النتـائج متسـقة مـع الفرضـيات العامـة       .2014-2013في  )%37(إلى  2010

  والعمالة في سياق عملية التنمية.  مشاركة قوة العمل

فـي  هـي الشـكل الطـاغي    لغـرض اإلعاشـة   يات المتدنية للتنمية فـأن الزراعـة   وعند المستو
شـراكة  أو ال ،فـي العمـل مقابـل األجـر    وبالتالي تكون مشاركة قوة العمل  ،االقتصاديالنشاط 

من اإلنتاج المنزلـي إلـى   يتحول النشاط االقتصادي  الوقتوبمرور في الربح متدنية هي األخرى. 
وهكـذا فمـن المتوقـع أن يشـهد معـدل       .مختلـف قطاعـات االقتصـاد   مرتبطة بالسوق في أنشطة 

مـع توسـع قطـاع     علـى نحـو مطلـق ونسـبي    مشاركة قوة العمل ومعدل العمالة بمـرور الـزمن زيـادة    
        الصناعات والخدمات في االقتصاد.  

عـدد العـاطلين ومعـدل البطالـة والـذي      كل مـن  فقد شهد  )1(ووفقاً لنتائج مؤشرات الشكل 
ابهما بحسب المعايير الدولية للمؤتمر الدولي الثالث عشـر زيـادة طفيفـة خـالل الفتـرة      تم احتس

كـان إجمـالي    2004، ففـي  2014-2013اداً في انخفاضاً ح اقبل أن ينخفض م 2010إلى  2004من 
إلـى   م 2014-2013، ثم ينخفض في )901,000(إلى  2010في ليرتفع  )689,000(عدد العاطلين 

 )%18( م2010وفــي  )%16( 2004توازي مــع ذلــك كــان معــدل البطالــة فــي      وبــال. )653,000(
  .  2014-2013في  )%13(إلى لينخفض بعدها 

-  

على الرغم من أن االنخفاض العام في البطالة على مدار السنوات تؤكده االتجاهات الربعية 
علـى المسـتوى الربعـي تظهـر     فـإن تحركـات القـوى العاملـة والعمالـة      م  2014-2013خالل العام 

  .2كما هو مبين في الشكل  اًمعاكس اًاتجاه
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  2014 -2013، مسح الربعية لقوة العمل االتجاهاتملخص بمؤشرات : 2الشكل 

ظهـر معـدل قــوة العمـل ومشـاركة هــذه القـوة وكــذا معـدل العمالـة ونســبتها إلـى الســكان         ي
معـدل مشـاركة قـوة العمـل فـي الربـع        انخفاضاً مطرداً خالل فصـول السـنة االربعـة، فقـد وقـف     

فــي  )%33.3(و )%35.7(ثــم إلــى  ) %37.6(ليــنخفض فــي الربــع الثــاني إلــى   ) %38.6(األول عنــد 
ة إلـى السـكان نـزوالً    تحركت نسـبة العمالـ  وبالتوازي مع هذا . على التوالي الربع الثالث والرابع

الـة علـى صـعيد التغيـر الربعـي      بفارق وصل إلى ما يقرب من خمـس نقـاط مئويـة. أمـا معـدل البط     
فـي الربـع الثـاني وإلـى      )%13.6(فـي الربـع األول إلـى     )%14.6(فقد اختلف قليالً حيـث هـبط مـن    

في الربع الرابع األخير  )%13.1(في الربع الثالث قبل أن يغير اتجاهه صعوداً ليصل إلى  )12.5%(
  من السنة. 

-  

إلـى   م 2013من سـبتمبر   اًشهر 12خالل فترة ) م2014-2013 (ملةجرى تنفيذ مسح القوى العا
وقد تم تصميم العينة لتتوزع على فصول السنة األربعة حتى تكـون نتـائج    م ،2014أغسطس 

 17ف مــن فتــرة الصــي 1مثــل الربــع ي( ربــعالعمالــة والبطالــة فــي كــل  حالــة المســح معبــرة عــن
 م، 2013نــوفمبر  17-1ي فتــرة الخريــف مــن  مثــل الربــع الثــان يوم 2013ســبتمبر  1أغســطس إلــى 

ــرة الشــتاء   3مثــل الربــع  يو ــع  يفــي حــين   م 2014فبرايــر  16-1فت ــايو  16-1الربيــع  4مثــل الرب م
2014.(  

ومن واقـع النتـائج الربعيـة يمكـن احتسـاب القـيم التقريبيـة للتباينـات الموسـمية للعمالـة           
وي الربعـي بمـا يقابلهـا مـن متوسـطات      والبطالة عبـر مقارنـة قـيم العمالـة والبطالـة علـى المسـت       

تـم احتسـابها كنسـبة     )104(فقيمـة العامـل الموسـمي للعمالـة هـي       سنوية. على سـبيل المثـال  
-2013) إلــى مســتوى المتوســط الســنوي للعمالــة فــي  4,381,000( 1لمســتوى العمالــة فــي الربــع  

  أدنى هذا هذه النتائج. 3ويبين الشكل  .)4,197,000( م2014
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  2014 -2013موسمية للعمالة والبطالة، مسح التباينات ال :3الشكل 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 1ويمكن أن نالحظ من هذا الشكل أن العمالة تصل إلى أعلى مستوياتها في الصيف (الربع
حيـث تزيـد بحــوالي أربـع نقــاط مئويـة عــن المتوسـط السـنوي وتكــون فـي أدنــى مسـتوياتها فــي         

المتوسـط السـنوي. ويتسـاوى     أدنـى س نقـاط مئويـة   ) حيث تـنخفض بحـوالي خمـ   4الربيع (الربع 
ويختلف إلى حـد مـا    )3) والشتاء (الربع 2معدل العمالة مع المتوسط السنوي في الخريف (الربع 

ــع     ــة ففــي الصــيف (الرب ) ترتفــع البطالــة عــن  2) والخريــف (الربــع  1التفــاوت الموســمي للبطال
  ). 4) والربيع (الربع3(الربع المتوسط السنوي وخصوصاً في الصيف لتنخفض في الشتاء 

 التفـاوت فـي   تفـاوت البطالـة الموسـمي هـو أكبـر كثيـراً مـن       وكما هو متوقع فإن الفرق في 
 ،)92-115(يسـاوي   23موسمية للبطالة إلـى  العوامل الالعمالة حيث يصل الفرق بين أعلى وأدنى 

البطالة بدرجة أكبـر  ) كما تتفاوت 95-104(تساوي  9في حين تبلغ القيمة المقابلة للعمالة 
  كثيراً من العمالة خالل فصول السنة األربعة.

-  

يختفي وراء النتائج على المسـتوى الـوطني والمـذكورة أعـاله تباينـات جغرافيـة واسـعة فـي         
أكبـر إلـى    اًأن هناك نشاط) 2014-2013(أنشطة سوق العمل في البلد فقد أظهرت بيانات مسح 

. وبالمقارنـة  %)35.8( %) عنه فـي منـاطق الريـف   38.0ل في المناطق الحضرية (حد ما لقوة العم
  .%)12.4%) عنه في المناطق الحضرية (13.8كان معدل البطالة أعلى قليالً في مناطق الريف (

ــث يظهــر النصــف االيســر مــن   فيمــا بــين المحافظــات   درجــة التفــاوت  4يوضــح الشــكل    حي
ل مشاركة قوة العمل إلى أدناها في حين يبين النصـف  الشكل ترتيب المحافظات من أعلى معد

  األيمن من الشكل هذا الترتيب معكوساً من أدنى معدالت البطالة إلى أعالها.
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  م2014 -2013مسح االختالفات فيما بين المحافظات : 4الشكل 

 

  

  

  

  

  

  

ا عمومـاً  يغيب عن ذهننا أن تقديرات المسح على مسـتوى المحافظـة تقـل فـي دقتهـ      الينبغي أ
عما هو عليه الحال في التقديرات العامة على المستوى الوطني وذلك نظراً إلى العدد المحـدود  

استنتاجات بعينها غير أن هذا ال يمنع من استخالص نسبياً لمالحظات العينة في كل محافظة، 
الت مشــاركة قــوة العمــل والبطالــة مــع بعــض فــي  دخــالل وضــع محافظــات تتشــابه فيهــا معــ مــن 
    موعات.مج

تتصــف بمعــدالت مرتفعــة نســبياً  يبــين الشــكل الرابــع تحديــداً أن هنــاك ثــالث محافظــات  
  لمشاركة قوة العمل ومنخفضة البطالة، وهذه هي: 

 ذمار •
 أبين •
 الحديدة •

مشـاركة قـوة   وعلى النقيض من ذلك هناك ثالث محافظـات تـنخفض فيهـا نسـبياً معـدالت      
  ه هي:في معدالت البطالة، وهذمع ارتفاع العمل 

 الضالع •
 مأرب •
 شبوة •

وكـذلك  لمشـاركة قـوة العمـل    ثـالث محافظـات تتسـم بمعـدالت متوسـطة      وفي المنتصـف  
  البطالة، وهذه هي:

 إب  •
 لحج •
 عمران •

(أي لمشاركة قـوة العمـل   وفيما بين ما سبق هناك خمس محافظات بمعدالت مرتفعة نسبياً 
(أعلـى مـن المتوسـط    ة نسـبياً  وكذا بمعـدالت بطالـة مرتفعـ   ) %36.5أعلى من المتوسط الوطني 

  )، وهذه هي: %13.5الوطني 
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 صعدة •
 حجة •
 عدن  •
 المهرة •
 صنعاء •

قــوة مشــاركة بمعــدالت منخفضــة نســبياً لهنــاك ســبع محافظــات علــى العكــس مــن ذلــك 
  كذلك معدالت بطالة منخفضة نسبياً، وهذه هي: العمل و

 البيضاء •
 ، صنعاءأمانة العاصمة •
 تعز •
 ريمة •
 الجوف •
 المحويت •
 حضرموت •

سـيكون  فـي البلـد علـى المسـتوى الجغرافـي      والبطالـة  العمالـة  ألنماط حتى نعزز من فهمنا و
 العمالـة والـتمعن فـي بنيـة     ،لكـل محافظـة   واالقتصـادية  االجتماعيةالخصائص دراسة مفيداً 

وكـذا   ،)فـي ملحـق اإلحصـاءات أ    15(الجـدول   النشاط االقتصادي فرع بحسبفي كل محافظة 
والتوظيف غير إلى جانب المدى الذي يشغله  )31الجدول  -الة (الملحق أالدخل المتأتي من العم

  ).44و 24الجداول  -لعمل (الملحق أل االستغالل القاصر ودرجة) 18الجدول  -(الملحق أ الرسمي 

3  
-  

 ،م 2014 -2013مسـح القـوى العاملـة     الهـرم العمـري للسـكان فـي نطـاق      )5(يوضـح الشـكل   
مـن  ويمكننـا إلـى حـد مـا      ،للسـكان عـن البنيـة الحاليـة    ويمدنا الهرم العمري بمعلومات قيمـة  

فئــات توزيــع ويبــين الشــكل  .نيــة فــي الماضــي واتجاهــات المســتقبلالتعــرف علــى وضــع هــذه الب
لسـكان فـي الــيمن   الهـرم العمــري ل للرجــال والنسـاء بصـورة منفصــلة. ويتسـم    السـكان العمريـة   

متناســق علــى نحــو بشــكل  2014 -2013بيانــات مســح القــوى العاملــة مــن واقــع ه ؤوالــذي تــم بنــا
 ترتفـع  فئات سكانية عن معبراً بذلك  عريضة بينما قمته صغيرةفقاعدة هذا الهرم  نموذجي

  .  في المستوى المتوسط وتوقع الحياة عند الميالد ، والوفاة ،معدالت الوالدةنسبياً  فيها
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  2014 - 2013الهرم العمري، مسح القوى العاملة : 5الشكل 

 

 

 

 

 

  

  

ــات الشــباب الســكانية    تشــكل ــن   ســنة 24 -15(فئ ــرب م ــا يق ــالي عــدد    )%21() م ــن إجم م
 .)%16(الـذي يقـف عنـد    بصـورة ملحوظـة علـى المتوسـط العـالمي      مرتفع  وهذا المعدلالسكان 

وكبـار  سـنة   )14إلـى   0(مـن عمـر   أطفـال  ( عالـة أفـراد اإل بعـدد  التي تقـاس  نسبة اإلعالة تصل 
سـنة)   64إلـى   15ن العمل الرئيسـية ( في سوارتباطها بحجم السكان  )سنة فأكبر 65من السن 

فـي المتوسـط شـخص واحـد أو     هنـاك  أو شـخص مسـن   أنه لكل طفل  يشيربما  )0.9(إلى حوالي 
 اً متسـاو عـدد الفئـات العمريـة    فـي أدنـى  الهرم العمري ويبين  الرئيسي.في سن العمل أكثر قليالً 

فــي ثــم يقــل هـذا العــدد  سـنوات)   9-5و ( )ســنة 14 -10( فــي الفئتـين العمريــة تقريبـاً لألطفــال  
احتسـاب صــغار  وجــود قصـور فــي  يكــون هـذا تعبيــراً عـن    وربمـا ســنوات).  4 -0(الفئـة العمريـة   

ناقصاً فـي السـنوات   شهد تيأن معدل الخصوبة قد بدأ إلى ربما يشير ذلك أو في المسح األطفال 
  األخيرة.

الفئـة  مـن   )سـنة فـأكبر   15فـي صـورتها الكاملـة (   الفئات السكانية في سن العمـل  تتألف 
سـنة   65لسـكان ( لكبـار السـن   سـنة) ومـن فئـة     64 -15(الرئيسـية   السكانية فـي سـن العمـل   

غ كمـا أشـرنا إلـى ذلـك مـن قبـل بلـ       م 2014 -2013وبحسب نتائج مسح القـوى العاملـة    .فأكبر)
شـخص مـن ضـمن القـوى      )4,850,000(كـان مـنهم    )13,378,000(عدد األشخاص في سن العمـل  

%) يـنخفض  36.3وهذا العدد يشير بصورة جلية إلى أن معدل المشاركة في قوة العمـل ( العاملة 
فالمعدل العالمي للمشاركة في قـوة العمـل   العالمية واإلقليمية. وفقاً للمعايير انخفاضاً كبيراً 

 2013وصـل فـي    عن السكان النشطين اقتصادياًمنظمة العمل الدولية وتوقعات لتقديرات وفقاً 
  .)7()% 50.4(وبالنسبة للدول العربية كان  )%64.3(إلى 

  

  

  
                                                           

). 2011منظمـــــــة العمـــــــل الدوليـــــــة، الســـــــكان النشـــــــطون اقتصـــــــادياً، تقـــــــديرات وتوقعـــــــات (النســـــــخة السادســـــــة، أكتـــــــوبر     -7
8/data/EAPEP/eapep_E.htmlhttp://laborsta.ilo.org/applv. 
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-  

نطـاق  يقـيس  نشاط سوق العمـل، وهـو   هو مؤشر عن مستوى  المشاركة في قوة العملإن معدل 
إلى قوة العمل وهو في تعريفه بمثابة نسبة  ،ن اقتصادياًوهم نشط السكان في سن العمل الذين

معــدل لالوصـف التفصـيلي   . يـوفر  عنهـا فـي شـكل نسـبة مئويـة     راً معبـ السـكان فـي سـن العمـل     
المشـاركة فـي قـوة    عـن وضـع   صـورة  حسـب الجـنس والفئـة العمريـة      المشاركة في قـوة العمـل  

  .)6( الشكل يوضح ذلككما  ،العمل
 

  اركة في قوة العمل حسب الجنس والفئة العمريةعدل المشم: 6الشكل 
  م)2014 - 2013(مسح القوى العاملة  

 

 

 

 

  

فـأن  في كثيـر مـن البلـدان     في قوة العمل بمعدل المشاركة الخاصة المنحنيات  وعلى غرار
وهـذا  معكوسـاً.    )U( حـرف الفي اليمن يأخذ شـكل  للذكور  المشاركة في قوة العملمنحنى 

وعلـى  أكثر للرجال في قوة العمـل  مشاركة عن علو على منحنى اإلناث معبراً بذلك المنحنى ي
بمـا  المنحنى الخاص بالذكور في الفئات العمرية الدنيا ويزداد  .مستوى كافة الفئات العمرية

 ،الـذين يخرجـون مـن المدرسـة ويـدخلون سـوق العمـل       صـغار السـن مـن الرجـال     إلـى انتقـال   يشير 
مـع  سـنة قبـل أن يـنخفض تـدريجياً      )39 -35(في الفئـة العمريـة   ذروته  ويصل هذا المنحنى في

  في أعمار متقدمة.  وتقاعدهم  ،خروج الناس من سوق العمل

ولـم يرتفـع   الخط المستوي  شكل يأخذفهو تقريباً منحنى اإلناث كما يظهر في الشكل أما 
في الفئة العمرية  )%9.3(وفي ذروته يصل معدل مشاركة النساء في قوة العمل  )%10(عن أبداً 

 49 -45فـي الفئـة العمريـة (    )%7.0(وفي المرتبة الثانية تصل هذه الـذروة إلـى    ،)سنة 34 -30(
بعـد بلـوغ األطفـال فـي     إلـى سـوق العمـل    إلـى عـودة المتزوجـات مـن النسـاء      وبما يشير ربما  )سنة

  أسرهن سن الدراسة. 

فــي معظــم بلــدان عامــاً مشــتركاً  ملمحــاًيشــكل تــدني مشــاركة اإلنــاث فــي قــوة العمــل   إن 
إلـى حـوالي    2013حيث وصل متوسط هـذه المشـاركة فـي البلـدان العربيـة فـي العـام        المنطقة 

الصادرة عن منظمة العمل الدولية. ومـع ذلـك تظـل مشـاركة النسـاء       وفقاً للتقديرات )20.5%(
مـن الفحـص    بصـورة اسـتثنائية وبمـا يسـتدعي إجـراء مزيـد      في قـوة العمـل فـي الـيمن منخفضـة      

مشـاركة   وكذا العوامل األخرى التي تحول دون ،المسؤولية في إطار األسرةوالدراسة من حيث 
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 حالـة الـزواج  مفيداً تحليـل البيانـات بحسـب    على هذا الصعيد قد يكون النساء في سوق العمل. 
  .)51الجدول  -ووجود األطفال الصغار في األسرة (الملحق أ

  

-  

بمـا يظهـر نسـبة    المقابـل  المنحنـى   بجـوار المشـاركة فـي قـوة العمـل     معـدل  منحنـى  وضع إن 
سـكان  الالمزيد من المعلومات حـول أنمـاط نشـاط     يكشف عنالعمالة إلى السكان من شأنه أن 

للرجـال   )7(بصـورة مرئيـة فـي الشـكل     وهـذه البيانـات موضـحة    . في سـن العمـل فـي قـوة العمـل     
لمنحنى األعلى في الشكل معدل المشاركة في قوة العمل موزعـة بحسـب   ويمثل ا ،والنساء معاً

  لنسبة العمالة إلى السكان.المنحنى المقابل وتحت هذا المنحنى هناك  .الفئة العمرية

مـع  فـي الفئـات العمريـة الـدنيا     حيـث يـزداد كالهمـا    ويتشابه هذان المنحنيان في الشـكل   
إلى قوة العمل للحصول على وظيفة. ويصل هذان  همخروج صغار الشباب من نظام التعليم ودخول

بعــد ذلــك مــع  اســنة) لينخفضــ 34 -30فــي الفئــة العمريــة الرئيســية (المنحنيــان إلــى الــذروة 
   لعمل. د العاملين وخروجهم من قوة اتقاع

  

ونسبة العمالة إلى السكان، مسح القوة العاملة : معدل المشاركة في قوة العمل 7الشكل 
  م2014 -2013

  

بـين المنحنيــين البطالـة. ويمكننـا أن نالحـظ أن هــذه الفجـوة تكـون أكثــر       الفجـوة  تمثـل  
في الفئات العمرية األعلى فيقترب المنحنيان من بعضهما أما  ،وضوحاً في الفئات العمرية الدنيا

  العمرية. في هذه الفئات بما يشير إلى انكماش معدل البطالة 

ارتفاع نصـفي  عند مرسوم هو خط أفقي  )7(الشكل في إن الخط المرسوم على شكل نقاط 
بما يتطابق مع الفئة  %)50وهي () من قمة منحنى معدل المشاركة في قوة العمل %25(حوالي 
الخط النقطي مع منحنى معدل المشاركة في قوة العمـل  هذا أما التقاء  .سنة )34-30(العمرية 

شباب لدخول ال الوسطتقريباً مع العمر ابق يتطفهو عند الطرف األدنى من توزيع الفئة العمرية 
سـنة. أمـا تقـاطع الخـط النقطـي مـع منحنـى         )21( وهو كما يالحظ من الشكل، في سوق العمل
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فـأن هـذا يعنـي    وبالتحليـل   .سنة )22(عن تزيد قليالً ة عمرية ئالسكان فيتم عند ف -البطالة
فترة بطالة تزيد قليالً عـن سـنة   ب مريأن إلى  يضطر أن الشباب الداخل إلى سوق العمل في اليمن

التحليـل للطـرف    وفـي المقابـل يشـير   حصـولهم علـى أول وظيفـة لهـم.     قبـل   واحدة في المتوسط 
سـنة وهـذا يعنـي مـن      )64 -63(حـوالي  للتقاعد هو  الوسطالعمر األعلى من توزيع الفئات إلى أن 

أن الطول المتوقع للفترة التـي   سنة) 21إلى قوة العمل (أي  سن الدخولمع خالل احتساب الفارق 
     سنة.  )43 -42(هي حوالي يقضيها الشخص في العمل في اليمن 

-  

 ،في قوة العملللمشاركين مي يعلتالالتحصيل يحدده بدرجة ما إن مستوى مهارات قوة العمل 
التعلــيم الثــانوي  التــي أكملــتأنــه كلمــا زادت نســبة قــوة العمــل  وبتعبيــر عــام  يمكــن القــول 

كــذلك ثمــة قناعــة واســعة ك ارتفــاع مســتوى مهــارات قــوة العمــل. كلمــا قابــل ذلــوالجــامعي 
في معظم البلدان. وعمومـاً  وفرص التوظيف مي يعلتالالتحصيل مستوى عالقة قوية بين بوجود 

لالنخـراط فـي قـوة العمـل. ويوضـح      كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد كلما ارتفعت حظوظـه  
الرجــال  وبصــورة منفصــلة لكــل مــن توزيــع قــوة العمــل حســب المســتوى التعليمــي   )8(لشــكل ا

  .والنساء
  م2014 - 2013لقوة العمل، مسح القوى العاملة مي يعلتال: التحصيل 8الشكل 

 

 

 

 
 
 
 
 

عن الرجـال، فـأكثر مـن     تحصيلهن العلمينسبياً  يزيدتظهر البيانات أن النساء في قوة العمل 
مقابـل حـوالي   مـا بعـد الثـانوي    نسـاء فـي قـوة العمـل قـد أكملـن التعلـيم الثـانوي أو         من ال )33%(
مــن النســاء فــي قــوة العمــل قــد أكملــن   )%13(عــن مــن الرجــال. كمــا أن مــا يزيــد قلــيالً   )31%(

  من الرجال. )%7.4(التعليم الجامعي مقابل 

اء ك التـدريب أثنـ  وإنمـا كـذل   ،ومستوى مهارات قوة العمل ال يحدده التحصيل العلمي فحسب
من التحليـل الكامـل علـى مسـتوى مهـارات قـوة العمـل مـن خـالل           العمل. لهذا يمكن إجراء مزيد

قــراءة ودراســة البيانــات الخاصــة بــالخبرات العمليــة لقــوة العمــل والخصــائص المهنيــة للســكان  
  ).14الجدول  -أ العاملين (الملحق
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-  

حـو غيـر طبيعـي يسـتدعي     ركة النساء اليمنيات في قـوة العمـل علـى ن   معدل مشاإن انخفاض 
ــأني والــدقيق  إجــراء مزيــد مــة ثــالث قضــايا نتناولهــا بــالفحص أدنــى هــذا:   ثو .مــن التحليــل المت

مشاركة النساء في قوة والسبب المذكور لعدم مي يعلتال، العالقة مع مستوى التحصيل االتجاه
  العمل.  

قــوة العمـل كمــا تـم قياســه مـن خــالل مسـح القــوى العاملــة      معــدل مشـاركة النســاء فـي  بلـغ  
فـي   )%20.5(عـن المتوسـط اإلقليمـي للـدول العربيـة وهـو       كثيـراً  يـنخفض  وهذا الرقم  )6.0%(

والتــي ذُكــرت  )%25.9( 2013عــن القيمــة التقديريــة للــيمن فــي  كمــا يــنخفض أيضــاً  م 2013
لســكان النشــطين عــن اوليــة ل الدوالتوقعــات الصــادرة مــن منظمــة العمــ تقــديراتالكجــزء مــن 

هـو االخـتالف فـي المفـاهيم والتعـاريف المسـتخدمة       والسبب الرئيسي لهذه التباينات اقتصادياً. 
  في مصادر البيانات المختلفة.  

هــي قائمــة علــى أســاس  )2014 -2013(إن أداة القيــاس التــي اســتخدمها مســح القــوى العاملــة  
ي تـ الـة واالسـتغالل القاصـر للعمـل وال    العمل والعماءات المعايير الدولية الجديدة الخاصة بإحص

فـي حـين كانـت     ،)2013تبناها المؤتمر الدولي التاسـع عشـر إلحصـاءات سـوق العمـل (جنيـف،       
والتقـديرات الخاصـة بـاليمن كانـت      ،المتوسـط اإلقليمـي  عـن  تقديرات منظمة العمـل الدوليـة   

ــة الســابقة المتعلقــة بإحصــا     ــايير الدولي ــى المع ءات الســكان النشــطين اقتصــادياً   مؤسســة عل
ي جـرى تبنيهـا مـن قبـل المـؤتمر الـدولي الثالـث عشـر         تـ ة والبطالة والعمالـة القاصـرة وال  والعمال

  ). 1982(جنيف، إلحصاءات سوق العمل 

المعــايير الدوليــة الســالف ذكرهــا نظــامي وبحســب مــا ذُكــر فــأن الفــرق الرئيســي فيمــا بــين 
الخاصـة   الستخداماتهمامل اإلحصائي مع العاملين المنتجين بين العمل والتعيكمن في التمييز 
المـؤتمر الـدولي الثالـث    لتعريـف  ووفقـاً  المـواد الغذائيـة لإلعاشـة.     وص منتجـ وعلى وجه الخصو

"إن األشخاص المنخرطين في إنتاج خدمات وسلع اقتصادية السـتهالكاتهم الخاصـة بهـم     عشر:
العمالة الذاتيـة عنـدما يشـكل مثـل هـذا اإلنتـاج        ينبغي أن ينظر إليهم من ضمن فئةوبأسرهم 
  . ])6( 9الفقرة [ "هامة في إجمالي استهالك األسرة مساهمةً

ــدولي التاســع عشــر      ــؤتمر ال ــاً للم ــه وفق ــة فقــط أولئــك:    وفــي المقابــل فأن ــدخل فــي العمال ي
هـو  منها  الرئيسي"األشخاص الذين يعملون في وحدات اقتصادية خاصة بهم إلنتاج سلع الغرض 

 "من هذا المنتج من قبل األسـرة أو العائلـة   أو المقايضة بسلع أخرى حتى ولو أُستهلك جزءًالبيع 
. وعليه فأن من يعمـل مـن األشـخاص فـي وحـدات اقتصـادية خاصـة بهـم إلنتـاج          ](د) 30الفقرة [

االسـتهالك الخـاص أو األسـري ال يـتم      رئيسـية يكون القصد من إنتاجهـا بصـورة كليـة أو    سلع 
  في فئة العمالة.  ارهم اعتب
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فـي المـؤتمر الـدولي    التعريـف المعتمـد   وألغراض المقارنة تـم فـي الجدولـة التاليـة تحويـل      
  التعريف المعتمد في المؤتمر الدولي الثالث عشر: التاسع عشر إلى 

  2014 - 2013مسح القوى العاملة               
  397,000  )قوة العمل لإلناث (بحسب تعريف المؤتمر الدولي التاسع عشر

  1,910,000+      الخاصة الستخداماتهن سلع منتجات + إناث
  32,000-    تهن الخاصةامنتجات سلع الستخدامغير موظفات إناث -
  2,275,000  قوة العمل لإلناث (بحسب تعريف المؤتمر الدولي الثالث عشر) 

العـام   2004النتيجة المعدلـة بمقارنتهـا مـع مـا يقابلهـا مـن بيانـات مـن تعـداد          وفي الواقع فأن 
النســاء فــي قــوة تظهــر اتجاهــاً متناميــاً لمشــاركة  2010للســكان وكــذا مســح عمالــة األطفــال 

  العمل، كما هو موضح فيما يلي: 

ما تم تعديله بحسب تعريف المؤتمر 
 الدولي الثالث عشر

 قوة العمل لإلناث
معدل مشاركة اإلناث في قوة 

  العمل
 %12.3 659,000  2004التعداد العام للسكان 

 %12.2 776,000 2010مسح عمالة األطفال 

 %34.6 2,275,000  2014 -2013مسح القوة العاملة 

مشـاركة اإلنـاث فـي قـوة العمـل بنـاءً علـى البيانـات         االتجاه الظاهر المتزايـد لمعـدل   غير أن 
ذلـك أن العمـل   . في وظـائف مدفوعـة األجـر   النساء بشغل المعدلة ال يتوافق مع االتجاه الخاص 

مكونـات  مـن  بأجر يقاس عادةً بدرجة دقة أكبر وهو عموماً أقل اعتماداً على التعريف السائد 
  العمل األخرى.  

 عمالة اإلناث في وظائف بأجر 
 167,000  2004التعداد العام للسكان 

 167,000 2010مسح عمالة األطفال 

 96,000  2014 - 2013العاملة  ىمسح القو

دراســة فأنــه مــن المفيــد التــي يتســم بهــا اتجــاه قــوة عمــل اإلنــاث ونظــراً للطبيعــة الشــمولية 
التحصـيل العلمـي   ففي معظم البلدان يعد مستوى التحصيل العلمي. مع وفحص عالقة قوة العمل 

تزداد توقعات  -أوالً -مستويات التعليم العليا فعند مخرجات سوق العمل. واحد من أقوى محددات 
أن يرفـع مـن تكلفـة    فـي المسـتقبل وبمـا مـن شـأنه      خيل أعلـى  بالحصـول علـى مـدا   وآمالهـا  المرأة 

بقـاء المـرأة فـي المدرسـة كلمـا قـل احتمـال        طـال  كلمـا   وتربية األطفـال. ثانيـاً  فرصة الوالدة 
يتسـنى للمـرأة أن تجـد وقتـاً للمشـاركة فـي أنشـطة سـوق         ذلك أنه . لعديد من األطفالإنجابها ل

وتبـين البيانـات التاليـة    . فيها أقـل المنزل ؤوليات ومسعندما تعيش في أسرة حجمها صغير العمل 
لمـي ومشـاركة النسـاء    وجود رابط قوي بين التحصـيل الع  م2014 -2013من مسح القوى العاملة 

     في قوة العمل: 
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الحاصـالت  تجمد معدل المشاركة في قـوة العمـل للنسـاء     م 2014 -2013ووفقاً لبيانات مسح 
لمـن   )%14.8(وهذا المعدل يرتفع إلى فقط  )%4.5(أدنى منه عند على التعليم األساسي أو ما هو 

للنسـاء اللـواتي حصـلن علـى      )%62.1(إلى  هائلةبصورة ليقفز بعد ذلك أكملن التعليم الثانوي 
  التعليم بعد الثانوي. 

 خارج قوة العمل سؤاالً تم توجيهه ألشخاص م) 2014 -2013(يتضمن استبيان القوى العاملة 
وقـد أورد المسـتطلعة    .عدم بحثهم عن عمل أو محاولتهم للبدء في عمل خـاص بهـم  حول أسباب 

  التالية:ضمن فئات الردود أراءهم أسباباً متعددة من 
 منتظر لوظيفة ستبدأ في المستقبل  .1

 وظيفة لست مقتنعاً بوجود  .2

 تعبت من البحث عن العمل  .3

 ال أعلم كيف أبحث عن عمل .4

 مكتب عمل خاص  دنية أوالممنتظر للتوظيف من قبل الخدمة  .5

 ال توجد وظيفة مناسبة  .6

 االفتقار إلى مهارات أو خبرات أو مؤهالت مطلوبة  .7

 بسبب الدراسة  .8

 حاجة للعمل ال عدم .9

 كبر السن أو الوضع الصحي ال يسمح بالبحث عن عمل .10

 مسؤولية أسرية تستغرق كامل الوقت  .11

 معارضة من أفراد األسرة  .12

 سبب آخر .13

والـذين كـانوا حينهـا متـوفرين      )1(ين أجاوبوا على فئة الـردود رقـم   باستثناء األشخاص الذ
ولتسـهيل فهـم هـذه الـردود فقـد      ص اآلخرين مصنفون خارج قـوة العمـل.   فأن جميع األشخاللعمل 

كمـا تـم    معـاً تحـت عنـوان "أسـباب خاصـة بسـوق العمـل"        )7إلـى   2(تم تصنيف فئات الردود من 

4.5%
13.8%

62.1%

أساسي ثانوي بعد الثانوي

٢٠١٤-٢٠١٣معدالت مشاركة اإلناث في قوة العمل، مسح 

مستوى التحصيل العلمي
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"أسـباب شخصـية أو عائليـة". ويـورد المخطـط      ت عنـوان  تحـ  )13إلـى   8(فئات الردود من  تصنيف
  التالي النسب المئوية إلفادات النساء حسب المستوى التعليمي. 

  
يملن إلى إيراد أسباب شخصية لعدم مشاركتهن فـي  عموماً أن معظم النساء  إلى تشير النتائج

ع فـأن كافـة النسـاء    وفـي الواقـ  قوة العمل غير أن هذه النسبة تتنـاقص مـع المسـتوى التعليمـي.     
وغالبـاً يكـون ذلـك    ال يشـاركن فـي قـوة العمـل ألسـباب شخصـية       %) 95ذوات التعليم األولـي ( 

تـنخفض هـذه النسـبة إلـى     ثـم  المسؤولية تجاه األسـرة ليـأتي سـبب الدراسـة بعـد ذلـك.       بسبب 
ــى    فــي أوســاط النســاء   )89%( ــنخفض أكثــر إل ــيم الثــانوي، لت ــواتي   )%79(ذوات التعل للنســاء الل

   التعليم بعد الثانوي. أكملن 

خـالل الخمسـة عشـر عامـاً المنصـرمة      نظراً الرتفاع مستوى التحصيل التعليمي للنسـاء  ختاماً 
خــالل هــذه أن مشــاركة النســاء فــي قــوة العمــل قــد ازدادت هــي األخــرى فــي الــيمن فأننــا نتوقــع 

 .الفترة

4  
-  

ل يشير فرع النشاط االقتصادي إلى نشاط المنشـأة التـي يعمـل فيهـا الشـخص المسـتخدم خـال       
أو  ،أو مصـنعاً  ،أو منجمـاً  ،ويمكـن أن تكـون المنشـأة مزرعـة    فترة األسـاس (الفتـرة المرجعيـة).    

المؤسسات تمييز ومن المهم أو أي وحدة اقتصادية شبيهة بذلك.  ،أو مكتب ،أو مستودع ،ورشة
. فالمؤسسـة هـي كيـان    عن المنشآت، ذلك أن مفهوم "المؤسسة" هو أوسع مـن مفهـوم "المنشـأة"   

ــة    ــات قانوني ــانوني (أو مجموعــة كيان ــآت تمــ     ق ــن المنش ارس أنشــطة يمكــن أن تضــم عــدداً م
ــة فــي الوظيفــة    )9(فــي مواقــع مختلفــة. ويوضــح الشــكل     ،مختلفــةاقتصــادية  حصــة العمال

  اعات الزراعة والصناعة والخدمات.الرئيسية في قط
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21%
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أساسي ثانوي بعد الثانوية

أسباب خاصة بسوق العمل

أسباب شخصية وأسرية
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  م2014 - 2014: حصة الزراعة والصناعة والخدمات في العمالة، مسح القوى العاملة 9الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــن الشــكل     ــع اســتبعاد منتجــي الزراعــة الســتخداماتهم     يوضــح النصــف األيســر م ــائج م النت
الدولي التاسع عشـر إلحصـاءات    لمعايير المؤتمروفقاً  كعاملينالخاصة والذي ال يتم اعتبارهم 

مـن األشـخاص العـاملين كـان عملهـم الرئيسـي فـي         )%29.2(وتشير البيانـات هنـا أن    ،سوق العمل
وقـد تـم تصـنيف فـروع األنشـطة      في الخدمات.  )%55.6(وفي الصناعة  )%14.5(الزراعة، بينما 

8(المعيار الدولي للتصنيف الصناعي).لـ (في فئات وفقاً االقتصادية 
 

(   

 )النصــف األيمــن مــن الشــكل المنتجــين الــزراعيين الســتخداماتهم الخاصــة (وعنــد إضــافة 
فــي الصــناعة    )%12.2(و  ،بالنســبة للزراعــة  )%40.9(عندئــذ تتغيــر الحصــص النســبية إلــى     

ويدخل من ضمن المنتجـين الـزراعيين السـتخداماتهم الخاصـة أشـخاص      . في الخدمات )%46.9(و
وجمــع منتجــات وصــيد البــر  البحــرتجــات للتخــزين الزراعــي وصــيد  إلنتــاج منيمارســون أنشــطة 

السـتخدام نهـائي   الستخدام نهائي خاص بهـم وكـذلك أيضـاً أولئـك الـذين يمارسـون أنشـطة        
بمـا فـي    (التشـجير)   خاص بهـم لجمـع أو معالجـة منتجـات يـتم تخزينهـا فـي التعـدين أو الغابـات         

          من مصادر طبيعية ومصادر أخرى.     ذلك جمع الحطب ومواد وقود أخرى أو لجلب المياه

تحدث هجـرة للعمـال مـن منـاطق الريـف      تثار مسألة أنه في سياق التنمية االقتصادية   وغالباً
إلـى الصـناعة   إلى الحضر وبالتالي مـن الزراعـة وغيرهـا مـن األنشـطة األوليـة كثيفـة العمالـة         

أدنى هذا المسار الذي تطـور   )2(ول وللتحقق من هذه الفرضية يوضح الجدوبعدها إلى الخدمات. 
فيــه توزيــع العمالــة فــي قطاعــات الزراعــة والصــناعة والخــدمات علــى مــدار الخمســة عشــر عامــاً 

  المنصرمة.
   

  

  

                                                           
   ISIC ،Rev. 4األمم المتحدة، المعيار الدولي للتصنيف الصناعي لكافة األنشطة االقتصادية،  -8

4.asp-http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic
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  : تطور توزيع العمالة (في الوظيفة الرئيسية)2الجدول 
  في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات

  2014- 2013قوى العاملة ال ، مسح2004 ، تعداد1999مسح القوى العاملة 
 

مسح القوى  
  11999العاملة 

 2004تعداد 
 1للسكان 

  2014 - 2013مسح القوى العاملة 
من دون منتجي 

الزراعة 
الستخداماتهم 

 الخاصة

مع منتجي الزراعة 
الستخداماتهم 

 الخاصة

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 إجمالي
 %40.9 %29.2 %31.0 %43.9 الزراعة
 %12.2 %14.5 %6.9 %5.6  ة الصناع

 %46.9 %55.6 %52.7 %42.5 الخدمات
ــث 2004الجهــاز المركــزي لإلحصــاء، التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت      1المصــدر:  خصــائص  -، التقريــر الثال

   132، صفحة 10 -1األقسام  الجزء األولالسكان االقتصادية، 
/census/third_report_economic_part1.pdfyemen.org/publication-http://www.cso  

قـد شـهدت   كوظيفـة رئيسـية   توضح البيانات في هذا الجدول أن حصة العمل فـي الزراعـة    
 2014 -2013واآلن فـي   2004فـي  )% 31.0(إلى  1999في ) % 43.9(تناقصاً مطرداً حيث نزلت من 

 )%6.9(إلـى   1999فـي   )%5.6(مـن  . في المقابل ازدادت حصة العمالة فـي الصـناعة   )%29.2(إلى 
. وكالصـناعة ازدادت أيضـاً حصـة العمالـة فـي الوظيفـة       2014 -2013فـي   )%14.5(و  2004في 

ــن     ــي قطــاع الخــدمات م ــي  )%42.5(الرئيســية ف ــى  1999ف ــي  )%52.7(إل ــي  )%55.6(و  2004ف ف
  .  م2014 -2013

 ،حســب فــرع النشــاط االقتصــادي تحليــل أكثــر تفصــيالً عــن بنيــة العمالــة  ويمكــن إجــراء 
الريفيـــة  -الجــنس والفئــة العمريـــة والمنــاطق الحضــرية     متغيــرات أخـــرى مثــل  والعالقــة مــع   

 حــقوالتحصــيل العلمــي والوضــع فــي العمــل والمهنــة وذلــك باســتخدام البيانــات الــواردة فــي المل 
  ).15و  14، 13الجداول  -اإلحصائي (الملحق أ

-  

(أو نوع العمل الذي تـم إنجـازه   تشير المهنة إلى نوع العمل الذي يقوم به الشخص المستخدم 
غيـر مسـتخدم)، بصـرف النظـر عـن فـرع النشـاط        إذا كـان الشـخص   في السـابق أو كـان مطلوبـاً    

المهـن فـي   ) ISCO-08التصـنيف الـدولي للمهـن (    ويضـع  .أو وضع الشخص فـي العمـل   ،ادياالقتص
 )436(غيـر رئيسـية و   فئـة   )130(رئيسـية و   -فئـة فرعيـة   )43(عشر فئات رئيسية تتفرع إلـى  

 العـاملين عـن توزيـع األشـخاص    فيقدم بيانـات   2014 -2013أما مسح القوى العاملة  .)9(فئة وحدة
ئيسية في المناطق الحضـرية والريفيـة وبصـورة منفصـلة للنسـاء والرجـال       حسب فئات المهن الر

تشــكل العمالــة المــاهرة فــي الزراعــة      ). 2الجــدول   -والفئــات العمريــة الرئيســية (الملحــق أ    
                                                           

 ISCO-08التصنيف الدولي الموحد للمهن،  منظمة العمل الدولية،- 9
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/futisco.pdf. 

 

http://www.cso
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/futisco.pdf
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يلي ذلـك العـاملون   شخص)،  1,178,400(والتشجير والصيد أكبر فئة مهنية حيث تتكون من 
أكثــر مــن نصــف  المهنيــة هاتــان الفئتــان  وتغطــي). شــخص 957,200(فــي الخــدمات والمبيعــات 

  السكان العاملين. 

سـنة   25والكبـار ( سـنة)   24 -15( لصـغار الشـباب  إن هذا الـنمط هـو تقريبـاً نفسـه بالنسـبة      
سـاط الشـباب منـه فـي أوسـاط      وأكثـر تركـزاً فـي أ   هـو إلـى حـد مـا     توزيـع المهـن   ولـو أن  فأكبر) 
ماهرة في الزراعة والتشـجير  يعملون في مهن شباب من صغار ال )%33(حيث أن أكثر من الكبار، 
تزيـد نسـبة صـغار الشـباب المسـتخدمين فـي مهـن         ومثل ذلكمن الكبار.  )%27(مقابل والصيد 

  من الكبار.  )%22(مقابل  )%26(خدمية ومبيعات عن 

 ويبـين فـي تصـنيف المهـن.    صيل أكثر على مستوى الوحـدة  ويمكن فحص تركز المهن بتف
ـــ   ثنــا عشــر المهــن األولــى  اال )10(الشــكل  ) فــي ISCO-08(مهــن بأربعــة أرقــام عشــرية وفقــاً ل

 .من بين إجمالي السكان العاملين وكذا في أوساط الشباب بصـورة منفصـلة   الوظيفة الرئيسية
 وأكثـر مـن  مـن إجمـالي السـكان العـاملين      )%60(وتغطي المهن االثنا عشر األولى مـا يزيـد عـن    

مـن النـاس العـاملين يعملـون فـي نفـس        )%60(هناك أكثر مـن  أخرى وبعبارة من الشباب.  )70%(
من الشباب العامل منخرطون فـي نفـس المهـن االثنـا      )%70(، كما أن أكثر من المهن االثنا عشر

  عشر.

أن وعند النظر للمهن االثنا عشر األولى إلجمالي السكان العاملين يسـتطيع المـرء أن يلحـظ    
)، والبــائعين فــي الــدكاكين   ISCO 6011(رمــز الـــ  ات مزارعــي محاصــيل الحقــول والخضــرو   

) تمثل ISCO 6121(رمز الـ تربية المواشي ومنتجي األلبان و)، ISCO 5220(رمز الـ ومساعديهم 
فأننـا  أمـا فـي المركـز الرابـع     والسـكان العـاملين إجمـاالً.     الثالث المهن األولى لكل من الشـباب 
(رمـز الــ    )ي اليمن اسم مباشر في المطـاعم والفنـادق  ليه فنجد من يعمل كنادل (وهو ما نطلق ع

ISCO 5123(،  رمز الـ  ،الشبابوذلك في أوساط) وعمال البناء واإلنشاءاتISCO 9313(   وذلـك
معلمـي التعلـيم األساسـي والثـانوي هـم مـن       وبالمثل نجد أن . في أوساط السكان العاملين ككل

مهـن  المسـتخدمين لكـنهم ليسـوا مـن ضـمن ال     ضمن المهن االثنا عشر األولى بالنسبة للسـكان  
 ،)ISCO 9211(رمــز الـــ عمــال المــزارع االثنــا عشــر األولــى فــي الشــباب، وفــي المقابــل نجــد أن   

هـم مـن ضـمن المهـن االثنـا عشـر        )، ISCO 9151(رمز الــ   والمراسلين وحمالي البضائع واألمتعة
        . لسكان العاملين إجماالًاألولى للشباب لكنهم ليسوا في المهن االثنا عشر األولى ل
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  2014 -2013المهن االثنا عشر األولى في الوظيفة الرئيسية، مسح القوى العاملة : 10الشكل 
  

  

 

 

 

 

 

 

 - 2013مسح القوى العاملة المهن االثنا عشر األولى في الوظيفة الرئيسية، ب:  10الشكل 
2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى للرجال والنسـاء بحسـب مسـح القـوى العاملـة      لشر األوب المهن االثنا ع )10(ويبين الشكل 
2013 -2014.  

الرجـال   بينالمهن عزل فأنه يمكن قياس  وبخصوص القائمة الكاملة لمهن الرجال والنساء
  تحديده من خالل المعادلة التالية: والذي يتم بواسطة مؤشر عزل المهن والنساء 

  

 nBiو nAi جال والنساء في مهنة بعينها وتكونهما على التوالي عدد الر nBiو nAiحيث يكون 

يعـد مؤشـر عـزل المهـن بـين      ي للرجال والنساء في كافـة المهـن.   العدد اإلجمالهما على التوالي 
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ستخدم وهو ي  )10(الجنسين واحد من مؤشرات العمل الالئق المعتمد لدى منظمة العمل الدولية 
مـدى  كما يقـيس  في العمل والمهن. ص مساواة الفر تحققعن مدى بصفة عامة كمؤشر مساعد 

  .  "تستأثر بها النساء"والمهن التي  الرجال" بهايستأثر "التي المهن 
-  

أال وهـو   2014 -2013هناك موضوع آخر يمكن دراسته بناءً على نتائج مسح القـوى العاملـة   
بالنسـبة للوظيفـة الرئيسـية للسـكان العـاملين. يشـير        غياب التوافق فيما بين المهنة والتعليم

غياب التوافق في المؤهالت هنا إلـى الحالـة التـي يكـون فيهـا مسـتوى التحصـيل العلمـي للعامـل          
ــة          ــا. هنــاك طريقــة بســيطة تقريبي ــه أو عمله ــي عمل ــة ف ــارات المطلوب ــن المه ــى م ــى أو أدن أعل

عشــري واحــد لتحــدد غيــاب التوافــق  تســتخدم مســتوى التحصــيل العلمــي وبيانــات المهنــة بــرقم
عندما يكون مسـتوى التحصـيل العلمـي للعامـل أعلـى أو أدنـى مـن مسـتوى التعلـيم المطلـوب فـي            

أدنى هذا قياس غيـاب التوافـق بحسـب التصـنيف      1الوظيفة الرئيسية الحالية. ويوضح الجدول 
المناطق المظللة  الدولي الموحد للمهن وكذلك التصنيف الدولي الموحد للتعليم حيث تشير

 في هذا الجدول إلى حالة غياب التوافق. 

  : توزيع األشخاص العاملين حسب المهنة والتحصيل العلمي 1الجدول 
التحصيل التعليمي بحسب التصنيف الدولي  الفئات الرئيسية وفقاً للتصنيف الدولي للمهن

 97 -للتعليم
0 1 2-4 5 6 

 08 - لي للمهنمستوى المهارات بحسب التصنيف الدو

 الرابع الثالث الثاني األول
 16,746 37,797 17,082 5,196 6,818 المدراء 1
 1,605 233,288 42,128 15,128 7,072 أخصائيو مهن 2
 13,510 61,576 45,505 38,327 21,884 فنيون وعاملون في مهن مرتبطة بذلك 3
 119 25,438 135,524 117,937 32,552 عمال دعم مكتبي 4
 234 56,342 203,376 689,838 430,271 عمال خدمات ومبيعات 5
 211 21,608 134,667 1,009,876 790,392 عمالة ماهرة في الزراعة والتشجير والصيد 6
 470 15,543 82,755 397,938 276,151 عمال في حرف ومهن تجارية على صلة بها 7
 0 19,634 84,749 295,619 176,976 مشغلو مصانع وآالت وعمال تجميع 8
 0 6,917 44,803 285,667 209,338 مهن أولية 9

 

 

 

                                                           
ة نقـاش مقدمـة إلـى اجتمـاع الخبـراء الثالثـي حـول قيـاس العمـل الالئـق،           )، كيف نقيس العمل الالئـق، ورقـ  2008منظمة العمل الدولية ( -10

 .  2008سبتمبر  10 -8مكتب العمل الدولي، جنيف، 

   قصور مؤهالت    
     

   زيادة مؤهالت    
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والمستوى  08 -: تحديد مستوى المهارات للفئات الرئيسية وفق التصنيف الدولي للمهن2الجدول 
   97 - التعليمي وفق التصنيف الدولي للتعليم

  http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/intro.htm 08 -منظمة العمل الدولية، التصنيف الدولي للمهنالمصدر: 

 : غیاب توافق المھارات في الوظیفة الرئیسیة 3الجدول  -

 قصور في التأهيل زيادة تأهيل  توافق التصنيف الدولي للمهن
 34.79 0.00 65.21 المدراء 1
 99.46 0.00 0.54 أخصائيو مهن 2
 58.47 7.47 34.06 ملون في مهن مرتبطة بذلكفنيون وعا 3
 48.30 8.20 43.50 عمال دعم مكتبي 4
 81.16 4.10 14.74 عمال خدمات ومبيعات 5
عمالة ماهرة في الزراعة والتشجير  6

 والصيد

6.88 1.12 92.00 

عمال في حرف ومهن تجارية على صلة  7
 بها

10.71 2.07 87.22 

 81.91 3.40 14.69 تجميعمشغلو مصانع وآالت وعمال  8
 38.29 9.46 52.25 مهن أولية 9

 79.55 3.35 17.10 اإلجمالي 

مـن األشـخاص العـاملين كـانوا يعملـون فـي وظـائفهم         205000تشير البيانات أن ما يقـرب مـن    
الرئيسية في مهن ينخفض فيها مستوى المهارات المطلوبـة عـن مسـتواهم التعليمـي وهـذا العـدد       

% مــن إجمــالي الســكان المشــتغلين (أي زيــادة فــي المــؤهالت). وتتضــمن الفئــة  3.4يمثــل حــوالي 
الرئيسية أشـخاص بـدرجات جامعيـة يعملـون فـي مهـن تـنخفض فيهـا شـروط المهـارات ومعظمهـم            
عملوا كفنيين أو كمساعدين ألصحاب المهن الفنية. على الطرف اآلخـر كـان هنـاك أكثـر     

مهــن ترتفــع فيهــا شــروط المهــارات المطلوبــة عــن  مليــون شــخص عامــل كــان يعملــون فــي 4.8مــن 
% مـــن إجمــالي الســـكان  80مســتواهم التعليمـــي (أي قصــور مـــؤهالت) وهــؤالء يمثلـــون حــوالي     

 -فق التصنيف الدولي للمهنالفئات الرئيسية و
08 

مستوى المهارات وفق 
التصنيف الدولي 

 08 - للمهن

التحصيل العلمي وفق 
التصنيف الدولي 

 97 - للتعليم
 6- 5 4+3 المدراء 1
 6 4 أخصائيو مهن 2
 5 3 فنيون وعاملون في مهن مرتبطة بذلك 3
 4- 2 2 عمال دعم مكتبي 4
 4- 2 2 عمال خدمات ومبيعات 5
ماهرة في الزراعة والتشجير  عمالة 6

 والصيد

2 2 -4 

 4- 2 2 عمال في حرف ومهن تجارية على صلة بها 7
 4- 2 2 مشغلو مصانع وآالت وعمال تجميع 8
 1 1 مهن أولية 9

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/intro.htm
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% مــن 83المشــتغلين. والخالصــة ان غيــاب التوافــق فــي المــؤهالت قــد أثــرت علــى مــا يقــرب مــن      
  السكان العاملين في وظيفتهم الرئيسية. 

5  
-  

وذلــك زمنيــة محــددة  فتــرةفــي العمالــة الوظــائف التــي يشــغلها أشــخاص فــي  الحالــةصــنف ت
وقـد تشـير   مـع أشـخاص أو منظمـات أخـرى.     بخصوص نوع عقد العمل الصريح أو الضمني للشخص 

لشــخص شــغلها اخدم أو آخــر وظيفــة إلــى الوظيفــة أو الوظــائف الراهنــة للشــخص المســت  الحالــة
فـي العمـل    للحالـة  الموحـد  التصـنيف الـدولي    ويحـدد . إلى جانـب خبـرة العمـل السـابقة     العاطل

   11وذلك فيما يتعلق بوضعهم في العمل:خمس فئات رئيسية لألشخاص ) 1993(

عقـد عمـل صـريح    المستخدمون: وهم أشخاص يعملون فـي "وظـائف بـأجر" أي لـديهم      •
إيـرادات الوحـدة التـي    ال تعتمـد مباشـرة علـى     وأتعـابهم أو ضمني  )فهيتحريري أو ش(

أو عمولـة مـن مبيعـات    مرتبـات  أجـور أو  شكل  األتعابويمكن أن تأخذ يعملون فيها. 
 .كالطعام أو السكن أو التدريبنسبة من القطعة أو إكرامية أو أجور عينية 

عــدد يك واحــد أو أربــاب العمــل: وهــم أشــخاص يعملــون لحســابهم الخــاص أو مــع شــر    •
 األتعـاب تتوقـف  (أ) وهـذا يعنـي أنـه:     "وظـائف عمـل ذاتـي"   فـي   محدود من الشركاء 

المتأتيــة مــن الســلع والخــدمات   )إمكانيــة األربــاح(أو علــى األربــاح بصــورة مباشــرة 
يعمــل معهــم "موظــف" واحــد أو   المنتجــة أو التــي أُنتجــت لالســتهالك الخــاص، (ب)   

 وعلى أساس مستمر.  أكثر 

شـريك واحـد   أو مـع  وهم أشخاص يعملون لحسابهم الخاص  :ن لحسابهم الخاصعاملو •
من الشركاء في وظيفة تشـغيل ذاتـي، وال يعمـل معهـم أي "مـوظفين"       د محدوددأو ع

 .بصورة مستمرة

فـرد   لهايشـغ بالسـوق   بطـة تمرأشخاص يعملون في منشأة في األسرة: مساهمون عاملون  •
ال يعمـل  ووذلك في "وظيفـة تشـغيل ذاتـي"    في األسرة ال يمكن اعتباره كشريك 

 في هذه المنشأة أي "موظف" على أساس مستمر.

تنـتج سـلع وخـدمات فـي     ن: وهم أشـخاص يعملـون فـي تعاونيـة     أعضاء تعاونيات منتجو •
        عمل معهم أي "موظف" بصورة مستمرة.  "وظيفة تشغيل ذاتي" وال ي

وذلـك  العمـل للسـكان العـاملين     حالـة  تم قيـاس  2014 -2013مسح القوى العاملة وفي إطار 
إلى موظفي  الفئة األولى "المستخدمون"تقسيم القياس في هذا في وظائفهم الرئيسية، وقد تم 

. " فلـم تسـتخدم فـي هـذا المسـح     منتجـون األخيرة "أعضاء تعاونيات أما الفئة  ،قطاع عام وخاص
                                                           

المــؤتمر الــدولي الخــامس عشــر إلحصــاءات ســوق العمــل، جنيــف،   ISCE-93منظمــة العمــل الدوليــة، التصــنيف الــدولي للحالــة فــي العمــل،   -11
http://laborsta.ilo.org  

http://laborsta.ilo.org
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ير البيانـات إلـى أن حـوالي    أدنى هذا النتائج علـى هـذا الصـعيد، حيـث تشـ      )11(ويوضح الشكل 
 )%19.6(في القطاع العـام و   )%30.6(بنسبة هم مستخدمون (موظفون) نصف السكان العاملين 

أما النصف اآلخر من السكان العاملين فهم يعملون في وظـائف تشـغيل ذاتـي    في القطاع الخاص. 
ل مسـاهمين  كعمـا  )%11.4 (كعمـال لحسـابهم الخـاص و    )%31.0(كأرباب عمل و  )%6.9(منهم 

  في األسرة.  
  2014 - 2013مسح القوى العاملة حالة العمالة، حسب السكان العاملون : 11الشكل 

  

  

  

  

  

  

ــه   الــذي تشــكل التطــور )4(يبــين الجــدول  خــالل العشــر الســنوات   حالــة العمالــةمــن خالل
د زاد قـ ووفقاً لهذه البيانات يبـدو أن حصـة أربـاب العمـل والعـاملين لحسـابهم الخـاص         .المنصرمة

من هـذا الجـدول   أي اتجاه واضح . وقد تعذر مالحظة هذه بصورة مطردة خالل فترة العشر سنوات
قـد تـم   حيث يبدو أن المسـاهمين فـي أسـرهم     والعمال المساهمين في أسرهمللموظفين بالنسبة 

  .  م2010وبصورة كاملة في  ،2004ية في دمجهم مع الموظفين بصورة جزئ
  

في الوظيفة الرئيسية  حالة العمالةلون حسب : السكان العام4الجدول   
  2014 -2013 العاملة ، مسح القوى2010، مسح عمالة األطفال للسكان 2004تعداد 

تعداد السكان  
20041 

مسح عمالة 
2010األطفال  2 

مسح القوى 
 -2013العاملة 

2014 
 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالي
 %50.2 %65.3 %60.6 موظفون

 %6.9 %4.6 %4.5 أرباب عمل

 %31.0 %30.2 %24.9 عاملون لحسابهم الخاص

 %11.4 - 2%10.0 عاملون مساهمون في األسرة 
 5رقم  جدول الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي،1المصدر: 

 عمال متدربون/ متطوع بمن فيهم  2مالحظة: 
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العـاملين لحسـابهم الخـاص    مـن مجمـوع   التـي تتكـون    يتم اعتبار النسـبة اإلجماليـة  وأحياناً 
والظــن أن وضــعي . 12الضــعيفةكمؤشــر للعمالــة فــي إجمــالي العمالــة  والمســاهمين فــي أســرهم  

ــة  العمالــة هــذين   ــان فــي حال ــر بكــل مــن     ضــعيفةيكون ــق األم المخــاطر خصوصــاً حــين يتعل
 احتمـاالً ويذكر أن مثل هؤالء العمال يكونـون أكثـر   . الترتيبات المؤسسيةوقوة  ،االقتصادية
(أ) يفتقــرون إلــى ترتيبــات تعاقديــة يمكــن أن تــؤدي إلــى غيــاب األمــن     فــي أنهــم: مــن غيــرهم 

الحمايـة االجتماعيـة وشـبكات األمـان االجتمـاعي التـي تحكـم        الوظيفي و (ب) يفتقرون إلى 
 بالضـمان ال ينتفعون من التغطية الخاصـة   حفهم على األرجوبالتالي  ،والعاملين بمرتباتاألجور 

     أو المنافع المرتبطة بالبطالة.  جتماعي أو التأمين الصحي اال

منخـرطين فـي عمالـة     مـن السـكان العـاملين    )%42.4(ووفقاً لهذا القياس كـان مـا يقـرب مـن     
 هنـا مقارنـة هـذه النسـبة بمـا يقابلهـا مـن       مـن المفيـد   وقـد يكـون   . )2014 -2013(فـي   ضـعيفة 

ومســح عمالــة األطفــال للســكان  2004 ادتعــدوكــذلك  1999بيانــات مــن مســح القــوى العاملــة 
من الجنسين كعاملين مساهمين في األسرة يعمل العديد من صغار الشباب . بصورة رئيسية 2010

 واتوفـي السـن  أي عمـل تـابع لألسـرة.    في مزرعة األسـرة أو  وغالباً ما يجمعون بين الدراسة والعمل 
بينمـا يـزداد العـدد    فـي التنـاقص   هم للمساهمين فـي أسـر  العدد النسبي  يأخذ ة من العمرالالحق

ألول مـرة   الرسـمي  إلـى سـوق العمـل   ودخـولهم   ،الشباب مـن المدرسـة  مع خروج النسبي للموظفين 
     غالباً كمستخدمين في وظيفة.ليعملوا 

-  

من الحصول على عمل الئق وبـدخل كـافي   يتمكنوا يسعى الكثير من األشخاص الذين لم 
ويمكـن  فـي القطـاع غيـر الرسـمي.      أو كمـوظفين  ،الـذاتي مـن خـالل العمـل    ى كسـب العـيش   إل

كقطاع يتألف من وحدات تشتغل في إنتاج سلع  بصورة واسعة مفهوم القطاع غير الرسميوصف 
عادةً تشتغل . وهذه الوحدات لألشخاص المعنيينوالدخل العمل توفير هدفها األساسي أو خدمات 

ــا أو يكــاد التقســيم بــين العمــل ورأس المــال     التنظــيم  عنــد مســتوى مــنخفض مــن   وينعــدم فيه
ــا صــغير. وتتأســس   كعوامــل إنتــاج   ــى   -إن وجــدت  -عالقــات العمــل  ونطــاق عمله فــي الغالــب عل

التشـــغيل غيـــر الرســـمي أو القرابـــة أو العالقـــات الشخصـــية واالجتماعيـــة بدرجـــة أكبـــر مـــن 
      .13التي تتضمن ضمانات رسميةالترتيبات التعاقدية 

العمالـة فـي القطـاع غيـر الرسـمي      تعريـف  تـم   )2014، 2013(في مسح القوى العاملة، الـيمن  
سـنة فـأكبر ممـن عملـوا فـي وحـدات صـغيرة الحجـم          )15(بأنها تشمل جميع األشخاص في سـن  

                                                           
 2009منظمـــــــة العمــــــــل الدوليـــــــة، الــــــــدليل إلـــــــى مؤشــــــــرات العمالــــــــة الجديـــــــدة ألهــــــــداف التنميـــــــة األلفيــــــــة، جنيــــــــف      - 12

Indicators.pdf-Employment-MDG-new-the-ot-h p://www.undg.org/docs/10630/Guide 
مقتبس من منظمة العمل الدولية، قرار بشأن قياس العمالة في القطاع غير الرسمي والذي تبناه المؤتمر الـدولي الخـامس عشـر إلحصـاءات     - 13

  1993سوق العمل، جنيف، 
-international-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

en/index.htm--sta s cians/WCMS_087484/lang-bourla-of-conferences. 
  

http://www.undg.org/docs/10630/Guide
http://www.ilo.org/global/statistics
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مشـاريع  بمعنـى  مـع اسـتبعاد األشـخاص المنخـرطين فـي "منشـآت"       عمال مستخدمين)  10(أقل من 
  كأرباب عمل لموظفين محليين. أو أنشطة أسر خاصة ية كبيرة أو وحدة حكوم

 غيـر الرسـمي  يعملـون فـي القطـاع    شخص  )3,072,000(ن هناك {كابناءً على هذا التعريف 
ــي ــبة لحجــم      )%73(ليشــكلوا  2014 -2013 ف ــاملين، وبالنس ــالي الســكان الع ــن إجم ــات م الفئ

وبناءً علـى ذلـك فقـد    . )12(فهي موضحة في الشكل  ،العاملين األخرى المختلفة من السكان
%) عـنهم  73.4(أعلى إلى حـد مـا بالنسـبة للرجـال     في القطاع غير الرسمي كان حدوث العمالة 

  %).71.1في أوساط النساء (

بمعدالت ترتفع نسبياً فـي أوسـاط العـاملين مـن الشـباب       Uالنمط العمري شكل الحرف يأخذ 
ــار   83ســنة ( )24 -15( ــاط الكب ــي أوس ــنة فــ  )65(%) وف ــي  %) 90أكبر (س ــه ف ــر  عن ــات العم فئ

لهـذا المسـتوى   معدالت منخفضـة   التحصيل التعليمي تظهر البيانات مستوى ومن حيث المتوسط.
فـي   )%56(فـي أوسـاط العـاملين ذوي التعلـيم األساسـي، و      )%84(إلـى   تصـل بصورة واضـحة. حيـث   

االلتحـاق بـالتعليم   تسـنى لهـم    الـذين  في أوسـاط أولئـك   )%23(أصحاب التعليم الثانوي، ونسبة 
  بعد الثانوي. 

ة العمریة والتحصیل لقطاع غیر الرسمي حسب الجنس، الفئنسبة األشخاص العاملین في ا: 12الشكل 
  2014 -2013التعلیمي، مسح القوى العاملة 

 

  

 
 
 

73%

اجمالي

73.4% 73.1%

ذكور إناث

84%

56%

23%

أساسي ثانوي بعد الثانویة
مستوى التحصیل العلمي

83%
71% 65%

81% 90%

15-24 25-34 35-54 55-64 65+
الفئة العمریة
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-  

مفهـوم القطـاع   مقابـل  مالحظـة  كوحـدات  الوظـائف  إلـى  يشير مفهوم العمالة غير الرسمية 
فهذان المفهومـان  ومع ذلك  14.كوحدات مالحظةغير الرسمي والذي يشير إلى وحدات اإلنتاج 

العمالـة فـي القطـاع غيـر     يتسـع ليشـمل (أ)   فمفهـوم العمالـة غيـر الرسـمية      على صلة ببعضهما.
، )سـمي فـي القطـاع الر  الرسمي (باستثناء العاملين بصورة نادرة في هذا القطاع الذين قد يعملون 

    . غير الرسمي القطاععمالة غير رسمية خارج (ب) 

العمالـة غيـر الرسـمية للوظيفـة      حالـة فـأن  العاملين وأرباب العمل لحسابهم الخاص في حالة 
العـاملين لحسـابهم   فـأن  وهكـذا   الرسمي للمؤسسة التي يعملـون بهـا.   طبيعة القطاع غيرتحدده 

ديرون مشـروع أو مؤسسـة غيـر رسـمية يصـنفون      والـذين يـ  الخاص (من دون العمال المستخدمين) 
والـذين يـديرون    )المسـتخدمين مـع العمـال   وبالمثل يصـنف أربـاب العمـل (    كعمالة غير رسمية.

وبالنسبة للعاملين المساهمين في أسرهم فهم جميعـاً   كعمالة غير رسمية.مؤسسة غير رسمية 
يعملـون فـي مؤسسـات فـي القطـاع      يصنفون كعمالة غير رسـمية، بصـرف النظـر عمـا إذا كـانوا      

  الرسمي أو غير الرسمي. 

غيــر  فأنــه يــتم تعريــف العمالــة(الموظفــون) التــي يشــغلها المســتخدمون بالنســبة للوظــائف 
لكـي يـتم اعتبـار أي وظيفـة     و .يتم تحديد أربعة عناصروهنا الرسمية من حيث عالقة العمل. 

أو  ،علـى صـعيد القـانون   القات العمـل  كعمل غير رسمي فال ينبغي أن تكون عيشغلها أي موظف 
أو  ،أو الحمايـة االجتماعيـة  للتشريع الوطني الخاص بالعمل أو ضريبة الدخل الممارسة خاضعة 

، أو مرتب يصرف عنـد االسـتغناء   االستفادة من منافع معينة للعمالة (مثل إشعار مسبق باالستغناء
  . ة سنوية أو مرضية مدفوعة، الخ)أو إجاز

يشمل التعريـف العملـي للعمالـة غيـر الرسـمية       )2014 -2013(سح القوى العاملة وفي سياق م
أو كأربـاب   ،كمساهمين فـي أسـرهم  سنة فأكبر والذين يعملون  )15(من سن كافة األشخاص 

أي موظـف ال يتـوفر   أو  ،عمل أو عمال لحسابهم الخاص في وحدة من وحدات القطاع غير الرسمي
  مرضية مدفوعة أو إجازة سنوية مدفوعة األجر.  أو إجازة ،له حماية اجتماعية

فـي العمالـة غيـر الرسـمية فـي       2014 -2013على أساس هذا التعريف بلغ عدد األشخاص في 
ويبـين   .من السكان العاملين )%81(شخص يشكلون ما نسبته  )3,416,800(وظائفهم األساسية 

                                                           
منظمة العمل الدولية، خطوط توجيهية بشأن التعريف اإلحصائي للعمالة غير الرسمية، تم تبنيه من قبـل المـؤتمر الـدولي السـابع عشـر      - 14

   2003إلحصاءات سوق العمل، جنيف، 
-by-adopted-guidelines/guidelines-and-databases/standards-and-http://www.ilo.org/global/statistics

en/index.htm--sta s cians/WCMS_087622/lang-labour-of-conferences-linternationa. 

http://www.ilo.org/global/statistics
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حـال  ع أنمـاط مشـابهه كمـا هـو     تتبـ وهذه الفئـات  نسب الفئات المختلفة للسكان  )13(الشكل 
   .في كل فئة باستثناء وجود زيادة طفيفة مئوية في القطاع غير الرسميالعمالة 

  

 

نسبة األشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي حسب الجنس، الفئة العمرية : 13ل الشك
  2014 -2013والتحصيل التعليمي، مسح القوى العاملة 

 

 

التوزيــع المشـترك للقطــاع غيــر الرسـمي والعمالــة غيــر   أدنـى هــذا   )5(أخيـراً يبــين الجــدول  
هـم أصـحاب   القطـاع غيـر الرسـمي    فـي   فعليـاً  ويمكننا المالحظة أن جميع األشـخاص  ،الرسمية

ن لـديهم وظـائف   ولم يتجـاوز عـدد األشـخاص فـي القطـاع غيـر الرسـمي ممـ         ،وظائف غير رسمية
أصـحاب الوظـائف غيـر الرسـمية     شـخاص  األفـأن عـدد   وفـي المقابـل   شـخص.   )2200(رسمية عن 

وهؤالء األشـخاص هـم فـي األسـاس     ) 346,800(والذين يعملون خارج القطاع غير الرسمي كبير 
مـثالً  يعملون في مؤسسات القطـاع الرسـمي فـي وظـائف مدفوعـة األجـر وعلـى أسـاس غيـر رسـمي           

رسـميين مـن دون    عـاملين غيـر  أو بدوام جزئي ) أو موظفين متعاقدين (نظام التلمذةكمتدربين 
ــان   ،أي عقــد ــض األحي ــ يننتجــكموفــي بع ــزل خــارج المؤسســة  ون يعمل ــن المن ــون   م ــي يعمل الت
  .لصالحها

 ،التوزيع المشترك للقطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية: 5الجدول 

  2014 -2013مسح القوى العاملة  

81%

أجمالي

81% 83%

ذكور إناث

90%

68%

41%

أساسي ثانوي بعد الثانوية

مستوى التحصيل العلمي

91% 82% 73%
86% 93%

15-24 25-34 35-54 55-64 65+

الفئة العمرية
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  وظائف رسمية  وظائف غير رسمية  وحدات اإلنتاج

  (ب) 2,200  (أ) 3,069,800  لرسميمؤسسات القطاع غير ا
  (د) 777,900  (ج) 346,800  وحدات إنتاج أخرى

  

   

6  
-  

ــه واســع    يشــمل حتــى ســاعة عمــل واحــدة فــي    فضــفاضيتســم التعريــف الــدولي للعمالــة بأن
الخاصـة  تحليـل البيانـات   مـع  لتزامن بـا ذلك فـأن مـن المهـم أن يـتم تحليـل العمالـة       لـ ، واألسبوع
وطـول   ،الـدرجات المختلفـة لكثافـة العمالـة    التمييز فيما بين العمل لكي يتسنى لنا  بساعات

ضرورية الحتساب العمالة القاصـرة  تعتبر البيانات الخاصة بساعات العمل كذلك  .العمل فيها
ت األجـور الناجمـة عـن    حتى تكون بيانـا في الساعة متوسط األجور وكذا  ،بالوقتالمرتبطة 

  ذلك قابلة للمقارنة عبر الفئات المختلفة للعاملين. 

لتخـدم  عـدة مفـاهيم لسـاعات العمـل     الخاصـة بقيـاس وقـت العمـل     تتضمن المعايير الدوليـة  
تـي  عاقديـة، وسـاعات العمـل االعتياديـة، السـاعات ال     أغراض مختلفة بما فيهـا سـاعات العمـل الت   

. إن )15(المــدفوع أجورهــاوالســاعات عات التــي تـم العمــل فيهــا فعــالً  والســاالعمــل  عـادةً أُنفقــت فــي 
وكـذلك السـاعات التـي تـم العمـل فيهـا        عادةً أُنفقت في العمل البيانات الخاصة بالساعات التي

وتجمـع الكثيـر   في الوظيفة الرئيسية يتم جمعها عموماً من خـالل مسـوح القـوى العاملـة.     فعالً 
كمـا هـو الحـال فـي     الوظائف بما في ذلك الوظائف الفرعيـة  بيانات عن كافة من المسوحات 
ــة  هــذا المســح ل  ــة     .)2014 -2013(لقــوى العامل ــات الخاصــة بســاعات العمــل التعاقدي ــا البيان أم

المنشــأة والســجالت بصــورة عامــة مــن خــالل مســوحات فيــتم جمعهــا عات المــدفوع أجورهــا اوالســ
ات عـن سـاعات العمـل االعتياديـة وسـاعات العمـل       اإلدارية. وأحياناً توفر هذه المصادر أيضاً بيانـ 

   الفعلية. 

مـن  فـي وظيفـة إلنجـاز أنشـطة      قضـاه الشـخص  الـذي  تشير ساعات العمل الفعليـة إلـى الوقـت    
وهــي تشــمل الســاعات  شــأنها أن تســاهم فــي إنتــاج ســلع وخــدمات خــالل فتــرة مرجعيــة محــددة.     

وكذلك أيضاً ما يرتبط بـذلك مـن    ،المباشرة التي يكون فيها الشخص منهمكاً في األنشطة
راحـة وتنـاول القهـوة والصـالة،     أو االنشغال في حديث بالتلفون ووقت المثل وقت االنتظار ساعات 

وغيرهــا مــن  ،الــخ. ويســتبعد مــن ذلــك اإلجــازة الســنوية والعطــل الرســمية واإلجــازة المرضــية  

                                                           
منظمـة العمـل الدوليـة، قـرار بشـأن قيـاس وقـت العمـل، المـؤتمر الـدولي الثـامن عشـر إلحصـاءات سـوق العمـل،                 -15

  .  2008ديسمبر  5نوفمبر إلى  24جنيف، 
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-

conferences-of-labour-sta s cians/WCMS_112455/lang--en/index.htm  
   

  3,072,000أ+ ب=         العمالة في القطاع غير الرسمي: 
  3,416,600أ+ ج=           العمالة غير الرسمية: 

  346,800ج=     رسمي: العمالة غير الرسمية خارج القطاع غير ال
 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international
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تراحات الطويلـة مثـل   اإلجازات وكذلك وقت تنقل الموظف بين المنـزل ومكـان العمـل واالسـ    
وأنشطة التدريب والتعليم حتى وإن كانت مصرح بها من قبل رب العمل.  استراحة وجبات الغذاء

 في وظيفة خـالل أسـبوع   أما ساعات العمل االعتيادية فهي الساعات التي عمل فيها الشخص فعالً
ــوذجي ــة محــددة).    نم ــرة مرجعي ــي أي فت ــاً ف ــدئياً  (أو عموم ــاعات يمكــن احتســاب هــ  مب ذه الس

     خالل الشهر السابق. فيها الشخص أسبوعياً  فعالً كأكثر عدد متكرر من الساعات التي عمل

للسـكان  ساعات العمـل االعتياديـة   ومتوسط ساعات العمل الفعلية متوسط  )6(يورد الجدول 
قـد   وظيفة الرئيسية وفي جميع الوظائف، وتوضح البيانات بأن السكان العاملينالعاملين في ال

ــوا فــي المتوســط   المرجعــي فــي وظيفــتهم  ســاعة خــالل األســبوع   )35(مــا يزيــد قلــيالً عــن  عمل
أمــا ســاعات العمــل االعتياديــة . وتقريبــاً نفــس الشــيء علــى مســتوى جميــع الوظــائف  ،الرئيســية

ســاعة أسـبوعياً فــي   )44(حيـث تصــل إلـى أدنــى قلـيالً مـن     لـديهم فهـي تزيــد كثيـراً عــن ذلـك     
  ونفس الشيء تقريباً في كافة الوظائف.  الوظيفة الرئيسية 

  

 2014 -2013متوسط ساعات العمل للسكان العاملين، مسح القوى العاملة : 6الجدول 
ساعات العمل الفعلية خالل  

 األسبوع المرجعي
ساعات العمل االعتيادية 

 أسبوعياً 
 ساعات  43.8 ساعات 40.4 في الوظيفة الرئيسية

 ساعات 43.7 اعاتس 40.4 في جميع الوظائف 
   

أمـــا البيانـــات المقابلـــة حســـب الخصـــائص الديموغرافيـــة وحســـب المهنـــة وفـــرع النشـــاط    
أن متوسـط سـاعات   . وتشـير النتـائج   21، 20الجـداول   -االقتصادي فيتضمنها الملحق اإلحصـائي أ 

 األسـبوع المرجعـي ترتفـع فـي أوسـاط الرجـال      خـالل   الوظيفـة الرئيسـية   العمل االعتياديـة فـي  
ساعة) وهي كـذلك أعلـى فـي المنـاطق الحضـرية       33.7ساعة) عنها في أوساط النساء ( 44.6(
 -15كما تبين النتائج أن فئـة الشـباب (  ساعة).  42.0( ساعة) منها في المناطق الريفية 45.6(

ساعة).  43.7ساعة) مقابل ( 44.6(ساعات تزيد قليالً عن الكبار سنة) عملوا في المتوسط  24
وكـذا  سـاعة)   43.9إلى أعلى مستوياته في المهن األوليـة (  مل الفعليةوسط ساعات العويصل مت

  .ساعة) 52.0منزليين في أنشطة تمارسها أُسر خاصة كأرباب عمل ( عاملينفي أوساط 

-  

ظـائف  وبحسب ساعات العمـل المعتـادة أسـبوعياً فـي كافـة ال     يمدنا توزيع األشخاص العاملين 
 ،)مات عمن يعمل من األشخاص فـي سـاعات عمـل قصـيرة (عمالـة قصـارة مرتبطـة بالوقـت        معلوب

وتعتبر ساعات العمل الطويلة أو الزائدة في إطـار  ص الذين يعملون لساعات عمل طويلة. واألشخا
مؤشرات العمل الالئـق بمثابـة تهديـد للصـحة البدنيـة والنفسـية حيـث تـؤثر سـلباً علـى مسـألة            
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العمل والحياة العائلية، كما أنها تقلل من اإلنتاجية وغالباً مـا تنبـئ عـن أجـور     التوازن فيما بين 
  . )16(بالساعة غير كافية

سـاعات عمـل طويلـة    قـد عملـوا   مـن السـكان العـاملين     )%29(أن إجمالي  )14(يبين الشكل 
 -2013(على مستوى كافة الوظائف فـي  ساعة خالل األسبوع المرجعي)  )48(أكثر من جداً (
%) منـه فـي   30ويالحظ أن حدوث ساعات العمل الطويلة كان مرتفعاً في أوساط الرجال ( )2014

 عنــه فــي منــاطق الريــف %) 37%)، وهــو كــذلك أعلــى فــي منــاطق الحضــر ( 13( أوســاط النســاء
وثـم فـي   %) 45بين عمال الخدمات والمبيعات (أعالها وصلت هذه النسبة من جهة المهن  .%)24(

  %). 16(المهنيين أوساط االختصاصيين 
  

ساعة فأكثر خالل األسبوع  48: نسبة األشخاص العاملين في ساعات عمل طويلة (14الشكل 
  2014، 2013في كافة الوظائف حسب الجنس والمكان والمهنة، مسح القوى العاملة المرجعي) 

 

 

-  

يعملـون فـي سـاعات عمـل قصـيرة      أشـخاص  ك هنـا في الطرف اآلخر مـن توزيـع سـاعات العمـل     
ــن  ( ــون   )ســاعة أســبوعياً  35أقــل م ــن هــؤالء نســاء وشــباب يعمل ــر م ــاطق الريــف  . والكثي  فــي من

وتعـد سـاعات العمـل القصـيرة     خارج مواسم العمـل المعتـادة.   كمساهمين في أسرهم في الزراعة 
 علـى أسـاس   قائمة ساعات العمل قصيرة تكونحين  ولكن .لعملل القاصرستغالل العلى ا مؤشر

                                                           
 -8منظمة العمل الدولية، كيف نقيس العمل الالئق، ورقة نقاش مقدمة إلى االجتماع الثالثي للخبراء حول قياس العمل الالئق، جنيـف،  - 16

  2008سبتمبر  10
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ذكور إناث
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غير اقتصـادية فـال يـتم اعتبارهـا قصـور فـي اسـتغالل العمـل أو عمالـة قاصـرة            ألسبابأو  طوعي
   مرتبطة بالوقت. 

خالل فترة تشير العمالة القاصرة المرتبطة بالوقت إلى أشخاص منخرطين في عمالة والذين 
فـي   ب) مـن يقـل وقـت عملهـم    ( أن يعملـوا سـاعات إضـافية،   محددة من المسـح: (أ) أرادوا  مرجعية 

للعمـل سـاعات   ، (ج) الـذين كـانوا جـاهزين    سـاعات العمـل المحـددة    عتبـة كافة الوظائف عن 
أنـه كـان هنـاك     )15(فرصـة لـذلك. وتوضـح البيانـات فـي الشـكل       ال سـنحت لهـم  إذا إضافية 

 -2013فـي الـيمن فـي     بالوقـت عدد محدود جـداً مـن األشـخاص فـي العمالـة القاصـرة المرتبطـة        
، وقد تساوت تقريباً نسبة حدوث هذه العمالة القاصرة فـي أوسـاط   )%0.2(بنسبة تقل عن  2014

إلـى حـد مـا     وكان هذا النوع مـن العمالـة مرتفعـاً    .%)0.22وفي أوساط النساء ( ،%)0.20الرجال (
فــي أوســاط  وتصــل فــي أعلــى نســبتها) %0.1عنــه فــي منــاطق الحضــر (%) 0.3فــي منــاطق الريــف (

  . )%0.35(بنسبة  تليهم فئة عمال الدعم المكتبي%) 0.43عدي األخصائيين (الفنيين ومسا
  

نسبة األشخاص المشتغلين في عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت حسب الجنس : 15الشكل 
  2014 -2013والمهنة، مسح القوى العاملة والمكان 

 

 

7  
سواءً كانت نقدية أو نوعية أو علـى  فوعات المدمن تلك  الدخل المرتبط بالعمالةيتكون 

كنتيجـة لمشـاركتهم   ألفـراد أسـرهم   نفسـهم أو  ألشكل خـدمات والتـي يحصـل عليهـا األفـراد      
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عمالـة ذلـك   لدخـل ا ويسـتبعد مـن   . في وظائف بأجر أو وظائف عمالة ذاتيةالحالية أو السابقة 
ية والحـواالت وغيـر ذلـك    والمساعدة االجتماع كالمملوكاتمن مصادر أخرى  الدخل المتأتي

  :قسمينوينقسم الدخل من العمالة بصورة عامة إلى . )17(من المصادر الغير مرتبطة بالعمالة

ل وقـت  تـدفع نقـداً مقابـ    مباشـرة دخل مرتبط بعمالة مدفوعة متضمناً أجور ومرتبات  •
مقابـل وقـت لـم يعمـل فيـه الشـخص وإكراميـات         وأتعـاب أُنفق في العمل وعمل منجز، 

ــ ــة أو  ا وعطاي ــافع ضــمان    خدميــة نقديــة وأتعــاب نوعي ــاح ومن ودفعــات مرتبطــة بأرب
 اجتماعي مرتبطة بالعمالة.

ح أو حصــة أربــاح ناجمــة عــن نشــاط ادخــل مــرتبط بالعمالــة الذاتيــة يتــألف مــن أربــ •
قيمـة إجمـالي مخرجـات    العمالة الذاتية. ويمكن احتساب هذا الدخل كفارق بين 

العمالــة الذاتيــة أتعــاب يحصــل عليهــا      دخــلالنشــاط ونفقــات التشــغيل. ويتضــمن    
كلمـا وجـد هـؤالء. أيضـاً يتضـمن هـذا الـدخل        مدراء الشركات وما شـابهها   -أصحاب

يعملــون منـافع الضــمان االجتمــاعي المرتبطـة بالعمالــة التــي يحصـل عليهــا أشــخاص    
 ألنفسهم.  

ذا يشـمل  وهـ . )2014 -2013( مسـح وقد تم جمع البيانات عن الدخل من العمالـة كجـزء مـن    
فــي الوظيفـة الرئيســية نقديـة ونوعيــة وذلـك قبــل اسـتقطاع الضــرائب وأي     دخـول المـوظفين   

 لشـهرية ألربـاب العمـل والعـاملين    استقطاعات أخرى، كمـا جمـع المسـح بيانـات عـن المـداخيل ا      
سابهم الخاص في وظـائفهم الرئيسـية. وبالنسـبة لألشـخاص الـذين لـم يتمكنـوا مـن اإلدالء         حل

بها بخصوص مداخيلهم بالريال اليمني فقـد أتـاح االسـتبيان إمكانيـة     فضوا اإلدالء ببيانات أو ر
إلــى أقــل مــن  )20,000(اإلجابــة علــى شــكل نطــاق الــدخل الشــهري مثــل "يتــراوح الــدخل بــين   

. وقـد تـم السـير علـى نفـس هـذا       ريال" وهكذا )100,000(إلى  )50,000(ريال أو بين  )50,000(
  )18(الكسب في وظائف أو أنشطة ثانوية.ت عن للحصول على بيانا المنوال

-  

وفقــاً لنتــائج هــذا المســح وصــل متوســط الكســب الشــهري لألشــخاص العــاملين فــي وظــائفهم    
وبــين الــدخل بــين الرجــال والنســاء تفاوتــات  )16(. ويظهــر الشــكل ريــال 52500الرئيســية إلــى 

ــيم المختلفــة.  فــة الفئــات العمريــة المختل  ــى  فــي المتوســط  ومســتويات التعل حصــلت النســاء عل
عمومـاً  والحجـة التـي تـذكر هنـا     . )ريال 53300) من الرجال (ريال 40400مداخيل شهرية أقل (

في االقتصاد غير الرسمي عن الرجال وبأن متوسط دخل النساء تزيد احتمالية عملهن أن النساء 

                                                           
   1998المرتبط بالعمالة، تبناه المؤتمر الدولي السادس عشر إلحصاءات سوق العمل، منظمة العمل الدولية، قرار بشأن قياس الدخل - 17

تم إعادة ترتيب البيانات المرتبة الخاصة بالمداخيل الشهرية عند مرحلة المعالجة باالستفادة من البيانات عن توزيع المـداخيل الشـهرية    18-
انات عن دخلهم بالريال. هذا اإلجراء قـد تـم تطبيقـه فقـط علـى البيانـات الخاصـة        والتي حصلنا عليها من أولئك األشخاص الذين أفادوا ببي

 بالوظيفة الرئيسية حيث أن بيانات الدخل في الوظائف الثانوية تم جمعها فقط على شكل نطاقات.  
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كذلك  )19(رجال في هذا االقتصاد غير الرسمي.داخيل التقل عن مفي االقتصاد غير الرسمي 
ريـال يمنـي)    46100فـي القطـاع غيـر الرسـمي (     للعـاملين تبين النتائج أن متوسط الدخل الشهري 

  ريال يمني).  64300(يقل كثيراً عن متوسط الدخل الشهري للعاملين في القطاع الرسمي 
  

  

  

لين بحسب الجنس والفئة العمرية : متوسط الدخل الشهري لألشخاص العام16لشكل ا
  2014 -2013والمستوى التعليمي، مسح القوى العاملة 

 

 

األساسـي فـي المتوسـط علـى دخـل      كما هو متوقع حصل العاملون من األشخاص ذوي التعلـيم  
أولئـك  ريـال يمنـي) ومـن     53100ذوي التعلـيم الثـانوي (  نظـرائهم  ريـال) مـن    47900(شهري أقـل  

أن متوسـط  تظهـر البيانـات   ريـال يمنـي). كـذلك     75500م بعـد الثـانوي (  تعلـي ملـوا ال كأالذين 
لتزايـد خبـرات   وذلـك  فئـات العمـر الرئيسـية    الدخل الشهري للعاملين يزداد مع تقدم العمر فـي  

إلـى  سـنة   )24 -15(الشباب فـي الفئـة العمريـة    ويصل متوسط الدخل الشهري للعاملين العاملين. 

                                                           
، النسـاء والعمـل والفقـر،    2005 مارثا تشن، جوان فانيك، فرانسي لوند، جيمس هنتز مع رينان جبفـاال وكرسـتين بـونر، تطـور نسـاء العـالم      - 19

UNIFEM ،50 -46، صفحة 2005، نيويورك.  

52500
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لایر
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40400

ذكور إناث

لایر

47900
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75500
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ي ريـال فـ  )  62200(سـنة وإلـى    )34 -25(ة العمريـة  الفئـ ريال فـي   )46200(ريال وإلى  )34500(
ة العمريـة  تـه فـي الفئـ   ة. وبعـد أن يصـل هـذا الـدخل إلـى ذرو     سن )54 -35(فئة العمر الرئيسية 

ر السـن  امهـارة كبـ  حيث تصبح في التناقص مع كبر السن يأخذ متوسط الدخل سنة  )64 -55(
  بمرور الزمن. أقل أهمية  العاملينمن 

فالـدخل  العمالـة  بحالـة  رهنـاً  أن نوعيـة بيانـات الـدخل تتفـاوت     من األمور المسلّم بها عمومـاً  
الـدخل  قياس عنه في في الردود المرتبط بالعمالة الذاتية يكون معرضاً ألخطاء أكثر نسبياً 

مرتبــات لمــدخالتهم فــي  /لقــى الموظفــون بــأجر أجــورتبالعمالــة المدفوعــة األجــر. ويالمــرتبط 
يكسـب  . وفـي المقابـل   المستلمة معروفة بشكل عـام للمسـتلم  وتكون هذه المدفوعات  العمل

جر مقابـل منـتج أو خـدمات قـدموها     األكجزء من دخلهم من العمل  في العمالة الذاتيةالعاملون 
  عن مصادر اإليرادات األخرى. وبالتالي يصعب تمييز الدخل المرتبط بالعمل 

لألشــخاص العــاملين فــي الوظــائف ســط الــدخل الشــهري بيانــات عــن متو )7(يتضــمن الجــدول 
وبـين العمالـة    ،الوظائف الرسمية وغير الرسـمية بين التمييز مع الرئيسية حسب حالة العمالة 

أن متوسـط الـدخل   ووحدات اإلنتاج األخرى. تظهر النتـائج  في أنشطة عمل القطاع غير الرسمي 
إجمـالي متوسـط الـدخل    مـن  هـو أدنـى   يـال  ر )44600(في وظيفتهم الرئيسـية   للموظفينالشهري 

ريال وكذلك أدنى مـن متوسـط الـدخل الشـهري      )52500(الشهري لألشخاص العاملين في اليمن 
ومـن شـأن   ريـال).   51500(من العاملين لحسـابهم الخـاص   ريال بل وحتى  )109,700(ألرباب العمل 

بب أخطــاء القيــاس أو راء مزيــد مــن التحليــل أن يوضــح إلــى أي مــدى حــدثت هــذه الفــروق بســ  إجــ
مقارنــةً عنــد أربــاب العمــل والعــاملين لحســابهم الخــاص   بــدرجات تفــاوت المخــاطر االقتصــادية  

  .(الموظفين) بالمستخدمين
  

متوسط الدخل الشهري في الوظيفة الرئيسية لألشخاص العاملين حسب حالة : 7الجدول 
ووحدات طاع غير الرسمي العمالة في الوظائف الرسمية وغير الرسمية وفي أنشطة عمل الق

 2014 - 2013، مسح إنتاج أخرى

 
  بالريال

 حالة العمالة في الوظيفة الرئيسية

 رب عمل موظف إجمالي
عامل لحسابه 

 الخاص
 51,500 109,700 44,600 52,500  إجمالي

     
 49,300 99,800 34,400 47,300 وظيفة غير رسمية - 

 143,800 182,700 61,100 68,800 وظيفة رسمية - 

     
أنشطة عمل في القطاع  - 

 غير الرسمي

46,100 26,000 99,800 49,300 

 143,800 182,700 58,900 64,300 وحدات إنتاج أخرى - 
  

فـي أوسـاط   توضح البيانـات فـي هـذا الجـدول أن متوسـط الـدخل الشـهري للمـوظفين يـنخفض          
فـي أوسـاط   ص أكثـر  ريـال) بـل ويتنـاق    34400(أولئك الـذين يعملـون فـي وظـائف غيـر رسـمية       
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ريال). بشكل عـام هنـاك فجـوة     26000(أنشطة عمل القطاع غير الرسمي أولئك العاملين في 
في الدخل الشهري لألشخاص العاملين في أنشطة القطـاع غيـر الرسـمي مقابـل     ريال  )20000(من 

 وتكـون هـذه الفجـوة   ووحـدات اإلنتـاج األخـرى.     ،ل الرسـمية في مؤسسـات العمـ  أولئك العاملين 
رسـمية وأربـاب العمـل فـي     في أنشـطة غيـر   العمل ريال) بين أرباب  80,000أكثر اتساعاً (حوالي 

ــاج األخــرى وحــوالي (   المؤسســا ــاملين     100,000ت الرســمية ووحــدات اإلنت ــين الع ــا ب ــال) فيم ري
ت الرسـمية ووحـدات اإلنتـاج    ونظرائهم في المؤسسالحسابهم الخاص في األنشطة غير الرسمية 

  األخرى. 

والعـاملين لحسـابهم   ألربـاب العمـل    ةالشـهري  المـداخيل يراً من المفيد مالحظة أن متوسط أخ
 .سـمية قـيم للوظـائف غيـر الر   مـا يقابلهـا مـن     ي نفـس هـ  الخاص في أنشطة القطاع غيـر الرسـمي  

وظيفـتهم  فـأن حالـة   أنـه بالنسـبة ألربـاب العمـل والعـاملين لحسـابهم الخـاص         والسبب فـي ذلـك  
سـواءً كانـت    األنشطة التي يعملـون فيهـا  نفس حالة حسب تعريفها ية هي غير الرسم -الرسمية

  رسمية أو غير رسمية. 
-  

ــع المــداخيل الشــهرية لألشــخاص      )17(يوضــح الشــكل   ــه) حجــم توزي (النصــف األيســر من
ريال في الشهر بمـا   )35000 (في هذا التوزيع هو الوسطوالرقم  .العاملين وفقاً لنتائج هذا المسح

مــن المــوظفين  )%50(تقســم التوزيــع إلــى أجــزاء متســاوية يكــون فيهــا   أن هــذه النقطــة يشــير 
األخــرى علــى أكثــر مــن الــرقم  )%50(، بينمــا تحصــل الـــ الوســطحصــلون علــى أقــل مــن المبلــغ ي

نـا  كمـا ذكر  )شـهرياً  ريـال  52000عن متوسط المـداخيل (  الوسطالرقم  مداخيلوتقل  .الوسط
فـي  ( 17فـي المـداخيل، وكمـا هـو مبـين فـي الشـكل        غير سوي توزيع ذلك آنفاً وبما يشير إلى 

  ه. من سفلاألفي الطرف توزيع المداخيل القسم األيسر) يتركز 
 

 -2013مداخيل الشهرية لألشخاص العاملين، مسح القوى العاملة :حجم توزيع ال17الشكل 
2014  
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ومعرفـة غيـاب   البيانـات عـن حجـم توزيـع المـداخيل لتحليـل        مـن كذلك يمكن االستفادة 
 منحنـى  )17(ويظهر الجزء األيمن مـن الشـكل   الدخل في أوساط السكان العاملين.  المساواة في

التوزيـع   عـن  صـوة بصـرية  لـورنز  وفقـاً لنتـائج هـذا المسـح. ويقـدم منحنـى       الـدخل  لتوزيـع   لورنز
ألفقـي إلـى النسـبة التراكميـة لعـدد األشـخاص       ا )X(محـور  التراكمي للمداخيل حيـث يشـير   

 .إلجمـالي المـداخيل  الرأسـي إلـى النسـبة المئويـة التراكميـة       )Y(العاملين بينما يشـير محـور   
 الكليـة هـي النسـبة المئويـة للمـداخيل      مـا قد حـددت  في منحنى لورنز فأن أي نقطة وهكذا 
Y=L(P)  والمكتسبة من قبل النسبة المئوية)X( المؤخرة. الواقعين في لعاملين من السكان ا

  هنا يمكن احتساب ما يلي:
  

  من أجمالي المداخيل  )%2(    حوالي    من العاملين في فئة الدخل األدنى )%10(تكسب 

  من أجمالي المداخيل  )%8(    حوالي    من العاملين في فئة الدخل األدنى )%30(تكسب 

  من أجمالي المداخيل  )%20(    ي حوال   من العاملين في فئة الدخل األدنى )%50(تكسب 

  ويمكننا بالمثل أن نحتسب اآلتي: 

  من أجمالي المداخيل  )%34(    حوالي العاملين في فئة الدخل األعلى       من )%10(تكسب 

  من أجمالي المداخيل  )%64(    حوالي    من العاملين في فئة الدخل األعلى )%30(تكسب 

  من أجمالي المداخيل  )%80(    حوالي    ل األدنىمن العاملين في فئة الدخ )%50(تكسب 

علـى  ويمثل الخط المستقيم التوزيـع المتسـاوي للمـداخيل بحيـث يحصـل كـل شـخص عامـل         
المساحة الموجودة بين منحنى لورنز والخط المستقيم المعبر عـن  وتمكننا  .نفس مبلغ الدخل
ويسـاوي مؤشـر جينــي   . مـداخيل انعـدام المســاواة فـي توزيـع ال    قيـاس مـن معرفـة   المسـاواة التامـة   

)Gini وعنـدما  )1إلـى   0مـن  (وتتراوح قـيم مؤشـر جينـي    ضعف هذه المساحة. ) لغياب المساواة .
واة التامة يكـون مؤشـر جينـي صـفراً وبمـا يشـير       يتقاطع منحنى لورنز مع الخط المستقيم للمسا

علـى المحـور األفقـي    رنز منحنى لويقع عندما في الطرف المقابل إلى مساواة تامة في المداخيل. 
شـديد للمسـاواة    انعـدام وبما يشير إلى  )1(فأن قيمة مؤشر جيني تكون نقطة واحدة باستثناء 

ويبلغ مؤشـر  ال يحصلون على شيء. يكسب كل الدخل بينما البقية  اًواحد اًأي أن هناك شخص
إلـى  هـذا المسـح    جيني النعدام مساواة المداخيل الشهرية والذي تم احتسابها على أساس نتـائج 

)0.40%(  .   

-  

ويشكل الدخل من العمالة حصة كبيرة مـن   ،أن يكسبوا دخالًمن أجل يعمل معظم الناس 
ورفاه أفراد أسـرتهم.  اههم للمحافظة على رفوفر المصادر الرئيسية للعاملين تكما  ،دخل األسرة



46 
 

منظمة العمل الدولية الخاص بمؤشـرات العمـل الالئـق    وفي آخر طبعة من إطار العمل الصادر عن 
متوسـط  يقـل  الـذين  كنسـبة مئويـة مـن السـكان العـاملين      معدل األجر المنخفض تحديد يتم 

أيهما كان أكبر من أو العدد األدنى المطلق  ،لتوزيعل الوسطالرقم دخلهم في الساعة عن ثلثي 
يحـرر هـذا المؤشـر مـن     الوسـط  الـرقم  مـن  . وصـياغة المؤشـر علـى هيئـة نسـبة مئويـة       )20(اآلخر

ــ االرتهــان تحديــد الثلثــين فيتســم  أمــا كمــا يســهل مــن المقارنــة الدوليــة.    ،ةبــالعمالت الوطني
تتبنـى قـانون الحـد    بما في ذلك في تلـك البلـدان التـي لـم     البساطة وقابلية التطبيق الواسع ب

راً عـن أجـور السـوق    فض كثيـ يـنخ بشـكل  أو حـددت هـذا الحـد األدنـى لألجـور       ،األدنى لألجور
  السائدة. 

كمــا يقتــرح ذلــك الوســط مــن الــرقم  )2/3(المنخفضــة عنــد  المــداخيلوبتحديــد عتبــة 
  فمن الممكن احتساب ما يلي: العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية مقياس 

  * المداخيل المتوسطة )2/3= ( عتبة المداخيل المنخفضة

  ريال في الشهر 35000) * 2/3=  (                            

  ريال في الشهر 23350=                                  

في الشهر فـي وظيفـتهم الرئيسـية    ريال  )23350(وعليه فأن األشخاص العاملين الذين يجنون 
  يصنفون "كعاملين ذوي دخل منخفض".   )2014 -2013(في 

ة العمريـة  والفئـ  ،النسبة المئوية للمـداخيل المنخفضـة حسـب الجـنس     )18(يبين الشكل 
مــن األشــخاص العــاملين   )%24(كــان هنــاك مــا يقــرب مــن   ومســتوى التحصــيل العلمــي. إجمــاالً  

في وظيفـتهم  شهرياً ريال  )23350( أي أنهم يكسبون أقل من يحصلون على دخل شهري منخفض 
 % و24(كل من الرجال والنساء من الدخل المنخفض وبصورة متساوية تقريبـاً  ويتأثر الرئيسية. 

 ،سـنة)  24 -15ويرتفـع معـدل الـدخل المـنخفض فـي أوسـاط صـغار الشـباب (         ،% على التوالي)25
. وهـو بـذلك أعلـى مـن العـاملين فـي منتصـف العمـر         )%28(إلـى  سنة فـأكبر   )65(وكبار السن 

فـي أوسـاط العـاملين فـي فئـة العمـر       %) 20(ويصل معـدل الـدخل المـنخفض إلـى أدنـى مسـتوياته       
  ). ةسن 54 -35(الرئيسية 

  

ة العمرية ئالنسبة المئوية للعاملين ذوي الدخل المنخفض حسب الجنس والف: 18الشكل 
  )م2014 - 2013(ومستوى التحصيل التعليمي، مسح القوى العاملة 

                                                           
ــاس العمــل الالئــق، جنيــف،       -20*        ، تقريــر رئــيس الجلســة، 2008ســبتمبر  10 -8منظمــة العمــل الدوليــة، االجتمــاع الثالثــي للخبــراء حــول قي

 . 51الفقرة 
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وكما هو متوقع ينخفض معدل الدخل الشهري المتـدني مـع مسـتوى التحصـيل العلمـي، ففـي       
أصـحاب دخـل شـهري مـنخفض، وبلـغ       )%28(كـان هنـاك   العاملين ذوي التعلـيم األساسـي   أوساط 

فـي أوسـاط مـن أكملـوا      )%9(ولـم يتجـاوز    )%16(هذا المعدل في أوساط العـاملين بتعلـيم ثـانوي    
  التعليم بعد الثانوي. 

 ممن يعملـون فـي وظـائف رئيسـية غيـر رسـمية       )%29(كذلك تظهر نتائج المسح أن حوالي 
ة عـن  تتجـاوز هـذه النسـبة فـي أوسـاط الوظـائف الرسـمي       من أصحاب األجور المتدنيـة بينمـا لـم    

 من الوظائف الرئيسية في أنشطة عمل القطاع غيـر الرسـمي   )%30(. وبالمثل كان حوالي )2%(
ووحدات  ،مؤسسات القطاع الرسميفي  )%7(متدنية األجور في حين لم تتجاوز هذه النسبة عن 

إجـراء مزيـد مـن التحليـل      )أ(ة فـي الملحـق   وتتـيح الجـداول اإلحصـائية الـوارد    الرسمية. اإلنتاج 
للمداخيل الشهرية المنخفضة وخصوصاً لتحديد المهن وفروع النشاط االقتصـادي والمحافظـات   

  ترتفع فيها معدالت األجر المنخفض.  التي 

 التــي تتقابــل مــعأخيــراً تجــدر اإلشــارة أن هــذا المســح قــد جمــع بيانــات عــن ســاعات العمــل    و
وهذه البيانات التي ال توجد فـي هـذا التقريـر الـذي     أدلوا بها. الذين ملين مداخيل األشخاص العا

الـدخل بالسـاعة والمـداخيل المنخفضـة بالسـاعة بمـا       احتسـاب  بين يديك مـن شـانها أن تتـيح    
  الالئق. مع التوصيات الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن مؤشرات العمل ينسجم 

8  
-  
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وق العمــل. وهــذا لبطالــة أكثــر المؤشــرات شــيوعاً مــن حيــث االســتخدام فــي ســ  يعــد معــدل ا
ض العمالـة الغيـر مسـتغلة فـي     ويمثل مدى عر ،هو أداة قياس لخلل يوجد في سوق العملالمعدل 

ككـل ولـيس   لعافيـة االقتصـاد    على نحو عام كمؤشـر  معدل البطالةالبلد. وأحياناً يستخدم 
البطالـة الخاصـة بفئـات معينـة فـي قـوة العمـل كالرجـال          كمـا أن معـدالت  لسوق العمـل.  فقط 

لقـي  وفروع محددة لألنشطة االقتصـادية ت والكبار والمناطق الجغرافية أو مهن والشباب والنساء 
  بالبطالة.  تأثراًاألقاليم األكثر وقطاعات االقتصاد أو الضوء على فئات العمال المختلفة 

غير عامل فـي الـيمن   شخص  )653,000(مسح أن هناك وكما ذُكر سابقاً تشير نتائج هذا ال
 )19(ويـورد الشـكل    .)%13.5(يصـل إلـى   بطالـة وطنـي   ويقابـل هـذا معـدل     ،)2014 -2013(في 

تعليمـي. ويصـل معـدل بطالـة     حسب الجنس والفئة العمرية ومسـتوى التحصـيل ال  معدل البطالة 
علــي صــعيد %). 12.3مقابــل (%) 26.1( الرجــالأكثــر مــن ضــعفه مــن معــدل بطالــة  إلــى النســاء 

فـي أوسـاط ذوي   مستوى التحصيل التعليمي تظهر البيانات أن معدل البطالة يصل أعلى مستوياته 
وبالنسـبة  %) 12(%) وإلـى أدنـى مسـتوياته فـي أوسـاط ذوي التعلـيم األساسـي        17التعليم الثانوي (

) عـن  %15(رتفـع قلـيالً   فمعـدل البطالـة عنـدهم ي   لألشخاص الذين اكملوا التعليم بعد الثانوي 
  %).13.5المتوسط الوطني (

: معدل البطالة حسب الجنس والفئة العمرية ومستوى التحصيل التعليمي، مسح 19الشكل 
  2014 -2013القوى العاملة 
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ســنة) أعلــى  24 -15(فــي أوســاط صــغار الشــباب مســتوى العمــر يكــون معــدل البطالــة   وعلــى
وثمـة  ساوي تقريباً ضعف المتوسـط الـوطني.   وهذه النسبة ت، ى%) من الفئات العمرية األخر25(

فمع تقدم األشخاص في  ،دليل واضح على وجود عالقة عكسية فيما بين معدل البطالة والسن
تكــون فتــرة البطالــة  العمــر تتراجــع مخــاطر البطالــة عنــدهم ولكــن كمــا ســنذكر الحقــاً    

    عندهم اطول من غيرهم. 

أي خبـرة عمـل سـابقة.    لم تتوفر لهـم  %) 53زيد عن نصف العاطلين (تشير النتائج إلى أن ما ي
قد كانوا يبحثـون عـن عمـل ألول مـرة. أمـا فـي أوسـاط أولئـك الـذين تـوفرت لهـم خبـرة عمـل              ف

شــخص) يلــي ذلــك عمــال   133,700(فقــد كــان غــالبيتهم عمــال زراعــة مــاهرة   %) 47(ســابقة 
 101,400ال الخــدمات والمبيعــات (شــخص) ثــم عمــ  117,800(الحــرف اليدويــة ومــا يــرتبط بهــا  

معدل البطالة أعلى مستوياته فـي   وصل لفةتالمخوبخصوص حجم قوة العمل في المهن  .شخص)
ثــم األشــخاص العــاملين فــي مهــن أوليــة  %) 19.2(والمهــن المرتبطــة بهــا  ،أوســاط عــاملي الحــرف

)18.8  .(%  

معدل بطالـة مـنخفض    )40(ول الجد -ويظهر مزيد من التحليل التفصيلي للبيانات الملحق (أ)
الحقيقة التي أشـرنا إليهـا   وهذه النتيجة إلى جانب  عالية من المهارات.مستويات في مهن تتطلب 

وما بعده تكون أعلى مـن معـدل البطالـة     ،ذوي التعليم الثانويمعدل البطالة في أوساط بأن آنفاً 
مسـتوى المهـارات المرتفـع يقلـل مـن      تشـير إلـى أن   في أوساط ذوي التعليم األساسي أو األدنـى منـه   

خاص فـأن  فرصة الحصول على العمل في المرحلة األولية ولكن بمجرد أن يتوظـف هـؤالء األشـ   
   عندهم.  تقل مخاطر البطالة

-  

فتـرة األربعـة    خـالل فـي البحـث عـن عمـل     الطرق التي اتبعهـا العـاطلون    )20(يوضح الشكل 
 2.3(طريقــة  )2.2(ســح. وفــي المتوســط اتبــع كــل شــخص عاطــل    األســابيع المرجعيــة فــي الم 

  للنساء).   1.8للرجال وبالنسبة 
  

  2014 -2013: طرق البحث عن عمل، مسح القوى العاملة 20الشكل 
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طلـب  لبحـث عـن عمـل هـي     ل لجـأ إليهـا العاطـل    شـيوعاً  الشـكل بـأن أكثـر الطـرق     هـذا  ويبين
والبحـث عـن    ،%)38أرباب العمل المحتملـين ( زيارة  تليها %)55المساعدة من األصدقاء واألقارب (

ولم يتجاوز عدد من سجلوا من العـاطلين فـي مكتـب الخدمـة المدنيـة       .%)38عمل في األسواق (
  %). 13( بينما بلغت نسبة من قدم طلب إلى وكاالت التوظيف )%17(عن 

علـى  حصـوله/ها   ألشخاص العاملين حـول كيفيـة  ا لكافة كان هناك سؤاالً وجهه المسح
الخاصـة بـالطرق المتبعـة فـي     تلـك  ب). ويمكن مقارنة هذه النتائج 214الوظيفة الحالية (س 

ولكن يجب أن نستحضر في ذهننا بأن أكثر الطرق اتباعاً للبحث عن عمـل قـد   البحث عن عمل 
  شيوعاً في الحصول على وظيفة. هي أكثر الطرق ال تكون بالضرورة 

-  

وهـو متـوفر   الشخص العاطل مـن دون عمـل    يبقىفترة البطالة طول الفترة الزمنية التي تمثل 
ما تم قياسه في هذا المسح  فأن الممارسة على صعيدللعمل ويسعى بهمة ونشاط للحصول عليه. 

فتـرة  أمـا الـدورة الكاملـة ل    إلى وقت تنفيـذ المسـح، أي فتـرة البحـث عـن عمـل.      هو فترة البطالة 
وهــي غيــر قابلــة للقيــاس مباشــرةً مــن خــالل  تمضــي خــالل هــذا المســح ومــا بعــده،هــي البطالــة ف

  . )21(ح التقليدية لقوة العملالمسو

الــذي يشــرع فيــه الوقــت أن "يــتم قيــاس فتــرة البحــث عــن عمــل مــن تحــدد المعــايير الدوليــة 
جلـين  للبحث عن عمل أو من نهاية آخر وظيفة لهـم أي األ أنشطة القيام بفي  األشخاص العاطلون

واقع الردود علـى سـؤال المسـح الـذي      أما في هذا المسح فهذه الفترة تقاس من. )49(فقرة  "أقصر
لـم يجيبـوا    )%50(وكـان هنـاك أكثـر مـن     ). 404(س يقول "كم صار لك عاطـل عـن عمـل"    

  توزيع هذه الردود. )21(ويوضح الشكل على هذا السؤال، 
  

  2014 -2013العاملة مدة البحث عن عمل، مسح القوى :  21الشكل 

  

                                                           
"كم تطول البطالة؟، أوهام ومغالطات متحيزة في استخدام بيانات مكتب ، Rونيومن، وجورج  Jوالند بيرج، شيلي  Mكيفر ونيكوالس و -21

 -118، صـفحة  1985)، أبريـل  2( 3النيابة الملكيـة،" مجلـة األعمـال واإلحصـاءات االقتصـادية، رابطـة اإلحصـائيين األمـريكيين، مجلـد          
128   .  
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مـن  ولفترة تقل عـن سـتة أشـهر.    صار لهم يبحثون عن عمل %) 54(العاطلين عن العمل ومعظم 
أفـادوا بـأنهم صـار لهـم      )%27(كـان هنـاك مـا يقـرب مـن      بين أولئك الذين أفـادوا بهـذه الفتـرة    

بطالـة  التعـرف  أكثـر مـن اثنـي عشـر شـهراً وهـم يبحثـون عـن عمـل. وبحسـب المعـايير الدوليـة             
بأنها فترة البحث عن عمـل لمـدة اثنـي عشـر شـهراً أو أكثـر بمـا فـي ذلـك الفتـرة           طويلة األجل 

بالمسح عـانوا مـن   بهذا المشمولين  العاطلين أكثر ما يزيد عن ربعوعليه فأن . المرجعية للمسح
وبصــورة ملحوظــة فــي أوســاط وترتفــع هــذه النســبة . )22(2014 -2013فــي  بطالــة طويلــة األجــل

فقــد ســنة  24 -15أمــا فــي أوســاط صــغار الشــباب %). 25(%) عنهــا فــي أوســاط الرجــال 55ء (النســا
  %). 26(كان معدل البطالة طويلة األجل مساوياً تقريباً للمتوسط الوطني 

حـوالي   )متقطعـة فتـرات  (متوسط فترة البحث عن عمل من قبـل األشـخاص العـاطلين أي    وبلغ 
 )(فتـرات كاملـة  متوسـط فتـرة البطالـة     قُـدر  تظهر هنا الحسابات  وبناءً علىإحدى عشر شهراً. 

بالنسـبة للشـباب    وفترة خمسـين شـهراً  ككل لسكان العاطلين ل بالنسبةشهر  39بما يقرب من 
  العاطل عن العمل.  

9  
-  

لذين لم يكونوا ال عـاملين وال عـاطلين   سنة فأكبر) وا 15في سن العمل (األشخاص يصنف 
 وسـيكون مـن المفيـد هنـا أن    المرجعيـة كأشـخاص خـارج قـوة العمـل.       عن العمـل خـالل الفتـرة   

كـانوا أكثـر مـن     شـخص)  8528000كانوا خـارج قـوة العمـل (    الذينعدد األشخاص أن  نالحظ
ــيمن فــي  ) 4,850,000األشــخاص داخــل قــوة العمــل (   عــود بصــورة  وهــذا ي ،)2014 -2013(فــي ال

أدنى  )22(ويوضح النصف األيسر من الشكل رئيسية إلى تدني مشاركة النساء في قوة العمل. 
بب في عدم المشاركة في قوة العمل. والغالبية من هؤالء تتألف من أشخاص هم خـارج  هذا الس

أولئـك الـذين   يلـيهم  %) 50.8( المسؤولية األسرية التـي تسـتغرق كـل وقـتهم    قوة العمل بسبب 
أمـا اآلخـرون فقـد كـانوا خـارج قـوة       %) 21.0( رج قوة العمل بسبب التفـرغ الكامـل للدراسـة   خا

أو لسـبب عـدم    متقاعـدين %) أو بسـبب كـونهم   12.4بسبب اإلعاقة أو العجـز عـن العمـل (    العمل
  %). 3.0( الرغبة في العمل

اص لألشـخ بيانات حـول مسـتوى التحصـيل التعليمـي      )22(يتضمن النصف األيمن من الشكل 
التعلـيم األساسـي.   لـم يتجـاوزوا    )%88.4(مـنهم  ويظهـر فيـه أن السـواد األعظـم      .خارج قوة العمل

مـع  وهذا يتدنى كثيراً  )%11.6( يإجماالً بلغت نسبة من أكملوا التعليم الثانوي وما بعده حوال
ر وأحــد العوامــل الــذي يفســ%). 30.8(لقــوة العمــل  المقابــل مــييعلتإجمــالي مســتوى التحصــيل ال

وأولئك في داخـل قـوة العمـل     ،لألشخاص خارج قوة العملالفرق بين مستوى التحصيل التعليمي 

                                                           
جـود اتجـاه للمبالغـة فـي طـول فتـرة البحـث علـى العمـل فـي مسـح            يشير تحليل القسم الخاص بأخطاء الردود في المالحظة المنهجية إلـى و - 22

)2013- 2014 (  
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ــث أن         ــوة العمــل (حي هــو تفاضــل مســتوى التحصــيل التعليمــي للرجــال والنســاء داخــل وخــارج ق
مـن الرجـال    )%27.6 (من الرجال خارج قوة العمل هم بتعليم ثانوي أو أعلـى منـه مقابـل    )19.1%(

 )%8.6(ومـا بعـده   بتعلـيم ثـانوي   ل في حـين كانـت نسـبة النسـاء خـارج قـوة العمـل        في قوة العم
   من النساء داخل قوة العمل). )%28.0(مقابل 

  

  

 2014 - 2013األشخاص خارج قوة العمل، مسح القوى العاملة :  22الشكل 

-   

 .بـدرجات متفاوتـة  مـل  يرتبطون بسوق العهناك أشخاص من ضمن السكان خارج قوة العمل 
ووفقاً لتعريف المعـايير الدوليـة فـأن    سوق العمل في إطار أوضاع مواتية.  هميحتمل دخولوهؤالء 

الفتـرة   -خـالل  لـم يكونـوا   والـذين  قوة العمل المحتملة تشمل كافة األشخاص فوق سن محدد 
بـاحثين عـن   ن إمـا (أ)  وإنما كانوا يعتبرو ال داخل العمالة وال في البطالة –القصيرة المرجعية 

بـاحثين عـن   (أي باحثين عن عمل ولكنهم ليسوا متـوفرين حاليـاً) أو (ب)    متواجدينعمل غير 
لـم يقومـوا بأنشـطة للبحـث عـن       (أي متواجدين حالياً للعمل لكـنهم  عمل محتملين ومتواجدين

  عمل).  

صورة مستقلة علـى  بالباحثين عن العمل المحتملين والمتواجدين في إطار  أن نتعرف وبوسعنا
"يبحـث عـن   من ضمنهم أولئك الذين لـم  و ،فرعية هامة من الباحثين عن العمل المحبطينفئة 

أو نقـص   ،مثل الفشل في السابق للعثور علـى وظيفـة مناسـبة   عمل" ألسباب مرتبطة بسوق العمل 
عمـل فـي   متطلبات الوظيفة مع مهارات الشـخص أو قلـة فـرص ال   عدم توافق الخبرة أو المؤهالت أو 

  .أو كبير من قبل أرباب العمل المحتملين ،كصغير السنالمنطقة أو أنه ينظر إليه 

تحــدوها رغبــة صــريحة فــي العمــل ال ة منفصــلة ئــإلــى فالمعــايير الدوليــة  تشــيرإلــى ذلــك 
الجنـدري فـي سـياقات    تتضمنها قوة العمل المحتملة لكنها هامة ألغراض التحليل االجتماعي و

غير باحثين عن عمـل يـتم تعـريفهم كأشـخاص     أشخاص راغبين فئة تتمثل في محددة. وهذه ال
الــذين يرغبــون فــي العمــل لكــنهم "لــم يبحثــوا عــن عمــل" ولــم يكونــوا            "ةلــاخــارج العم"

   وقتها". "متواجدين 
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كونت قوة العمل المحتملة في اليمن مـن  ت )2014 -2013(مسح القوى العاملة وبحسب نتائج 
. وكان الحجم األكبـر  تقريباً عدد النساء كبيراً كعدد الرجال هاكان فيشخص  )894,100(

) وفـي المنـاطق الريفيـة    735,200سـنة (  35من قوة العمل المحتملة من األشـخاص تحـت سـن الــ     
ونعنـي   ،)874,900(ومتواجـدين  باحثين عـن عمـل محتملـين    وتقريباً كانوا كلهم  .)749,500(

ولكنهم لم يقوموا بأي خطوات للبحث عن عمل مل بذلك أشخاص كانوا متواجدين حينها للع
أي أولئـك   للبـاحثين عـن العمـل الغيـر المتواجـدين     وبالنسـبة   .الماضـية خالل األربـع األسـابيع   

لكــنهم لــم يكونــوا الســابقة  األســابيعالــذين قــاموا بخطــوات للبحــث عــن عمــل خــالل األربــع  
  ). 19,200نسبياً ( كان عددهم قليالًفقد متواجدين حينها للعمل 

قيمتهـا خصوصـاً عنـدما تقـارن مـع قـوة العمـل         قـوة العمـل المحتملـة   وتكتسب داللة مفهوم 
يقـارن حجـم قـوة عمـل النسـاء مـع الحجـم         )23(التقليدية في حالة النساء في اليمن. والشكل 

) 450,100أن قـوة العمـل المحتملـة للنسـاء (    المقابل لقوة العمـل المحتملـة. ويمكـن أن نالحـظ     
 بـارزة . وهـذه نتيجـة   2014 -2013) وذلك في 396,600علياً أكبر من قوة عمل النساء (كانت ف

  في قوة العمل في اليمن. الذي يمكن أن تلعبه النساء حيث تشير إلى أهمية الدور المحتمل 
  

  

 2014 - 2013: قوة عمل النساء وقوة العمل المحتملة، مسح القوى العاملة  23الشكل 

  

ــايير ا  ــاً  تقــدم المع ــة مفهوم ــى صــلة  آخــراً لدولي ــوة العمــل المتســعة  عل ــدها   ،بق ــتم تحدي وي
قـوة العمـل   وبناءً على هذا المفهوم فقد وصـلت  قوة العمل المحتملة.  كإجمالي قوة العمل زائداً

شخص. وعندما يتم التعبير عـن هـذا الـرقم كنسـبة      )846,736(في اليمن إلى  للنساء المتسعة
وهـي نسـبة تزيـد     )%13(نسـبة  يعطي سنة فأكبر) فأنه  15عمل (مئوية لحجم اإلناث في سن ال

  . )%6(الذي تم تحديده بنسبة معدل مشاركة النساء في قوة العمل عن ضعف 
-  

تمثـل قـوة العمـل المحتملـة إلـى جانـب العمالـة القاصـرة المرتبطـة بالوقـت والبطالـة أبعـاداً             
العــرض والطلــب فــي بــين غيــاب التوافـق  إلــى  الــذي يشــيرســتغالل القاصــر للعمـل  االمختلفـة عــن  

396,633

450,103

قوة العمل قوة العمل المحتملة
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فــي أوســاط ويتــرجم االســتغالل القاصــر للعمــل إلــى الحاجــة إلــى العمالــة التــي لــم تلبــى  العمــل. 
أخرى لقصور استغالل العمل تتمثل في عدم التوافق في المهـارات والعمـل    أبعادهناك السكان. 

    العاملين ألنفسهم. ساط وخصوصاً في أوالبطيء 

عمـل مـن أجـل    وتوصي المعايير الدولية باستخدام أكثر من قياس واحد لالستغالل القاصر لل
هـو  ") 1ـ "ب ع ترمـز إليـه المعـايير الدوليـة بـ     رقابة أداء سوق العمل. ويعد معدل البطالة (الـذي  

هـذه القياسـات التـي تقترحهـا     أوسـع  أمـا   .لالستغالل القاصر للعمـل ضيقاً وتقييداً القياسات أكثر 
ويعـرف باعتبـاره   ) 4(ورمـزه ب ع  لقصـور اسـتغالل العمـل    المركـب   القيـاس الدولية فهو  المعايير

المعبـر عنهـا بنسـبة     ةوقوة العمل المحتملـ إجمالي العمالة القاصرة المرتبطة بالوقت والبطالة 
  .  المتسعةمئوية من قوة العمل 

) 4لالســتغالل القاصــر للعمــل (ب ع المركــب  القيــاستســاب أدنــى هــذا اح )8(يــورد الجــدول 
إلجمـالي السـكان فـي سـن العمـل وكـذا لكـل مـن          2014 -2013مسـح  وذلك على أساس نتائج 

لالسـتغالل  المركـب   القياسوتبين النتائج أن . ةالرجال والنساء والشباب والكبار كل على حد
ملحوظـاً بصـورة   رق اويكون الف). 1(ب ع  ) هو تقريباً ضعف معدل البطالة4القاصر للعمل (ب ع 

معـدل   )%26.1(المعدل الكامل لقصور استغالل العمـل مقابـل    )%65.5(في أوساط النساء خاصة 
  .)البطالة

  
  2014 - 2013: القياس المركب لقصور استغالل العمل، مسح القوى العاملة 8الجدول 

 إناث ذكور  إجمالي 
الشباب 

15- 24 
 سنة

الكبار 
سنة 25
  كبرفأ

 3,566,982 1,282,886 396,633 4,453,245 4,849,878  )4+2قوة العمل ( .1
 3,228,473 968,258 292,980 3,903,762 4,196,741 العاملون .2
عمالة قاصرة مرتبطة  .3

 7,453- -1,131 636 7,948 8,584 بالوقت 
 338,507 314,629 103,653 549,483 653,136 العاطلون عن العمل  .4
 410,765 483,321 450,103 443,984 894,086 محتملة قوة العمل ال .5
قصور استغالل العمل  .6

)3+4+5( 1,555,806 
1,001,414 554,391 

797950 749272 
 المتسعةقوة العمل  .7

)1+5 ( 5,743,964 
4,897,229 846,735 

1,766,209 3,977,754 
القياس المركب لقصور  .8

 %27.1 )6/7(استغالل العمل 
20.5% 65.5% 45.2% 18.8% 

    %9.5 %24.5 %26.1 %12.3 %13.5 )4/1معدل البطالة ( .9
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10  
-  

جميع األشخاص في سن العمـل  المنتجين الستخداماتهم الخاصة وفقاً للتعريف الدولي هم إن 
الخاصــة لســاعة  إنتــاجي الســتخداماتهمســنة فــأكبر) الــذين كــانوا منخــرطين فــي عمــل  15(

إلنتـاج   أي نشـاط  اإلنتـاج لالسـتخدام الخـاص   ويشـمل  . واحدة على األقل خالل الفترة المرجعية
يكـون المـآل   عندما ر ليعني اإلنتاج وهو يفس، لالستخدام النهائي الخاصأو تقديم خدمات سلع 

بــل لالســتخدام النهــائي مــن قأساســاً هــو  المقصــود للمخــرج كمــا يصــرح بــذلك الشــخص نفســه
قبل أفراد األسرة أو من  الشخص المنتج إما في شكل تكوين رأس مال أو لالستهالك النهائي من

أو الســمكية أو الزراعيــة وفــي حالــة الســلع العائلــة الــذين يعيشــون فــي أســر أخــرى. أفــراد قبــل 
والتي يكون القصد الرئيسي منها االستهالك الخاص فأنه يمكـن مـع ذلـك بيـع     الصيد البري 

   السلع.  ضة جزء أو فائض من هذهمقايأو 

الخـاص بحـدود اإلنتـاج يشـمل مـا يلـي:        )SNA 2008(وإنتاج "السلع" بالمعنى المستخدم فـي  
ــاج) 1( ــع إنت ــة، ســمكية،    وجم ــات زراعي ــري منتج ــا  صــيد ب ــزينأو معالجته ــع أو ) 2، (للتخ جم

لوقـود األخـرى،   تعدين أو تشجير بما في ذلك وقـود الحطـب ومـواد ا   المعالجة للتخزين منتجات 
ــاه مــن مصــادر طبيعيــة    ) 3( ــب المي تصــنيع ســلع منزليــة لألســرة   ) 4وغيرهــا مــن المصــادر، ( جل
بمـا فـي   المـواد طويلـة الخدمـة    من  وغيرهاوالفخار القدم  وألبسةوالنسيج والمالبس كاألثاث (

ــوارب   ــرة والصــغيرة ذلــك الق ــاء ) 5، ()الكبي ــى الســكن أو    بن ــرة عل أو إدخــال إصــالحات كبي
  .، الخرعة أو المباني الخاصةالمز

لكنـه ال يـزال داخـل     ) SNA 2008(الوارد فـي  اإلنتاج "الخدمات" فيتجاوز حدود تقديم أما 
، سـبة واإلدارة، وشـراء أو نقـل السـلع    أنشـطة األسـرة للمحا   )1(. وهو يشـمل  الحدود العامة لإلنتاج

وتــزيين تنظيــف ) 3ا، (تحضــير أو تقــديم الوجبــات، الــتخلص مــن نفايــات األســرة وتــدويره   ) 2(
رعايـة   )4، (مقر السكن الخاص، وسلع طويلة الخدمة وغيرها، رعاية حديقـة المنـزل  وصيانة 

سـرة اآلخـرين والحيوانـات    أفـراد اإلعالـة أو أفـراد األ   أو وتوجيه الطفل، نقل ورعاية كبـار السـن   
  ، الخ.  المنزلية أو األليفة

. 2014 -2013خدامات الخاصــة فــي مســح المنتجــين لالســتنتــائج قيــاس  )24(يــورد الشــكل 
أو حمـل  فـي جمـع الحطـب    ومعظمها من النساء كـانوا منخـرطين   والحجم األكبر من هذه الفئة 

أمـا  شـخص)   2,116,000لالسـتهالك الخـاص باألسـرة (   وبصورة رئيسـية   ،من أماكن أخرىالمياه 
ئيســية الســتهالك وأيضــاً بصــورة ر اآلخــرون فكــانوا منشــغلين باإلنتــاج الزراعــي أو الســمكي  

لالسـتهالك الخـاص باألسـرة    )، أو تربية الطيور أو المواشـي أو األغنـام   344,000األسرة الخاص (
)، أو كانوا مشاركين في أنشطة إنتـاج أخـرى وبصـورة رئيسـية     شخص 323000( بصورة رئيسية

وكـان مـا يقـرب مـن     شـخص).   341000خ (ف المنـازل والطـب  الستهالك األسرة الخاص مثل تنظي
       سنة.   )24إلى 15(سن ثلثي المنتجين لالستخدام الخاص شباب من 
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  2014 - 2013، مسح القوى العاملة الخاص لالستخدام: منتجون 24الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .سنة )34-15(مالحظة: حوالي الثلثين من منتجي االستخدام الخاص هم في الفئة العمرية 

في كل من إنتاج السلع وتقـديم  مشتغلين  كان ما يقرب من نصف منتجي االستخدام الخاص
أو  ،%)26أما اآلخـرون فكـانوا إمـا منشـغلين بصـورة حصـرية فـي إنتـاج السـلع (          ،%)49الخدمات (

  %). 25( بصورة حصرية أيضاً في تقديم الخدمات

ــن ضــمن   ــتخدام الخــاص يمكــن    م ــن  تصــنيف عــدد  المنتجــين لالس ــرب م  )2,423,000(يقت
ة، وهــؤالء هــم فئــة فرعيــة مــن األشــخاص فــي نشــاط اإلنتــاج  كمنتجــي مــواد غذائيــة لإلعاشــ

فــي إنتـاج ســلع زراعيــة لالســتخدام  لالسـتخدام الخــاص، وهــم أولئــك األشـخاص الــذين انشــغلوا   
أو جمـع هـذه السـلع التـي تسـاهم فـي معيشـة األسـرة أو          ،صـيد البـر والبحـر   بما في ذلك  الخاص

 العائلة. 

-  

في أنشطة قوة العمل ويعملون إما مقابل أجـر   مشاركينيكون منتجو االستخدام الخاص  قد
 2014 -2013أو أرباح في أنشطتهم الثانوية أو كعاطلين باحثين عن عمل. ووفقـاً لنتيجـة مسـح    

لالسـتخدام الخـاص   مليـون شـخص منـتج     )4.27(، كان هناك مـن بـين   )22(الظاهرة في شكل 
أو مشــاركة فــي الــربح. وكانــت  أجــرعاطــل يبحــث عــن عمــل مقابــل شــخص  )197,000(حـوالي  

  %). 95من سكان المناطق الريفية ( تقريباًوكلهم  ،%)76غالبية هؤالء العاطلين من الرجال (
  

2014 -2013منتجو االستخدام الخاص وقوة العمل، مسح : 25الشكل   
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  .ةمنتجي مواد غذائية لإلعاش )2.423.000(بمن فيهم عدد  1
يدخل في منطقة التقاطع لقوة العمل ومنتجي االستخدام الخـاص مـن حيـث المبـدأ منتجـو       2

استخدام خاص عاملون في نشاط ثانوي مقابل أجر أو مشـاركة فـي الـربح وهـذه الفئـة لـم يـتم        
 .قياسها في المسح

منتجـي   األسئلة التي لم يرد عليها في هذا المسح مـن التعـرف علـى   بوال يتيح النمط المتعلق 
أو العمالـة   ،االستخدام الخـاص الـذين كـانوا يعملـون فـي أنشـطتهم الثانويـة المدفوعـة األجـر         

قـوة  المنتجـين الـذين كـانوا خـارج     هـذا النـوع مـن    يوفر المسـح بيانـات عـن    ومع ذلك . الذاتية
منـــتج  )387,600(مـــن قـــوة العمـــل المحتملـــة. إجمـــاالً كـــان هنـــاك  بـــارهم جـــزءًالعمــل باعت 
ن عن العمل غير متواجدين أو باحثين عن والخاص خارج قوة العمل وكانوا إما باحثلالستخدام 

وكلهــم تقريبــاً مــن ســكان   )%73(معظمهــم النســاء  وقــد شــكلتعمــل محتملــين ومتواجــدين. 
     %).  97المناطق الريفية (

11  
للعالقــة ة تحليــل قويــة يســتلزم إعــداد وصــياغة السياســات الخاصــة بالعمالــة إجــراء أنشــط 

سـوق العمـل أو    فـي الـدخول إلـى   دور عملية التدريب وتحديداً  ،القائمة بين التعليم وسوق العمل
إذا كـان  فـ  بـين نظـام التعلـيم وسـوق العمـل     ثنائيـة االتجـاه   عالقـة  هنـاك  إعادة الدخول إليه. 

 - فأن سوق العمـل   لمصلحة االقتصاد الوطنييمد سوق العمل بقوى عاملة متعلمة نظام التعليم 
إشارات حول نوع يرسل  - والمتغيرات األخرى بسوق العمل من خالل بنية األجور الخاصة بالمهن
  المؤهالت المنتظرة من نظام التعليم. 

والعالقة أبدتها وزارة الشئون االجتماعية والعمل حول سياسات التدريب للرغبة التي  وتلبيةً
ليشــمل  2014 -2013مســح القــوى العاملــة اســتبيان صــمم التــدريب ومخرجــات ســوق العمــل  بــين 

البيانـات الناجمـة   التدريب خارج نظام التعلـيم العـام. وقـد تـم تحليـل      سلسلة من األسئلة حول 
  للتعامل مع القضايا العامة التالية:  عن ذلك بصورة مختصرة

 مدى وصول برامج التدريب في أوساط الشباب والكبار في اليمن. •

 ونوع مقدمي التدريب.الطلب للتدريب من حيث موضوع الدورات مدى وطبيعة  •

 .فاعلية برامج التدريب إلدخال الشباب والكبار في سوق العمل •
 



58 
 

المشاركة في برامج التدريب في االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس والفئة : 26الشكل 
 2014 - 2013العمرية والمستوى التعليمي، مسح القوى العاملة 

 

 

شـخص ممـن شـارك فـي      )87,500(كان هناك إجماالً حوالي  )23(وكما يظهر في الشكل
نظام التعليم االعتيادي خالل االثنـي عشـر شـهراً السـابقة علـى      دورة تدريبية على األقل خارج 

مــن أصـحاب التعلــيم   )%40(مـنهم حـوالي    %)،72.4( قـد شــكل الرجـال غالبيـة هــؤالء   المسـح. و 
ــاو   ــوا بالتس ــانوي توزع ــر  ي الث ــي العم ــى فئت ــى عل  ســنة 34 -25و %) 35.4(ســنة  )24 -15(، األول

)34.8(%  .  

 وهـذه هـي   ،األكثـر التحاقـاً  ثالثة مواضـيع تعتبـر   برزت من ضمن مجموعة مواضيع التدريب 
وقـد تولـت   %). 14.8والكمبيـوتر ( %) 15.0(%)، تعلـم اللغـات   18.7(التدريب العسكري والدفاع 

 ) %30.5(لمنتسبي الجيش والـدفاع و   )%21.4(بنسبة التدريب  الحكومة تنفيذ غالبية أنشطة
تعليم الكبار القـراءة والكتابـة والحسـاب وبـرامج     التدريب وتحديداً برامج من لألنواع األخرى 

شركات األعمال الخاصـة  التدريب اآلخرين فيدخل فيهم  أما مقدموعلى صلة بالصحة. تدريب 
 .%)18.2ومنظمـات أخـرى غيـر محـددة بنسـبة (      )%14.5(، ومنظمات دولية غير ربحيـة  %)15.4(

لبـذل المـال مـن أجـل التـدريب أن يشـكل مؤشـراً قويـاً حـول          ومن شأن وجود الرغبة واالسـتعداد  
  .المسح على صلة بهذا الموضوع الطلب على التدريب، غير أنه ال تتوفر بيانات في هذا

87500

اليمن

72.4%

27.6%

ذكور إناث

40%
43%

17%

أساسي ثانوي بعد الثانوي
مستوى التحصيل العلمي

35% 35%

19%

7%
3%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
الفئة العمرية
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ل أن أكثــر مــا يزيــد عــن نصــف  الحالــة الراهنــة لقــوة العمــ يظهــر تحليــل النتــائج مــن حيــث  
ــوظفين ( األشــخاص الــذين شــاركوا فــي بــرامج التــدريب العــام الســابق      ــا م  ،%)58كــانوا حينه

   %).36كانوا حينها خارج قوة العمل ( فقد قيةأما الب%) 3.4والبعض كانوا حينها عاطلين (

اركوا الخاصة بمن شـ  مشاركة قوة العمللكذلك من المفيد أن نالحظ أن المعدل الراهن 
 أولئك الذين لم يشاركوا في هـذه البـرامج.  نسبة  عنكبيرة بصورة  تارتفعفي برامج تدريب 
ني المعــدل الــوطللمشــاركين فــي التــدريب ومشــاركة قــوة العمــل معــدل  )27(ويقــارن الشــكل 

واحـدة  بصورة فأن معدل المشاركين في التدريب قد كان . وكما يالحظ لمشاركة قوة العمل
ل الــوطني لكــل مــن الرجــال والنســاء وكــذلك أيضــاً فــي المنــاطق الريفيــة     المعــدأعلــى مــن 

  والحضرية. 

: المعدل الحالي لمشاركة قوة العمل لألشخاص الذين تلقوا تدريباً العام السابق 27الشكل 
  مقارنةً مع المعدل الوطني لمشاركة قوة العمل 

  
 

تـدريب  اللمشـاركين فـي بـرامج    معدل البطالة الحـالي ل ) 28(الشكل  التاليويقارن الشكل 
الـــوطني. وتبــين النتـــائج هنـــا أن المعـــدل الحـــالي للبطالـــة   البطالـــةالعــام الســـابق مـــع معـــدل  
%). وقـد تـم الحصـول علـى     13.5أقـل مـن المعـدل الـوطني (    %) هـو  8.7للمشاركين في التدريب (

لمنــاطق ولكــن بالنســبة للنســاء وا. ةكــل علــى حــدنتــائج مشــابهة للرجــال وللمنــاطق الريفيــة 
في أوساط المشاركين في التـدريب أعلـى منهـا مـن المعـدالت      كانت معدالت البطالة الحضرية 
فـــي  )%12.4(مقابـــل  )%16.6(بالنســـبة للنســـاء، و  )%26.1(مقابـــل  )%28.6(بنســـبة  الوطنيـــة

   المناطق الحضرية.  
مقارنةً مع معدل : معدل البطالة الحالي لألشخاص الذين تلقوا تدريباً العام السابق 28الشكل 

 البطالة الوطني
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واألشخاص في المناطق الحضرية الذين يشاركون في بـرامج  إن النتيجة هنا تشير أن النساء 
ذلـك وإن كانـت العوائـق     يـنجح فـي  يتلهفون للدخول إلى سوق العمـل والكثيـر مـنهم    التدريب 

  ق الريفية. واألشخاص في المناطللرجال  بالنسبة تكون أشد للحصول على عمل

12  
أفــراد األســرة الجــزء الخــاص بهجــرة العمالــة المرفــق بمســح القــوى العاملــة بيانــات عــن   جمــع

طُـرح سـؤال علـيهم لتحديـد إن      أسرة عينةالسابقين والذين يعيشون حالياً في الخارج. وفي كل 
. وفي حال الرد باإليجاب جمـع المزيـد   جكان هناك فرد سابق في األسرة يعيش حالياً في الخار

ن فـي الخـارج   يالخصائص الديموغرافية وخصائص العمالة لألشخاص المقيممن المعلومات حول 
مثل الجنس والسن ومستوى التحصيل التعليمي والحالة فـي قـوة العمـل الحاليـة والماضـية ونـوع       

مـن   األخيـرة ج فـي المجموعـة   معالجة وعـرض النتـائ   تالمهنة وفرع النشاط االقتصادي. وقد تم
يغيـب   أالغيـر أنـه يجـب    . من هذا التقرير الذي بـين يـديك   الجداول اإلحصائية في الملحق (أ)

فـي سـن العمـل المقيمـين فـي      على اولئك اليمنيين  أن نطاق هذه البيانات هو محصور عن الذهن
فـأن البيانـات ال   ذا وهكبأسرهم المقيمة في اليمن.  ا على عالقة أسرية والخارج والذين حافظ

  تغطي جميع اليمنيين الذين يعيشون في الخارج. 

مهــاجر يمنــي فــي ســن  )103,000(كــان هنــاك  )29(فــي الشــكل  ةوبحســب النتــائج الــوارد
%) 1امـرأة (  )1000(و %) 99رجـال (  )102000(مـنهم   2014 -2013العمل يعيشون في الخارج فـي  

مهاجر واحد فـي سـن العمـل    في اليمن كان هناك  يمني مقيم 200وهذا يعني أنه تقريباً لكل 
ل التعلـيم األساسـي مسـتوى التحصـيل التعليمـي للسـواد األعظـم مـنهم         وشـكّ  يعيش في الخارج.

%) أو 37(سنة بنسـبة   )34 -25(%). ومن جهة بنية العمر كان معظمهم في الفئة العمرية 70(
      %). 31بنسبة (سنة  )54 -35(

لمهاجرين المقيمين في الخارج من محافظـة إب وتعـز. أمـا بالنسـبة     وكان العدد األكبر من ا
حضـرموت   محـافظتي مـن  مهـاجرين فـي الخـارج    للأعلـى النسـب المئويـة     جاءتفقد لسكان إلى ا

فيـة،  مـن أسـر ري   ) 83300(مهاجر في الخارج من أسر حضـرية و   )23000(حوالي وينحدر  وشبوة.
  . ين الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفيةوهذا تقريباً في تناسب مع السكان المقيم

  

: مهاجرون في سن العمل يعيشون في الخارج حسب الجنس والفئة العمرية ومستوى 29الشكل 
  2014 -2013التحصيل التعليمي، مسح القوة العاملة 
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نمـا  بي ،قبل مغادرتهم اليمنكان ما يقرب من نصف المهاجرين في الخارج عاطلين عن العمل 
إمـا فـي   غالبـاً  فقد كـانوا خـارج قـوة العمـل،     أما السدس المتبقي  ،يعملكان ما يقرب من الثلث 

وتقريبـاً حصـل جمـيعهم علـى عمـل      عبـاء األسـرة.   وأالمدارس أو في المنزل يشارك في مسؤولية 
%). وبالنســـبة ألولئـــك 5هم أو أصـــبح عـــاطالً عـــن العمـــل (وإن ظـــل بعضـــ ،%)93فـــي الخـــارج (
العـاملين فـي   اللـواتي رافقـن بعـولهن    رج قـوة العمـل فقـد كـانوا عمومـاً مـن النسـاء        األشخاص خـا 

  . الخارج

المؤشرات الرئيسية لقوة العمل للمهاجرين في الخارج قبل وبعد مغادرتهم  )9(يقارن الجدول 
) 50,600. وتظهر النتائج أنه قبل مغادرة اليمن كان معظم المهاجرين عاطلين عن العمل (اليمن
شـخص فـي حالـة عمـل      )34,400(وكان مـا يقـرب مـن    . المقيمون أفراد أسرهمأفاد بذلك  كما

يعملـون وليسـوا بعـاطلين     ال كانوا خـارج قـوة العمـل    )18,400(جهم من اليمن وحوالي وقبل خر
عن العمل. وكما تشير البيانـات فقـد تغيـرت حالـة العمـل عنـد المهـاجرين تغيـراً ملحوظـاً بعـد           

حالياً حيث لـم   افيه يعيشون قد حصلوا على عمل في البلد التي كلهم تقريباًبلد: فمغادرتهم ال
  شخص مهاجر.   )4800(ة عن عدد الراهنالبطالة حالة جاوز تت

   

للمهاجرين في سن العمل الذين يعيشون في الحالة في قوة العمل السابقة والحالية : 9الجدول 
   2014 - 2013الخارج، مسح 

قبل الحالة السابقة  
 مغادرة اليمن

الراهنة في الحالة 
 الخارج

 96,500 34,400 عاملون

103400

اليمن

99%

1%

ذكور إناث

70%

26%

3%

أساسي ثانوي بعد الثانوي

مستوى التحصيل العلمي

24%

37%
31%

6%
2%

15-24 25-34 35-54 55-64 65+

الفئة العمرية
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 4,800 50,600 عاطلون عن العمل

 2,100 18,400 خارج قوة العمل

 %98 %82 معدل المشاركة في قوة العمل 

 %94 %33 نسبة العمالة غلى السكان

 %5 %60 معدل البطالة

إلى زيادة هائلة حيث مهاجرين في الخارج تشير نسبة العمالة إلى السكان للبناءً على ذلك 
معدل بطالة المهـاجرين فـي   يبين وفي المقابل ا. بعده )%94(قبل الهجرة إلى  )%33(من ارتفعت 

أما التغير في معـدل المشـاركة   بعدها.  )%5(قبل الهجرة إلى  )%60(الخارج انخفاضاً كبيراً من 
  لبطالة إلى العمالة داخل قوة العمل. خفيفاً بسبب االنتقال من افي قوة العمل فقد كان 

إال أنـه ينبغـي قراءتهـا وتفسـيرها بحـذر ذلـك أنـه مـن المحتمــل أن         ومـع أهميـة هـذه النتـائج     
فهذه البيانات فـي األصـل قائمـة    قد شابه عدد كبير من األخطاء.  تكون البيانات مرتبطة بها

ص قـد تكـون معلومـاتهم    وتعتمـد علـى ذاكـرة أشـخا    على إجابات بالنيابة عن الشخص المعنـي  
الــذين لــم يعــودوا أفــراد فــي األســرة  حــول النشــاط الســابق والحــالي للعمــال المهــاجرين  محــدودة 

فتـرة   كمـا كـان قـد مضـى للغالبيـة العظمـى مـن المهـاجرين        المقيمة التي تجيب على السؤال. 
أكثـر   منهم انقضـى علـى إقـامتهم فـي الخـارج      )%40(تزيد عن سنة وهم في الخارج، وأكثر من 

حيـث قـد   الكثيـر مـن المبالغـة    أفـراد أسـرة المهـاجر    مـن  سنوات. أيضاً قد يعتـور الـردود    )5(من 
  يعتقدون أو يرغبون في إظهار نجاح أقرباءهم المهاجرين في الخارج.

الخصـائص  لمقارنة فقد تم معالجة نتائج المسح بصورة أكبر على الرغم من هذه الصعوبات 
فـي الخـارج مـع مـا يقابلهـا مـن خصـائص قبـل الهجـرة كمـا أدلـى بهـا             الراهنة لعمالة المهاجرين 

النشــاط االقتصــادي حاليــاً  فــرع بيانــات حســب  ) 10( الجــدولويــورد المقيمــين. أعضــاء أســرهم 
 وسابقاً.

 

 

 

 

  

مهاجرون يعملون في الخارج حسب فرع النشاط االقتصادي الحالي والسابق، : 10الجدول 
   2014 -2013مسح القوى العاملة 

 فرع النشاط االقتصادي السابق 
 % إجمالي خدمات صناعة زراعة

ي 
صاد

قت
اال

ط 
شا

الن
ع 

فر
لي

حا
ال

 

 %3 1,100 300 0 800 زراعة
 %37 14,800 3,100 7,400 4,300 صناعة
 %60 23,900 13,300 4,300 6,300 خدمات
 %100 39,800 16,700 11,700 11,400 إجمالي

% 29% 29% 42% 100%   
أما الصناعة  .واألسماك(بمعنى التكسب من جمع الشجر) صيد البر والتشجير يدخل في الزراعة  :مالحظة

والمحاجر والتصنيع والكهرباء وإمدادات الغاز والمياه وأعمال البناء. تشمل الخدمات تجارة فتشمل التعدين 
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باإلضافة إلى  ،واالتصاالتوالتخزين  محركات السيارات، الفنادق والمطاعم، النقلإصالح  ،الجملة والتجزئة
  خرى مجتمعية وشخصية.التعليم والصحة والعمل االجتماعي وأنشطة خدمات أ

المهـاجرين   بـين . ومـن  التنقل الرئيسي كان من الزراعـة إلـى الخـدمات   أعاله أن تبين النتائج 
فـي أنشـطة   ن منخـرطي  )%29(كان العاملين في الخارج الذين كانوا يعملون ايضاً قبل هجرتهم 

. )%3(من يشتغل منهم في الزراعة عـن   لم يتجاوز عددوفي نشاطهم الحالي بعد الهجرة زراعية. 
. )%42(نسـبتهم إلـى   أما المهاجرون الذين كانوا يعملون في الخدمات قبل هجـرتهم فقـد وصـلت    

أعلـى   ماتإلى الخداالنتقال من الزراعة ويمثل بعد الهجرة.  )%60(مقابل نسبة مئوية وصلت إلى 
أما المهـاجرون المنخرطـون حاليـاً فـي     عامل مهاجر.  )6300( يشملمستويات هذا االنتقال، حيث 

فقــد كــانوا فــي غــالبيتهم يشــتغلون أيضــاً فــي نفــس فــرع النشــاط    ،أنشــطة صــناعة أو خــدمات
  االقتصادي قبل هجرتهم. 

وبحســب  ،ديعلــى فــروع النشــاط االقتصــاويمكــن إجــراء مزيــد مــن التحليــل أكثــر تفصــيالً  
  . (أ) من هذا التقرير الحاليواردة في الملحق الالمهنة بناءً على الجداول اإلحصائية 
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لغرض المالئمة والسهولة ترد البيانات في بعض الجداول، وخصوصاً عند وجود حاالت قليلة من التـي تـم    .1
بســبب تفاوتــات العينــة فــأن الــرقمين أو الثالثــة أرقــام العشــرية   مالحظتهــا، فــي أرقــام صــحيحة، مــع أنــه 

 األخيرة ال تكون دائماً ذات داللة إحصائية.

 نظراً للقيم المفقودة عبر تصنيف تفاصيل المتغيرات فأنه:   .2

 .قد ال تتساوى المجاميع في الجدول مع المجاميع الواردة في الجدول . أ

 .ع في جدول آخرقد ال تتطابق المجاميع في جدول مع مجامي . ب

 

  .الريفية - : ملخص مؤشرات قوة العمل حسب الجنس والمنطقة الحضرية1الجدول 
  .: ملخص بمؤشرات قوة العمل حسب الفصل الربعي2الجدول 

 

  .الريفية والفئة العمرية - : السكان حسب الجنس والمنطقة الحضرية3الجدول 

  .الريفية والمحافظة  - الجنس والمنطقة الحضرية: السكان حسب 4الجدول 

 

  .الريفية والفئة العمرية -: قوة العمل ومعدل مشاركة قوة العمل حسب الجنس والمنطقة الحضرية5الجدول 
  .الريفية والمحافظة  -: قوة العمل ومعدل مشاركة قوة العمل حسب الجنس والمنطقة الحضرية6الجدول 
الريفيـة ومسـتوى التحصـيل     -عمل ومعدل مشاركة قوة العمـل حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية     : قوة ال7الجدول 
  .التعليمي
  : قوة العمل ومعدل مشاركة قوة العمل حسب المستوى التعليمي والفئة العمرية الواسعة  8الجدول 

  

  .الريفية والفئة العمرية -: العمالة ونسبة العمالة إلى السكان حسب الجنس والمنطقة الحضرية9الجدول 
  .الريفية والمحافظة -: العمالة ونسبة العمالة إلى السكان حسب الجنس والمنطقة الحضرية10الجدول 
  .الريفية والفئة العمرية الواسعة والحالة في العمالة -: (أ) العمالة حسب الجنس، المنطقة الحضرية11الجدول 
  .الريفية والتحصيل التعليمي -لجنس، المنطقة الحضرية: (ب) السكان في سن العمل حسب ا11الجدول 
  .الريفية والفئة العمرية الواسعة وفئة المهنة -: العمالة حسب الجنس، المنطقة الحضرية12الجدول 
  .الريفية وفئة العمر الواسعة وفرع النشاط االقتصادي -: العاملون حسب الجنس والمنطقة الحضرية13الجدول 
  .عمالة حسب الفرع الواسع للنشاط االقتصادي، المهنة والحالة في العمالة: (أ) ال14الجدول 
  : (ب) العمالة حسب التحصيل العلمي والمهنة.  14الجدول 
  .: العمالة حسب الفرع الواسع للنشاط االقتصادي والحالة في العمالة والمحافظة 15الجدول 
  .الريفية والشباب -لجنس والمنطقة الحضريةالمهنة األولى حسب ا 20: (أ) العمالة في الـ 16الجدول 
الريفيـة   -المهنـة األولـى حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية       20: (ب) العمالة (مرتبة للرجـال) فـي الــ    16الجدول 
  .والشباب
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الريفيـة   -المهنـة األولـى حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية       20: (ج) العمالـة (مرتبـة للنسـاء) فـي الــ      16الجدول 
  .والشباب

 -المهنة األولـى حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية      20: (د) العمالة (مرتبة للمناطق الحضرية) في الـ 16جدول ال
  .الريفية والشباب

 -المهنـة األولـى حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية       20: (ه) العمالة (مرتبة للمناطق الريفيـة) فـي الــ    16الجدول 
  .الريفية والشباب

 

  .والفئة العمرية والتحصيل التعليمي  حسب الجنس : القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية17الجدول 
  .الريفية والمحافظة -المنطقة الحضرية حسب القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية  : 18الجدول 
  .سب المهنة وفرع النشاط االقتصاديح : (أ) القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية19الجدول 
 -المهنـة األولـى حسـب الجـنس، المنطقـة الحضـرية       20القطاع غيـر الرسـمي مـن حيـث الــ       : (ب) عمالة19الجدول 

  .الريفية والشباب
الريفيـة   -المهنة األولى حسب الجنس، المنطقـة الحضـرية   20القطاع الرسمي من حيث الـ  : (ج) عمالة19الجدول 
  .والشباب

 

  .الريفية والفئة العمرية -: متوسط ساعات العمل الفعلية والمعتادة حسب الجنس والمنطقة الحضرية20الجدول 
الريفيـة   -: متوسـط سـاعات العمـل الفعليـة فـي الوظيفـة الرئيسـية حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية           21الجدول 

  .القتصاديوالمهنة وفرع النشاط ا
الريفيـة والمهنـة وفـرع     -: األشخاص العاملون لساعات عمـل كثيـرة حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية      22الجدول 

  .النشاط االقتصادي
الريفيـة والمهنـة وفـرع النشـاط      -: عمالـة قاصـرة مرتبطـة بالوقـت حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية        23الجـدول  

  .االقتصادي
بالوقـــت والمعـــدل اإلجمـــالي الكامـــل للبطالـــة حســـب الجـــنس والمنطقـــة : عمالـــة قاصـــرة مرتبطـــة 24الجـــدول 
  .الريفية والمحافظة -الحضرية

 

  .: الدخل الشهري من العمالة في الوظائف الرئيسية والثانوية حسب الحالة في العمالة25الجدول 
  .الحالة في العمالة: متوسط الدخل الشهري من العمالة في الوظيفة الرئيسية حسب 26الجدول 
: متوسط الدخل الشهري من العمالـة فـي الوظيفـة الرئيسـية حسـب الجـنس والفئـة العمريـة والتحصـيل          27الجدول 

  .التعليمي والحالة في العمالة
ــة فــي الوظيفــة الرئيســية حســب المنطقــة الحضــرية      28الجــدول  الريفيــة  -: متوســط الــدخل الشــهري مــن العمال

  .عمالةوالمحافظة والحالة في ال
: متوسـط الــدخل الشـهري مـن العمالــة فـي الوظيفـة الرئيســية حسـب المهنـة وفــرع النشـاط االقتصــادي         29الجـدول  

  .والحالة في العمالة
الريفيــة الفئــة العمريــة ومســتوى   -: أصــحاب الــدخول المنخفضــة حســب الجــنس، المنطقــة الحضــرية  30الجــدول 

  .التحصيل التعليمي
الريفيــة ونـــوع قطــاع العمالـــة    -نخفضــة حســـب الجــنس، المنطقــة الحضـــرية   : أصــحاب الـــدخول الم 31الجــدول  

  .والمحافظة
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الريفيــة، المهنــة وفــرع النشــاط    -: أصــحاب الــدخول المنخفضــة حســب الجــنس، المنطقــة الحضــرية    32الجــدول 
  .االقتصادي 

 

  .والفئة العمرية الريفية -) حسب الجنس والمنطقة الحضرية1: البطالة ومعدل البطالة (ب ع 33الجدول 
  .الريفية والمحافظة -) حسب الجنس والمنطقة الحضرية1: البطالة ومعدل البطالة (ب ع 34الجدول 
  .الريفية والتحصيل التعليمي -) حسب الجنس والمنطقة الحضرية1: البطالة ومعدل البطالة (ب ع 35الجدول 
  .تعليمي وفئة العمر الواسعة) حسب التحصيل ال1: البطالة ومعدل البطالة (ب ع 36الجدول 
  .الريفية وطريقة البحث عن عمل  -الشباب حسب الجنس والمنطقة الحضريةوبطالة : البطالة 37الجدول 
  .الريفية وفترة البحث عن عمل -: البطالة والشباب حسب الجنس والمنطقة الحضرية38الجدول 
  .الريفية وسبب البطالة -: البطالة والشباب حسب الجنس والمنطقة الحضرية39الجدول 
 -: العاطلون والشباب العاطلون الذين يتـوفر لهـم خبـرة عمـل سـابقة حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية         40الجدول 

  .الريفية والمهنة وفرع النشاط االقتصادي

 

الريفيـة وسـبب االرتبـاط بسـوق العمـل       -ة: أشخاص خـارج قـوة العمـل حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـري       41الجدول 
  .ودرجة هذا االرتباط 

الريفيـة وفئـة العمـر     -: قوة العمـل المحتملـة وقـوة العمـل المتسـعة حسـب الجـنس والمنطقـة الحضـرية         42الجدول 
  .الواسعة 
ــة (ب ع       43الجــدول  ــة وقــوة العمــل المحتمل ــالي الكامــل للبطال ــة والمعــدل اإلجم  ) حســب3: قــوة العمــل المحتمل

  .الريفية والفئة العمرية -الجنس، المنطقة الحضرية
ــة (ب ع       44الجــدول  ــة وقــوة العمــل المحتمل ــالي الكامــل للبطال ــة والمعــدل اإلجم ) حســب 3: قــوة العمــل المحتمل

  .الريفية والمحافظة -الجنس، المنطقة الحضرية

 

  .الريفية ونوع اإلنتاج -طقة الحضرية: منتجو االستخدام الخاص حسب الجنس، المن45الجدول 
  .:  منتجو االستخدام الخاص حسب فئة العمر الواسعة ونوع اإلنتاج46الجدول 
 -: منتجــو االســتخدام الخــاص ومنتجــو المــواد الغذائيــة لإلعاشــة حســب الجــنس، المنطقــة الحضــرية     47الجــدول 

  .الريفية وحالة قوة العمل وفئة االستغالل القاصر للعمل
: منتجو االستخدام الخاص ومنتجو المواد الغذائية لإلعاشة حسب فئة العمر الواسعة وحالة قـوة العمـل   48 الجدول

  .وفئة االستغالل القاصر للعمل

 

       .: األسر بحسب المنطقة الحضرية والريفية وحجم األسرة والدخل الرئيسي لألسرة من العمالة 49الجدول 
هــا يعملــون أو عــاطلون عــن عمــل أو منتجــو مــواد غذائيــة لإلعاشــة حســب المنطقــة     : األســر التــي أفراد50الجــدول 

  . لدخل الرئيسي لألسرة من العمالةالحضرية والريفية وا
  .: األشخاص العاملون حسب الجنس وحالة الزواج ووجود أطفال صغار في األسرة 51الجدول 
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الريفيــة والفئــة  -خــارج حســب الجــنس، المنطقــة الحضــرية : أفــراد ســابقون فــي األســرة يعيشــون فــي ال 52الجــدول 
  .العمرية
  .الريفية والمحافظة -: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب الجنس، المنطقة الحضرية53الجدول 
الريفيـة والتحصـيل    -: أفراد سابقون في األسرة يعيشـون فـي الخـارج حسـب الجـنس، المنطقـة الحضـرية       54الجدول 

  .يميالتعل
: حالــة النشــاط الرئيســي قبــل هجــرة أفــراد األســرة الســابقين الــذين يعيشــون فــي الخــارج حســب الجــنس  55الجــدول 

  .الريفية -والمنطقة الحضرية
: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب الحالة الراهنة للنشاط الرئيسـي والجـنس والمنطقـة    56الجدول 

  .الريفية  -الحضرية
سـنة فـأكبر) حسـب المهنـة الحاليـة والمهنـة قبـل         15: أفراد سابقون فـي األسـرة يعيشـون فـي الخـارج (     57الجدول 

  .الهجرة والجنس
: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب النشاط االقتصادي الراهن والنشـاط االقتصـادي قبـل    58الجدول 

  .الهجرة والجنس
شــون فــي الخــارج حســب عــدد الســنوات فــي الخــارج والجــنس والمنطقــة    : أفــراد ســابقون فــي األســرة يعي 59الجــدول 
  .الريفية -الحضرية
  .قبل الهجرة والجنس والتحصيل العلمي : أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب المهنة 60الجدول 
راً السـابقة حسـب المبلـغ    : أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج أرسلوا أمواالً خالل االثني عشر شه61الجدول 

  .الريفية -والجنس والمنطقة الحضرية
: أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تلقـوا دروس أو تعلـيم خـاص خـارج نظـام      62الجدول 

  .الريفية والفئة العمرية  -التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس والمنطقة الحضرية
: أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تلقـوا دروس أو تعلـيم خـاص خـارج نظـام      63الجدول 

  .الريفية وحالة العمالة  -التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس والمنطقة الحضرية
ش عمل أو تلقـوا دروس أو تعلـيم خـاص خـارج نظـام      : أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وور64الجدول 

  .الريفية والتحصيل التعليمي -التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس والمنطقة الحضرية
: أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تلقـوا دروس أو تعلـيم خـاص خـارج نظـام      65الجدول 

الريفيـة والموضـوع الرئيسـي     -مي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس والمنطقـة الحضـرية  التعليم الرس
  .للتدريب 
: أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تلقـوا دروس أو تعلـيم خـاص خـارج نظـام      66الجدول 

    .رئيسي للتدريب والجهة المنظمة للتدريبالتعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الموضوع ال
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 الريفية -: ملخص مؤشرات قوة العمل حسب الجنس والمنطقة الحضرية1لجدول ا
      

 ريفي  حضري  إناث ذكور إجمالي (000')
 10,463 2,915 6,570 6,808 13,378 سكان في سن العمل 

 3,742 1,108 397 4,453 4,850 قوة العمل 

 3,227 970 293 3,904 4,197  عاملون

 8 1 1 8 9 عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت - 

 516 137 104 549 653 عاطلون 

 6,720 1,808 6,173 2,355 8,528 خارج قوة العمل

 749 145 450 444 894 قوة العمل المحتملة - 

 2,371 52 1,910 513 2,423 منتجو مواد غذائية لإلعاشة

(%)           
 35.8 38.0 6.0 65.4 36.3 اركة في قوة العمل معدل المش

 30.8 33.3 4.5 57.3 31.4 معدل العمالة إلى السكان

 13.8 12.4 26.1 12.3 13.5 معدل البطالة  -1ب ع 

المعدل الكلي للعمالة القاصرة  -2ب ع 
 المرتبطة بالوقت والبطالة

13.6 12.5 26.3 12.4 14.0 

قوة العمل المعدل الكلي للبطالة و -3ب ع 
 المحتملة

26.9 20.3 65.4 22.5 28.2 

المؤشر المركب لقصور استغالل  -4ب ع 
 العمل 

27.1 20.4 65.5 22.6 28.3 

      

منتجو المواد الغذائية لإلعاشة كنسبة 
 مئوية من السكان في سن العمل 

18.1 7.5 29.1 1.8 22.7 

      

 24.0 26.8 34.6 23.5 24.5 معدل بطالة الشباب

شباب غير عامل وليس في التعليم كنسبة 
 مئوية من إجمالي السكان الشباب

44.8 22.1 69.7 36.9 46.9 

      

 36.4 5.4 51.3 27.6 29.2 العمالة في الزراعة (%)

 14.7 13.7 12.7 14.6 14.5 العمالة في الصناعة (%)

 48.21 80.19 34.9 57.2 55.6 العمالة في الخدمات (%)

        

   



69 
 

 : ملخص بمؤشرات قوة العمل حسب الفصل الربعي2الجدول 
            

 4الربع  3الربع  2الربع   1الربع   إجمالي (000')
 13,862 13,474 12,884 13,293 13,378 سكان في سن العمل 

 4,610 4,814 4,844 5,132 4,850 قوة العمل 

 4,006 4,213 4,187 4,381 4,197  عاملون

 2 4 8 20 9 قاصرة مرتبطة بالوقت عمالة - 

 604 601 657 751 653 عاطلون 

 9,252 8,660 8,039 8,161 8,528 خارج قوة العمل

 969 1,008 730 870 894 قوة العمل المحتملة - 

 2,470 2,554 2,507 2,162 2,423 منتجو مواد غذائية لإلعاشة

(%)           
 33.3 35.7 37.6 38.6 36.3 معدل المشاركة في قوة العمل 

 28.9 31.3 32.5 33.0 31.4 معدل العمالة إلى السكان

 13.1 12.5 13.6 14.6 13.6 معدل البطالة  -1ب ع 

المعدل الكلي للعمالة القاصرة المرتبطة  -2ب ع 
 بالوقت والبطالة

13.5 15.0 13.7 12.6 13.2 

 28.2 27.6 24.9 27.0 26.9 المعدل الكلي للبطالة وقوة العمل المحتملة -3ب ع 

 28.2 27.7 25.0 27.3 27.1 المؤشر المركب لقصور استغالل العمل  -4ب ع 

منتجو المواد الغذائية لإلعاشة كنسبة مئوية من 
 السكان في سن العمل 

18.1 16.3 19.5 19.0 17.8 

 23.0 22.3 27.7 24.9 24.5 معدل بطالة الشباب

نسبة مئوية من شباب غير عامل وليس في التعليم ك
  إجمالي السكان الشباب 

44.8 44.8 45.5 46.8 42.2 

 25.5 24.7 33.5 32.9 29.2 العمالة في الزراعة (%)

 19.0 14.8 11.8 12.6 14.5 العمالة في الصناعة (%)

 54.6 59.8 54.6 53.5 55.6 العمالة في الخدمات (%)
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الريفية والفئة  -لحضرية: السكان حسب الجنس والمنطقة ا3الجدول 
 العمرية

            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 19,069 4,751 11,512 12,307 23,819 إجمالي السكان  باأللف

0-4 3,175 1,644 1,531 538 2,638 
5-9 3,682 1,943 1,739 635 3,047 

10-14 3,584 1,911 1,672 663 2,921 
15-19 2,753 1,450 1,303 562 2,190 
20-24 2,219 1,151 1,068 511 1,708 
25-29 1,948 929 1,019 438 1,510 
30-34 1,280 656 624 304 976 
35-39 1,169 546 623 267 902 
40-44 861 425 435 196 665 
45-49 793 381 412 179 614 
50-54 708 356 352 148 560 
55-59 455 229 226 98 358 
60-64 420 236 184 82 338 
65-69 249 139 110 46 203 
70-74 251 144 107 43 208 
75+ 272 165 107 42 230 

            
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 توزیع السكان (%)

0-4 13.3 13.4 13.3 11.3 13.8 
5-9 15.5 15.8 15.1 13.4 16.0 

10-14 15.0 15.5 14.5 14.0 15.3 
15-19 11.6 11.8 11.3 11.8 11.5 
20-24 9.3 9.4 9.3 10.8 9.0 
25-29 8.2 7.6 8.8 9.2 7.9 
30-34 5.4 5.3 5.4 6.4 5.1 
35-39 4.9 4.4 5.4 5.6 4.7 
40-44 3.6 3.5 3.8 4.1 3.5 
45-49 3.3 3.1 3.6 3.8 3.2 
50-54 3.0 2.9 3.1 3.1 2.9 
55-59 1.9 1.9 2.0 2.1 1.9 
60-64 1.8 1.9 1.6 1.7 1.8 
65-69 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 
70-74 1.1 1.2 0.9 0.9 1.1 

75+ 1.1 1.3 0.9 0.9 1.2 
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 الريفية والمحافظة -ان حسب الجنس والمنطقة الحضرية: السك4الجدول 

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 19,069 4,751 11,512 12,307 23,819 إجمالي السكان   باأللف

 2,680 371 1,494 1,556 3,051 إب
 365 84 210 239 449 أبين

 38 1,285 636 687 1,322 أمانة العاصمة
 723 130 406 448 854 البيضاء

 2,437 506 1,466 1,477 2,943 تعز
 87 22 54 55 109 الجوف
 1,400 115 735 780 1,516 حجة

 1,347 486 874 960 1,833 الحديدة
 633 373 477 529 1,006 حضرموت

 1,561 171 828 903 1,731 ذمار
 956 111 509 558 1,067 شبوة
 629 142 358 414 771 صعدة
 1,350 22 671 702 1,373 صنعاء
 0 527 255 271 527 عدن
 847 62 419 490 909 لحج
 876 28 434 470 904 مأرب

 706 50 372 385 756 المحويت
 55 45 47 52 99 المهرة
 605 114 332 386 718 عمران
 1,203 103 656 650 1,306 الضالع
 570 4 280 294 575 ريمة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 توزيع السكان (%)      
 14.1 7.8 13.0 12.6 12.8 إب
 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 أبين

 0.2 27.0 5.5 5.6 5.6 أمانة العاصمة
 3.8 2.7 3.5 3.6 3.6 البيضاء

 12.8 10.6 12.7 12.0 12.4 تعز
 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 الجوف
 7.3 2.4 6.4 6.3 6.4 حجة

 7.1 10.2 7.6 7.8 7.7 الحديدة
 3.3 7.8 4.1 4.3 4.2 حضرموت

 8.2 3.6 7.2 7.3 7.3 ذمار
 5.0 2.3 4.4 4.5 4.5 شبوة
 3.3 3.0 3.1 3.4 3.2 صعدة
 7.1 0.5 5.8 5.7 5.8 صنعاء
 0.0 11.1 2.2 2.2 2.2 عدن
 4.4 1.3 3.6 4.0 3.8 لحج
 4.6 0.6 3.8 3.8 3.8 مأرب

 3.7 1.1 3.2 3.1 3.2 المحويت
 0.3 0.9 0.4 0.4 0.4 المهرة
 3.2 2.4 2.9 3.1 3.0 عمران
 6.3 2.2 5.7 5.3 5.5 الضالع
 3.0 0.1 2.4 2.4 2.4 ريمة
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: قوة العمل ومعدل مشاركة قوة العمل حسب الجنس والمنطقة 5الجدول 
 ةالريفية والفئة العمري -الحضرية

    
 

      

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 3,742 1,108 397 4,453 4,850 قوة العمل  باأللف

15-19 500 448 51 78 421 

20-24 783 718 65 173 611 

25-29 865 792 73 210 655 

30-34 639 582 58 165 474 

35-39 555 503 52 140 415 

40-44 411 384 27 102 310 

45-49 360 331 29 87 273 

50-54 293 276 17 67 226 

55-59 178 168 10 39 139 

60-64 132 122 10 27 105 

65+ 134 130 4 20 114 

 
معدل المشاركة في قوة 

 العمل (%)

36.3 65.4 6.0 38.0 35.8 

15-19 18.2 30.9 3.9 13.9 19.2 

20-24 35.3 62.4 6.1 33.8 35.8 

25-29 44.4 85.2 7.2 47.9 43.4 

30-34 50.0 88.7 9.3 54.3 48.6 

35-39 47.5 92.2 8.3 52.6 46.0 

40-44 47.8 90.3 6.3 51.9 46.6 

45-49 45.4 86.8 7.0 48.6 44.4 

50-54 41.3 77.5 4.9 45.0 40.4 

55-59 39.2 73.2 4.6 40.2 38.9 

60-64 31.3 51.6 5.2 32.3 31.1 

65+ 17.3 29.0 1.2 15.5 17.7 
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: قوة العمل ومعدل مشاركة قوة العمل حسب الجنس والمنطقة 6الجدول 
 الريفية والمحافظة -الحضرية

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 3,742 1,108 397 4,453 4,850 قوة العمل  باأللف

 592 85 62 615 676 إب

 88 21 7 102 109 أبين

 7 273 24 256 281 أمانة العاصمة

 138 26 2 162 164 البيضاء

 459 141 78 522 600 تعز

 16 4 3 17 20 الجوف

 278 28 28 279 306 حجة

 273 130 21 382 403 الحديدة

 116 78 3 191 194 حضرموت

 359 39 53 346 398 ذمار

 144 20 1 163 164 شبوة

 174 32 43 162 205 صعدة

 294 6 12 288 300 صنعاء

 0 140 25 115 140 عدن

 181 16 14 183 197 لحج

 86 8 6 88 94 مأرب

 126 11 4 132 137 المحويت

 12 10 2 20 22 المهرة

 112 23 3 133 136 عمران

 192 17 4 205 209 الضالع

 94 1 3 93 95 ريمة

معدل المشاركة في قوة العمل       
(%) 

36.3 65.4 6.0 38.0 35.8 

 39.6 39.5 28.8 72.8 39.6 إب
 42.3 41.1 14.5 85.7 42.0 أبين

 36.9 34.5 3.1 66.1 34.5 أمانة العاصمة
 35.2 34.2 3.2 70.1 35.1 البيضاء

 32.5 43.1 23.7 58.7 34.5 تعز
 32.6 36.6 22.4 57.3 33.4 الجوف
 41.0 40.3 39.6 78.6 40.9 حجة

 40.2 42.7 6.9 79.6 40.9 الحديدة
 28.8 32.4 1.2 63.8 30.1 حضرموت

 43.1 40.7 54.4 75.1 42.8 ذمار
 29.0 29.7 1.6 60.1 29.1 شبوة
 54.7 41.4 56.5 86.8 52.1 صعدة
 38.2 39.5 81.8 74.5 38.2 صنعاء
 0.0 40.9 7.2 67.2 40.9 عدن
 35.0 41.9 36.1 71.0 35.4 لحج

 16.2 46.1 35.0 31.1 17.1 مأرب

 32.8 37.8 14.8 64.9 33.2 المحويت

 38.1 40.4 7.1 76.6 39.1 المهرة

 39.5 36.7 4.7 79.4 39.0 عمران

 28.3 28.6 7.5 54.4 28.3 الضالع
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 33.7 42.7 94.3 64.0 33.7 ريمة

    

  

   

: قوة العمل ومعدل مشاركة قوة العمل حسب الجنس والمنطقة 7ل الجدو
 الريفية ومستوى التحصيل التعليمي -الحضرية

      

 ريفي حضري إناث ذكور  إجمالي  
 3,742 1,108 397 4453 4,850  قوة العمل  باأللف

 726 100 158 668 826 أمي

 1,158 240 67 1,331 1,398 يقرأ ويكتب

 149 49 4 195 198 دائيتعليم ابت

 654 203 27 830 857 تعليم أساسي/ إعدادي

 31 17 6 42 48 دبلوم، قبل الثانوية

 665 247 53 859 912 ثانوي أو ما يقابله

 139 63 26 176 202 دبلوم بعد الثانوية

 193 173 52 315 366 بكالوريوس

 0 0 0 0 0 دبلوم بعد الجامعة

 5 4 2 7 9 ماجيستير

 4 4 0 8 8 توراةدك

           

معدل مشاركة قوة العمل 
(%) 

36.3 65.4 6.0 38.0 35.8 

 18.3 16.8 4.6 58.5 18.2 أمي

 43.6 38.3 4.8 70.3 42.6 يقرأ ويكتب

 60.6 47.8 3.2 81.2 56.8 تعليم ابتدائي

 34.8 30.6 2.9 51.0 33.7 تعليم أساسي/ إعدادي

 81.7 58.8 37.2 82.5 71.6 دبلوم، قبل الثانوية

 55.1 42.7 10.0 68.3 51.1 ثانوي أو ما يقابله

 87.0 79.5 62.6 89.1 84.5 دبلوم بعد الثانوية

 89.7 81.1 62.5 90.9 85.4 بكالوريوس

 0.0 52.6 0.0 58.3 52.7 دبلوم بعد الجامعة

 81.1 79.3 100 77.7 81 ماجيستير

 87.4 95.1 24.9 99.2 91.3 دكتوراة



75 
 

: قوة العمل ومعدل مشاركة قوة العمل حسب المستوى التعليمي والفئة العمرية 8الجدول 
 الواسعة

 
 الفئة العمرية    

  
 سنة 24 - 15 إجمالي

25 - 34 
 سنة

35 - 54 
 سنة

55 - 64 
 سنة

سنة  65
 فما فوق

 134 310 1,619 1,504 1,283 4,850  قوة العمل  باأللف

 76 152 355 128 115 826 أمي

 47 98 416 378 459 1,398 يقرأ ويكتب

 3 19 134 42 0 198 تعليم ابتدائي

 2 8 163 297 386 857 تعليم أساسي/ إعدادي

 0 2 26 15 5 48 دبلوم، قبل الثانوية

 1 12 245 382 272 912 ثانوي أو ما يقابله

 0 3 103 75 21 202 دبلوم بعد الثانوية

 3 8 154 181 21 366 بكالوريوس

 0 0 0 0 0 0 دبلوم بعد الجامعة

 1 1 5 2 0 81.8 ماجيستير

 0 1 6 0 0 8 دكتوراة

             

معدل المشاركة في قوة 
 العمل 

98.0 39.9 43.1 187.9 40.8 1.0 

 12.8 25.4 21.0 14.5 14.8 18.2 أمي

 35.1 56.7 58.4 47.1 31.4 42.6 يقرأ ويكتب

 24.2 65.3 60.4 50.0 0.0 56.8 تعليم ابتدائي

 21.5 46.8 67.9 57.3 21.9 33.7 تعليم أساسي/ إعدادي

 34.7 67.1 87.9 83.4 32.1 71.6 دبلوم، قبل الثانوية

 11.2 64.7 80.1 63.6 31.8 51.1 ثانوي أو ما يقابله

 0.0 63.3 93.7 85.5 58.4 84.5 دبلوم بعد الثانوية

 59.0 69.9 92.9 84.9 61.4 85.4 بكالوريوس

 0.0 29.7 100.0 63.5 0.0 52.7 دبلوم بعد الجامعة

 80.1 91.7 93.7 61.0 0.0 80.3 ماجيستير

 0.0 100.0 89.5 0.0 0.0 91.3 دكتوراة
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 -: العمالة ونسبة العمالة إلى السكان حسب الجنس والمنطقة الحضرية9الجدول 
 الريفية والفئة العمرية

            

 ريفي حضري إناث رذكو إجمالي  
 3,227 970 293 3,904 4,197 عاملون  باأللف

15-19 371 334 36 58 313 

20-24 597 558 40 126 471 

25-29 721 675 47 176 546 

30-34 566 528 39 148 419 

35-39 509 468 41 132 377 

40-44 389 364 25 98 291 

45-49 338 312 26 84 254 

50-54 277 260 17 65 212 

55-59 169 159 10 38 131 

60-64 127 118 9 26 102 

65+ 132 128 4 20 112 

           

نسبة العمالة إلى 
 السكان (%)

31.4 57.3 4.5 33.3 30.8 

15-19 13.5 23.1 2.8 10.2 14.3 

20-24 26.9 48.4 3.7 24.7 27.6 

25-29 37.0 72.6 4.6 40.2 36.1 

30-34 44.2 80.4 6.2 48.7 42.9 

35-39 43.6 85.8 6.5 49.6 41.8 

40-44 45.2 85.6 5.7 50.1 43.7 

45-49 42.6 81.8 6.3 46.9 41.3 

50-54 39.1 73.0 4.8 43.7 37.8 

55-59 37.0 69.2 4.4 39.0 36.5 

60-64 30.3 50.0 5.0 31.4 30.0 

65+ 0.2 28.6 1.2 15.3 17.5 
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عمالة إلى السكان حسب الجنس والمنطقة : العمالة ونسبة ال10الجدول 
 الريفية والمحافظة -الحضرية

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 3,227 970 293 3,904 4,197  عاملون  باأللف

 508 73 37 544 581 إب
 83 20 6 96 102 أبين

 7 252 20 239 259 أمانة العاصمة
 134 25 2 157 159 البيضاء

 398 110 55 452 508 تعز
 11 4 2 12 15 الجوف
 223 25 11 237 248 حجة

 267 123 19 371 390 الحديدة
 101 74 3 172 175 حضرموت

 336 35 49 322 372 ذمار
 114 17 1 130 131 شبوة
 121 23 33 112 144 صعدة
 284 5 10 279 289 صنعاء
 0 114 20 94 114 عدن
 157 13 9 160 169 لحج
 64 7 4 67 71 مأرب

 114 10 3 121 123 المحويت
 9 7 1 16 16 المهرة
 96 21 3 114 117 عمران
 133 12 3 143 146 الضالع
 67 1 0 68 68 ريمة
           

 30.8 33.3 4.5 57.3 31.4 نسبة العمالة إلى السكان
 34.0 34.0 17.2 64.5 34.0 إب
 39.5 39.0 12.8 80.6 39.4 أبين

 34.8 31.8 2.6 61.5 31.9 أمانة العاصمة
 34.1 33.2 3.2 67.9 34.0 البيضاء

 28.2 33.5 16.9 50.9 29.2 تعز
 22.0 32.3 19.3 39.9 24.1 الجوف
 32.9 35.4 16.4 66.7 33.1 حجة

 39.2 40.4 6.2 77.3 39.6 الحديدة
 25.0 30.8 1.1 57.5 27.2 حضرموت

 40.4 36.7 51.3 70.1 40.0 ذمار
 22.9 25.0 1.3 47.9 23.2 شبوة
 38.0 30.7 42.9 59.7 36.6 صعدة
 36.8 36.1 72.1 72.0 36.8 صنعاء
 0.0 33.4 6.0 54.7 33.4 عدن
 30.3 33.5 23.9 62.2 30.5 لحج
 12.0 39.7 24.4 23.6 12.9 مأرب

 29.7 34.4 8.6 59.3 30.0 المحويت
 27.9 29.8 3.0 58.3 28.7 المهرة
 33.8 33.1 4.6 68.3 33.6 عمران
 19.7 20.9 5.2 38.0 19.8 الضالع
 24.0 33.6 4.1 47.0 24.1 ريمة
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الريفية والفئة العمرية الواسعة  -: (أ) العمالة حسب الجنس، المنطقة الحضرية11الجدول 
 والحالة في العمالة

            

   ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
  3,227 970 293 3,904 4,197 عاملون  باأللف

  1,520 590 96 2,014 2,110 موظف 

  544 279 62 761 823  القطاع الخاص - 

  975 311 34 1,252 1,286 القطاع العام - 

  209 83 7 285 292 رب عمل

  1,045 254 76 1,223 1,299 عامل لحسابه الخاص

   438 40 113 365 478 عامل مساهم في األسرة

 

 الفئة العمرية    

 يإجمال 
15 - 24 

 سنة
25 - 34 

 سنة
35 - 54 

 سنة
55 - 64 

 سنة
سنة  65

 فما فوق
 132 296 1,512 1,288 968 4,197 عاملون  باأللف

 25 101 792 705 487 2,110 موظف

 8 40 432 252 91 823  القطاع الخاص - 

 18 61 360 452 395 1,286 القطاع العام - 

 22 39 136 76 19 292  رب عمل لنفسه

 83 143 523 355 195 1,299 الخاص عامل لحسابه

 2 12 56 147 261 478 عامل مساهم في األسرة
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الريفية والتحصيل  -: (ب) السكان في سن العمل حسب الجنس، المنطقة الحضرية11الجدول 
  التعليمي

 ريفي حضري  إناث ذكور إجمالي  
 10,463 2,915 6,570 6,808 13,378  سكان في سن العمل

 3,955 596 3,409 1,142 4,551 أمي

 2,658 627 1,391 1,894 3,285 يقرأ ويكتب

 247 102 109 240 349 تعليم ابتدائي

 1,882 662 915 1,629 2,544 تعليم أساسي/ إعدادي

 38 30 16 51 68 دبلوم، قبل الثانوية

 1,207 578 528 1,257 1,785 ثانوي أو ما يقابله

 159 79 41 197 238 دبلوم بعد الثانوية

 215 214 83 346 429 بكالوريوس

 0 1 0 1 1 دبلوم بعد الجامعة

 6 5 2 9 11 ماجيستير

 4 4 1 8 9 دكتوراة
      

     نسبة التحصيل التعليمي إلى السكان في سن العمل

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  سكان في سن العمل

 37.8 20.4 51.9 16.8 34.0 أمي

 25.4 21.5 21.2 27.8 24.6 أ ويكتبيقر

 2.4 3.5 1.7 3.5 2.6 تعليم ابتدائي

 18.0 22.7 13.9 23.9 19.0 تعليم أساسي/ إعدادي

 0.4 1.0 0.2 0.8 0.5 دبلوم، قبل الثانوية

 11.5 19.8 8.0 18.5 13.3 ثانوي أو ما يقابله

 1.5 2.7 0.6 2.9 1.8 دبلوم بعد الثانوية

 2.1 7.3 1.3 5.1 3.2 بكالوريوس

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دبلوم بعد الجامعة

 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 ماجيستير

 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 دكتوراة
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 الريفية والفئة العمرية الواسعة وفئة المهنة -: العمالة حسب الجنس، المنطقة الحضرية12لجدول ا
              

   فيري حضري  إناث ذكور إجمالي    
  3,227 970 293 3,904 4,197 عاملون  باأللف 

  31 38 3 66 68 مدراء 1

  169 135 48 256 304  أخصائيو مهن 2

  87 59 18 128 146 فنيون ومساعديهم 3

  210 69 4 275 279 عمال الدعم المكتبي 4

  672 285 22 936 957 عمال خدمات ومبيعات 5

  1,127 51 149 1,029 1,178 صيدعمالة ماهرة في الزراعة وال 6

عمال حرف واألنشطة التجارية  7
 المرتبطة بها

497 460 37 110 387  

  259 142 1 400 401 مشغلو المصانع واآلالت 8

  263 76 9 330 339 مهن أولية 9

               

 الفئة العمرية   
   

 سنة 54 - 35 سنة 34 - 25 سنة 24 - 15 إجمالي
55 - 64 

 سنة
سنة  65

 فما فوق
 132 296 1,512 1,288 968 4,197 عاملون  باأللف 

 1 6 45 14 2 68 مدراء 1

 3 8 187 96 10 304  أخصائيو مهن 2

 3 9 76 45 13 146 فنيون ومساعديهم 3

 2 9 96 114 58 279 عمال الدعم المكتبي 4

 30 60 300 311 256 957 عمال خدمات ومبيعات 5

 72 122 378 289 318 1,178 ي الزراعة والصيدعمالة ماهرة ف 6

عمال حرف واألنشطة التجارية  7
 المرتبطة بها

497 113 164 177 31 12 

 6 23 137 150 86 401 مشغلو المصانع واآلالت 8

 4 26 109 97 103 339 مهن أولية 9
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الواسعة وفرع الريفية وفئة العمر  -: العاملون حسب الجنس والمنطقة الحضرية13الجدول 
 النشاط االقتصادي

   ريفي حضري إناث ذكور إجمالي      
  3,227 970 293 3,904 4,197 اإلجمالي  باأللف  

–01 أ
03 

  1,161 38 150 1,048 1,199 الزراعة وصيد البر والتشجير

–05 ب
09 

  13 14 0 28 28 صيد السمك

–10  ت
14 

  4 4 1 7 8 التعدين والمحاجر

  160 71 36 195 231 صنيع منتجاتت 37-15 ث

  4 3 0 7 7 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 41-40 ج

  306 55 0 361 361 اإلنشاءات 45 ح

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح محركات  52-50 خ
 العربات

953 935 18 278 675  

  64 28 2 91 92 فنادق ومطاعم 55 د

  222 140 1 361 362 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ

  5 7 0 12 12 وساطة مالية 67-65 ر

  8 16 1 24 24 عقارات وتأجير وأنشطة عمل  74-70 ز

اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي  75 س
 اإللزامي

533 518 15 170 364  

  153 78 47 184 231 التعليم 80 ش

  28 24 12 41 52 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص

أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية  93-90 ض
 واجتماعية وشخصية

58 52 5 30 28  

أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة  97-95 ط
  إنتاج غير متمايزة تقوم بها أسر خاصة 

15 14 2 6 9  

  0 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ

               

 إجمالي   
15 - 24 

 سنة
25 - 34 

 سنة
35 - 54 

 نةس
55 - 64 

 سنة
سنة  65

 فما فوق
 132 296 1,512 1,288 968 4,197 اإلجمالي  باأللف  
–01 أ

03 
 70 121 377 294 336 1198 الزراعة وصيد البر والتشجير

–05 ب
09 

 1 1 10 9 7 28 صيد السمك

–10  ت
14 

 0 2 3 2 1 8 التعدين والمحاجر

 4 14 82 70 60 230 تصنيع منتجات 37-15 ث

 0 0 3 2 2 7 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 41-40 ج

 6 28 120 132 74 360 اإلنشاءات 45 ح

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح محركات  52-50 خ
 العربات

952 246 310 304 59 33 

 2 4 24 26 38 94 فنادق ومطاعم 55 د

 4 19 124 138 77 362 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ

 0 0 6 4 2 12 مالية وساطة 67-65 ر

 2 3 9 8 2 24 عقارات وتأجير وأنشطة عمل  74-70 ز

اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي  75 س
 اإللزامي

534 80 185 234 28 7 

 0 5 162 55 9 231 التعليم 80 ش
 1 4 22 23 3 53 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص
أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية  93-90 ض

 جتماعية وشخصيةوا
57 17 20 16 3 1 

أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة  97-95 ط
  إنتاج غير متمايزة تقوم بها أسر خاصة 

16 3 4 7 2 0 

 0 0 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ
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: (أ) العمالة حسب الفرع الواسع للنشاط االقتصادي والحالة في العمالة 14الجدول 
 والمهنة

            

   خدمات صناعة زراعة إجمالي    
  2,334 607 1,226 4,197 عاملون  باأللف 

  62 6 0 68 مدراء 1

  298 6 0 304  أخصائيو مهن 2

  139 6 0 146 فنيون ومساعديهم 3

  275 3 0 278 عمال الدعم المكتبي 4

  939 10 8 957 عمال خدمات ومبيعات 5

  30 1 1,147 1,178 عة والصيدعمالة ماهرة في الزرا 6

عمال حرف واألنشطة التجارية  7
 المرتبطة بها

497 1 401 95  

  345 46 9 401 مشغلو المصانع واآلالت 8

  148 130 60 338 مهن أولية 9

            

  
 رب عمل موظف إجمالي 

لحسابه 
  الخاص

عامل في 
األسرة من 
  دون أجر 

 478 1,299 292 2,110 4,197 عاملون  باأللف 

 1 1 10 58 68 مدراء 1

 1 5 7 291 304  أخصائيو مهن 2

 3 16 5 121 145 فنيون ومساعديهم 3

 1 1 1 275 278 عمال الدعم المكتبي 4

 82 406 99 367 955 عمال خدمات ومبيعات 5

 330 502 99 244 1,176 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6

جارية عمال حرف واألنشطة الت 7
 المرتبطة بها

496 316 50 105 25 

 17 229 13 142 401 مشغلو المصانع واآلالت 8

 15 31 7 285 338 مهن أولية 9
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 : (ب) العمالة حسب التحصيل التعليمي والمهنة14الجدول 
 

 أمي إجمالي  
يقرأ 
 ويكتب

تعليم 
 ابتدائي

تعليم 
أساسي/ 
 إعدادي

دبلوم، 
قبل 

 ويةالثان

ثانوي أو ما 
 يقابله

دبلوم 
بعد 

 الثانوية
 بكالوريوس

دبلوم 
بعد 

 الجامعة
 دكتوراة ماجيستير

 8 9 0 310 171 749 45 732 185 1,215 749 4,197 عاملون  باأللف 
 1 1 0 28 10 15 2 3 2 5 2 69 مدراء 1
 7 6 0 174 59 34 8 6 2 6 1 304  أخصائيو مهن 2
فنيون  3

 ومساعديهم

146 6 16 5 11 15 31 47 14 0 0 0 

عمال الدعم  4
 المكتبي

279 8 25 8 77 3 133 8 17 0 0 0 

عمال خدمات  5
 ومبيعات

957 123 307 50 210 5 198 22 34 0 0 0 

عمالة ماهرة في  6
 الزراعة والصيد

1,178 390 401 52 168 1 133 5 17 0 0 0 

عمال حرف  7
واألنشطة 
التجارية 

 المرتبطة بها

497 86 191 27 95 6 77 7 8 0 0 0 

مشغلو المصانع  8
 واآلالت

401 47 130 25 94 4 80 10 10 0 0 0 

 0 1 0 5 2 44 0 63 14 127 83 339 مهن أولية 9
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 : العمالة حسب الفرع الواسع للنشاط االقتصادي والحالة في العمالة والمحافظة15الجدول 

   خدمات ةصناع زراعة إجمالي  

  2,334 607 1,226 4,197 عاملون  باأللف

  316 80 181 577 إب

  54 9 40 102 أبين

  219 29 8 255 أمانة العاصمة

  57 43 58 158 البيضاء

  289 113 103 505 تعز

  10 1 3 15 الجوف

  128 22 95 245 حجة

  206 60 120 387 الحديدة

  110 33 31 17 حضرموت

  141 58 168 367 ذمار

  94 14 22 130 شبوة

  41 8 95 144 صعدة

  121 8 159 288 صنعاء

  93 16 4 113 عدن

  114 35 20 169 لحج

  35 15 20 70 مأرب

  68 33 23 123 المحويت

  9 1 6 16 المهرة

  68 13 36 117 عمران

  111 5 29 146 الضالع

  49 13 6 68 ريمة

      

 لحسابه الخاص عمل رب موظف إجمالي 
عامل في األسرة 

  من دون أجر
 478 1,299 292 2,110 4,197 عاملون  باأللف

 55 192 28 304 579 إب

 21 32 4 45 102 أبين

 3 64 26 165 257 أمانة العاصمة

 23 61 14 60 158 البيضاء

 21 193 26 265 505 تعز

 2 4 1 8 15 الجوف

 24 80 33 108 24 حجة

 39 120 20 209 387 الحديدة

 10 49 23 93 175 حضرموت

 78 116 30 147 372 ذمار

 9 41 10 71 130 شبوة

 51 55 13 24 144 صعدة

 68 77 8 134 288 صنعاء

 1 32 5 76 114 عدن

 10 30 14 116 169 لحج

 19 9 5 37 70 مأرب

 10 35 5 73 122 المحويت

 1 4 3 8 16 المهرة

 15 53 7 42 117 عمران

 16 26 16 87 146 الضالع

 3 24 3 38 68 ريمة
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الريفية  -المهنة األولى حسب الجنس والمنطقة الحضرية 20: (أ) العمالة في الـ 16الجدول 
 والشباب

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  ISCO-88رمز أربعة أرقام عشرية (باأللف)    
 3,227 970 293 3,904 4,197  إجمالي العمالة (باأللف) 

 000s( 3,016 2,798 218 569 2,447( مهنة  20أعلى  

 763 23 57 729 786 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111

 542 220 14 748 762 بائعو في دكاكين وأصحاب البسطات 5220

 201 6 79 128 207  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121

 104 14 0 117 117 عمال بناء وإنشاءات 9313

 87 22 0 109 109 كتبة في مكاتب 4190

 68 41 0 109 109 سائقو العربات وسيارات األجرة والحافالت 8322
 77 29 21 85 107 مدرسو التعليم األساسي 2331
 76 16 0 92 92 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324
 48 35 1 82 83 سائقو الدراجات النارية 8321
 65 11 0 76 76 رصف وتقطيع األحجار عمال 7122
 38 27 13 52 65 مدرسو التعليم الثانوي 2320

 47 17 29 35 64 خياطون ومفصلو الثياب والقبعات 7433
 41 21 0 62 62 رجال الشرطة 5162
 48 14 1 61 62 نادل (مباشر) 5123

 57 4 2 59 61 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112
 28 31 0 59 59 ات والترامسائقو الباص 8323
 55 3 1 56 58 عمال المزارع 9211

 40 9 0 49 49 بناؤون ومواد تقليدية 7121
 38 10 0 47 47 موظفو المكاتب وحفظ الملفات 4141
 23 18 1 40 41 مراسلون وحمالو أمتعة ومناولون  9151

             
 785 184 76 892 968 إجمالي عمالة الشباب (باأللف) 

 646 131 63 714 777 األولى للشباب 20المهن الـ         
       

 201 7 20 188 209 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111
 142 56 4 194 198 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220
 62 1 27 36 63  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121
 25 5 0 31 31 نادل (مباشر) 5123
 26 4 0 30 30 عمال بناء وإنشاءات 9313
 17 12 0 29 29 سائقو الدراجات النارية 8321
 25 4 0 28 29 كتبة آخرون في مكاتب 4190
 27 1 0 28 28 عمال المزارع 9211
 17 4 9 12 21 خياطون ومفصلو الثياب والقبعات 7433
 16 2 0 18 18 عمال رصف وتقطيع األحجار 7122
 15 2 0 18 18 الناقالت الكبيرة والقاطراتسائقو  8324
 8 6 0 14 14 مراسلون وحمالو أمتعة ومناولون  9151
 10 4 0 14 14  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231
 12 1 0 13 13 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112
 4 8 0 13 13 سائقو الباصات والترام 8323
 6 6 0 12 12 ة والحافالتسائقو العربات وسيارات األجر 8322
 8 4 0 11 11  رجال الشرطة 5162
 10 0 2 8 10 مزارعو محاصيل مختلطة 6114
 9 0 0 9 9 عمال الطالء وما يرتبط بها 7141
عمال صيد السمك وما بتربط بها من أعمال في الساحل  6152

 وفي الداخل

8 8 0 3 5 
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 -المهنة األولى حسب الجنس والمنطقة الحضرية 20: (ب) العمالة (مرتبة للرجال) في الـ 16الجدول 
 الريفية والشباب

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  ISCO-88رمز أربعة أرقام عشرية (باأللف)    
 3,227 970 293 3,904 4,197 إجمالي العمالة (باأللف)

 2,430 562 189 2,802 2,992  األولى 20إجمالي المهن الـ        

 542 220 14 748 762 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220       
 763 23 57 729 786 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111
 201 6 79 128 207  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121
 104 14 0 117 117 عمال بناء وإنشاءات 9313
 68 41 0 109 109 سائقو العربات وسيارات األجرة والحافالت 8322
 87 22 0 109 109 كتبة في مكاتب 4190
 76 16 0 92 92 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324
 77 29 21 85 107 مدرسو التعليم األساسي 2331
 48 35 1 82 83 سائقو الدراجات النارية 8321
 65 11 0 76 76 عمال رصف وتقطيع األحجار 7122
 41 21 0 62 62 رجال الشرطة 5162
 48 14 1 61 62 نادل (مباشر) 5123
 57 4 2 59 61 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112
 28 31 0 59 59 سائقو الباصات والترام 8323
 55 3 1 56 58 عمال المزارع 9211
 38 27 13 52 65 مدرسو التعليم الثانوي 2320
 40 9 0 49 49 بناؤون ومواد تقليدية 7121
 38 10 0 47 47 تب وحفظ الملفاتموظفو المكا 4141
 23 18 1 40 41 مراسلون وحمالو أمتعة ومناولون  9151
 29 10 0 39 39  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231
            

 785 184 76 892 968 إجمالي عمالة الشباب (باأللف)
 645 131 61 714 775 األولى للشباب 20المهن الـ        
 142 56 4 194 198 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220       

 201 7 20 188 209 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111
 62 1 27 36 63  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121
 25 5 0 31 31 نادل (مباشر) 5123
 26 4 0 30 30 عمال بناء وإنشاءات 9313
 17 12 0 29 29 سائقو الدراجات النارية 8321
 25 4 0 28 29 كتبة في مكاتب 4190
 27 1 0 28 28 عمال المزارع 9211
 16 2 0 18 18 عمال رصف وتقطيع األحجار 7122
 15 2 0 18 18 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324
 8 6 0 14 14 مراسلون وحمالو أمتعة ومناولون  9151
 10 4 0 14 14  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231
 12 1 0 13 13 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112
 4 8 0 13 13 سائقو الباصات والترام 8323
 17 4 9 12 21 خياطون ومفصلو الثياب والقبعات 7433
 6 6 0 12 12 سائقو العربات وسيارات األجرة والحافالت 8322
 8 4 0 11 11 رجال الشرطة 5162
 9 0 0 9 9 ا يرتبط بهاعمال الطالء وم 7141
عمال صيد السمك وما بتربط بها من أعمال في الساحل  6152

 وفي الداخل

8 8 0 3 5 

 8 0 0 8 8 تربية نحل 6123
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 -المهنة األولى حسب الجنس والمنطقة الحضرية 20: (ج) العمالة (مرتبة للنساء) في الـ 16الجدول 
 الريفية والشباب

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  ISCO-88ية (باأللف) رمز أربعة أرقام عشر   
 3,227 970 293 3,904 4,197 إجمالي العمالة (باأللف)

 1,901 391 256 2,036 2,292  األولى 20إجمالي المهن الـ        

 201 6 79 128 207  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121       

 763 23 57 729 786 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111

 47 17 29 35 64 مصمم ومفصل ثياب وفساتين وأغطية رأس 7433

 77 29 21 85 107 مدرسو التعليم األساسي 2331

 542 220 14 748 762 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220

 38 27 13 52 65 مدرسو التعليم الثانوي 2320

 31 7 8 31 38 األساسيعاملون بأنشطة مرتبطة بالتعليم  3310

 31 2 5 28 33 مزارعو محاصيل مختلطة 6114

 8 5 5 9 13 عاملون في أنشطة متعلقة بالتمريض 3231

 5 2 4 2 7 خياطة وتطريز وأعمال مرتبطة بها 7436
 3 8 3 8 11 تصفيف شعر، حالقة، كوافير، وأعمال متربطة بها 5141

 1 2 2 1 3 عمال الرعاية الشخصية في مؤسسات 5132

 9 21 2 28 30 محاسبون 2411

 7 7 2 12 14 أطباء 2221

 7 5 2 10 12 مفتشو مدارس 2352
 27 5 2 30 32 متعهدو بناء 9141

 2 1 2 1 2 صانعو سالل والمكانس وما يرتبط بها من أعمال 7424

 10 0 2 8 10 جامعو خشب وأشجار 6141

 57 4 2 59 61 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112

 34 1 2 33 34  تربية نحل 6123

             
 785 184 76 892 968 إجمالي عمالة الشباب (باأللف)

 493 90 73 510 583 األولى للشباب 20المهن الـ        

 62 1 27 36 63  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121

 201 7 20 188 209 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111

 17 4 9 12 21 مصمم ومفصل ثياب وفساتين وأغطية رأس 7433

 142 56 4 194 198 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220

 2 2 3 1 3 مدرسو التعليم األساسي 2331

 10 0 2 8 10 مزارعو محاصيل مختلطة 6114

 0 3 1 2 3 تصفيف شعر، حالقة، كوافير، وأعمال متربطة بها 5141

 3 0 1 2 3 وتطريز وأعمال مرتبطة بهاخياطة  7436

 1 0 1 0 1 مهن مرتبطة بالتمريض 3231

 1 1 1 1 2 مدرسو التعليم الثانوي 2320

 17 12 0 29 29 سائقو الدراجات النارية 8321
 0 0 0 0 0 مهن مرتبطة بالقبالة 3232

 0 0 0 0 0 صانعو سالل والمكانس وما يرتبط بها من أعمال 7424

 0 1 0 0 1 عدون وعمال نظافة منزليينمسا 9131
 8 0 0 8 8 تربية النحل 6123
 27 1 0 28 28 عمال المزارع 9211
 1 0 0 1 1 منتجو محاصيل وماشية مرتبطة بالسوق 6130
 0 0 0 0 0 مهن مرتبطة بالعمالة اإلدارية غير مصنفة في مكان آخر 3439
 0 0 0 0 1 صاغة مجوهرات ومعادن ثمينة 7313

 0 0 0 0 0 مهن مرتبطة بالتعليم الخاص 3330
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المهنة األولى حسب الجنس والمنطقة  20: (د) العمالة (مرتبة للمناطق الحضرية) في الـ 16الجدول 
 الريفية والشباب -الحضرية

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  ISCO-88رمز أربعة أرقام عشرية (باأللف)    
 3,227 970 293 3,904 4,197 إجمالي العمالة (باأللف)

 2,142 615 140 2,616 2,756  األولى 20إجمالي المهن الـ        
 542 220 14 748 762 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220       

 68 41 0 109 109 سائقو وسيارات األجرة وحافالت صغيرة 8322
 48 35 1 82 83 سائقو الدراجات النارية 8321
 28 31 0 59 59 سائقو حافالت كبيرة وترام 8323
 77 29 21 85 107 مدرسو التعليم األساسي 2331
 38 27 13 52 65 مدرسو التعليم الثانوي 2320
 763 23 57 729 786 مزارعو محاصيل حقلية وخضروات 6111
 87 22 0 109 109 كتبة آخرون في مكاتب 4190
 41 21 0 62 62 رجال الشرطة 5162
 9 21 2 28 30 محاسبون 2411
 23 18 1 40 41 مراسلون، وحمالو أمتعة ومناولون 9151
 47 17 29 35 64 مصمم ومفصل ثياب وفساتين وأغطية رأس 7433
 76 16 0 92 92 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324
 13 16 2 28 30 مدراء، ومدراء تنفيذيون 1210
 15 15 0 31 31 ط بها من أعمال في الساحل وفي الداخلعمال صيد السمك وما بترب 6152
 18 14 0 32 32 بواب وحارس عمارة وما يرتبط بها من أعمال 9152
 48 14 1 61 62 نادل (مباشر) 5123
 104 14 0 117 117 عمال بناء وإنشاءات 9313
 65 11 0 76 76 عمال رصف وقطع أحجار 7122
 29 10 0 39 39  راتميكانيك ومهندسو إصالح سيا 7231

            
 785 184 76 892 968 إجمالي عمالة الشباب (باأللف)

 538 138 38 638 676 األولى للشباب 20المهن الـ        
 142 56 4 194 198 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220       

 17 12 0 29 29 سائقو الدراجات النارية 8321
 4 8 0 13 13 فالت كبيرة وترامسائقو حا 8323
 201 7 20 188 209 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111
 8 6 0 14 14 مراسلون، وحمالو أمتعة ومناولون 9151
 6 6 0 12 12 سائقو وسيارات األجرة وحفالت صغيرة 8322
 25 5 0 31 31 نادل (مباشر) 5123
 26 4 0 30 30 عمال بناء وإنشاءات 9313
 10 4 0 14 14  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231
 25 4 0 28 29 كتبة آخرون في مكاتب 4190
 17 4 9 12 21 مصمو ومفصلو ثياب وفساتين وأغطية رأس 7433
 8 4 0 11 11 رجال شرطة 5162
 0 3 1 2 3 تصفيف شعر، حالقة، كوافير، وأعمال متربطة بها 5141
 5 3 0 8 8 بتربط بها من أعمال في الساحل وفي الداخلعمال صيد السمك وما  6152
 4 3 0 7 7 بواب وحارس عمارة وما يرتبط بها من أعمال 9152
 15 2 0 18 18 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324
 0 2 0 2 2 محاسبون 2411
 16 2 0 18 18 عمال رصف وقطع أحجار 7122
 5 2 0 7 7 بناؤون ومواد تقليدية 7121
 2 2 3 1 3 مدرسو التعليم األساسي 2331
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المهنة األولى حسب الجنس  20: (ه) العمالة (مرتبة للمناطق الريفية) في الـ 16لجدول ا
 الريفية والشباب - والمنطقة الحضرية

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  ISCO-88رمز أربعة أرقام عشرية (باأللف)    
 3,227 970 293 3,904 4,197 إجمالي العمالة (باأللف)

 2,462 525 219 2,768 2,987 المهنة األولى 20إجمالي الـ 

 763 23 57 729 786 مزارعو محاصيل حقلية وخضروات 6111       

 542 220 14 748 762 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220

 201 6 79 128 207  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121

 104 14 0 117 117 ء وإنشاءاتعمال بنا 9313

 87 22 0 109 109 كتبة آخرون في مكاتب 4190

 77 29 21 85 107 مدرسو التعليم األساسي 2331

 76 16 0 92 92 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324

 68 41 0 109 109 سائقو وسيارات األجرة وحافالت صغيرة 8322

 65 11 0 76 76 عمال رصف وقطع أحجار 7122

 57 4 2 59 61 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112

 55 3 1 56 58 عمال المزارع 9211

 48 35 1 82 83 سائقو الدراجات النارية 8321

 48 14 1 61 62 نادل (مباشر) 5123
 47 17 29 35 64 مصمو ومفصلو ثياب وفساتين وأغطية رأس 7433

 41 21 0 62 62 رجال شرطة 5162

 40 9 0 49 49 ناؤون ومواد تقليديةب 7121

 38 27 13 52 65 مدرسو التعليم الثانوي 2320

 38 10 0 47 47 موظفو المكاتب وحفظ الملفات 4141

 34 1 2 33 34 تربية النحل 6123

 33 4 0 37 37 أعمال سكرتارية وطباعة  4110

            
 785 184 76 892 968 إجمالي عمالة الشباب (باأللف)

 652 115 64 703 766 األولى للشباب 20المهن الـ        
 201 7 20 188 209 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111       

 142 56 4 194 198 بائعو في دكاكين وأصحاب البسطات 5220

 62 1 27 36 63  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121

 27 1 0 28 28 عمال المزارع 9211
 26 4 0 30 30 عمال بناء وإنشاءات 9313

 25 5 0 31 31 نادل (مباشر) 5123

 25 4 0 28 29 كتبة آخرون في مكاتب 4190

 17 4 9 12 21 مصمو ومفصلو ثياب وفساتين وأغطية رأس 7433
 17 12 0 29 29 سائقو الدراجات النارية 8321

 16 2 0 18 18 عمال رصف وقطع أحجار 7122

 15 2 0 18 18 لناقالت الكبيرة والقاطراتسائقو ا 8324
 12 1 0 13 13 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112

 10 4 0 14 14  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231

 10 0 2 8 10 مزارعو محاصيل مختلطة 6114

 9 0 0 9 9 عمال الطالء وما يرتبط بها 7141
9151 

 مراسلون، وحمالو أمتعة ومناولون
14 14 0 6 8 

 8 0 0 8 8 تربية النحل 6123

 8 4 0 11 11 رجال الشرطة 5162

 7 0 0 7 7 أعمال سكرتارية وطباعة  4110

 6 0 0 7 7 عمال استقبال واستعالمات 4222
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: القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية حسب الجنس والفئة العمرية 17لجدول ا
 والتحصيل التعليمي

 قطاع العمالة العمالة نوع             

 غير رسمي رسمي غير رسمي رسمي إجمالي    
 3,072 1,125 3,417 780 4,197 إجمالي العمالة (باأللف) 

 2,864 1,040 3,173 731 3,904 ذكور        

 208 85 243 50 293 إناث 

            
 3,072 1,125 3,417 780 4,197 الفئة العمرية 

 807 161 878 90 968 سنة 24 -15 

 916 372 1,057 231 1,288 سنة 34 -25 

 990 523 1,105 407 1,512 سنة 54 -35 

 239 57 253 43 296 سنة  64 -55 

 120 13 123 9 132 سنة فما فوق 65 

            
 3,050 1,124 3,395 779 4,174 التحصيل التعليمي 

 684 65 717 32 749 أمي 

 1,039 176 1,102 112 1,215 يقرأ ويكتب 

 149 36 165 21 185 تعليم ابتدائي 

 571 162 636 96 732 تعليم أساسي/ إعدادي 

 14 31 19 26 45 دبلوم، قبل الثانوية 

 477 273 557 192 749 ثانوي أو ما يقابله 

 43 128 65 106 171 دبلوم بعد الثانوية 

 73 236 130 179 310 بكالوريوس 

 0 0 0 0 0 بعد الجامعة دبلوم 

 1 8 2 7 9 ماجيستير 

 0 7 1 7 8 دكتوراة  
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 -:   القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية حسب المنطقة الحضرية18الجدول 
 الريفية والمحافظة

 قطاع العمالة نوع العمالة             
 غير رسمي رسمي غير رسمي رسمي إجمالي    
 إجمالي العمالة 

 (باأللف)

4,197 780 3,417 1,125 3,072 

 568 402 725 535 970 حضري        

 2,504 722 2,692 246 3,227 ريفي 

             
 3,072 1,125 3,417 780 4,197 المحافظة 

 459 122 508 73 581 إب 

 71 31 76 26 102 أبين 

 115 144 189 70 259 أمانة العاصمة 

 141 18 145 14 159 البيضاء 

 359 148 395 112 508 تعز 

 7 8 10 4 15 الجوف 

 204 44 230 18 248 حجة 

 339 51 375 14 390 الحديدة 

 138 37 151 24 175 حضرموت 

 299 73 313 59 372 ذمار 

 95 36 109 22 131 شبوة 

 127 17 135 10 144 صعدة 

 182 107 190 98 289 صنعاء 

 60 54 74 41 114 عدن 

 112 58 119 50 169 لحج 

 50 21 57 14 71 مأرب 

 74 50 87 36 123 المحويت 

 11 5 12 5 16 المهرة 

 83 34 87 31 117 عمران 

 93 53 98 48 146 الضالع 

 53 15 58 10 68 ريمة  
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  قتصادي: (أ) القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية حسب المهنة وفرع النشاط اال19الجدول 
 

 قطاع العمالة نوع العمالة        
 غير رسمي رسمي غير رسمي رسمي إجمالي      
 3,072 1,125 3,417 780 4,197 إجمالي العمالة (باأللف)  

 7 62 19 50 68 مدراء 1 

 16 288 74 230 304  أخصائيو مهن 2 

 38 108 65 81 146 فنيون ومساعديهم 3 

 8 271 54 225 279 عمال الدعم المكتبي 4 

 802 155 867 90 957 عمال خدمات ومبيعات 5 

 1,148 31 1,169 9 1,178 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6 

 431 65 468 29 497 عمال حرف واألنشطة التجارية المرتبطة بها 7 

 365 36 386 14 401 مشغلو المصانع واآلالت 8 

 247 92 297 41 339 مهن أولية 9 
               

 3,072 1,125 3,417 780 4,197 إجمالي العمالة (باأللف)  
 1,164 35 1,191 7 1,199 البر والتشجيرالزراعة وصيد   03–01 أ
 26 1 27 0 28 صيد السمك  09–05 ب
 3 5 4 4 8 التعدين والمحاجر 14–10  ت
 187 44 213 18 231 تصنيع منتجات 37-15 ث
 5 2 6 1 7 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 41-40 ج
 328 33 352 10 361 اإلنشاءات 45 ح
 861 92 916 37 953 تجزئة وإصالح محركات العرباتتجارة الجملة وال 52-50 خ
 75 17 89 3 92 فنادق ومطاعم 55 د
 337 26 353 10 362 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ
 2 11 5 7 12 وساطة مالية 67-65 ر
 15 10 20 4 24 عقارات وتأجير وأنشطة عمل  74-70 ز
 4 529 87 446 533 إللزامياإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي ا 75 س

 4 227 42 189 231 التعليم 80 ش
 8 44 25 27 52 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص
 44 14 55 3 58 أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية واجتماعية وشخصية 93-90 ض

أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة إنتاج غير متمايزة  97-95 ط
  تقوم بها أسر خاصة 

15 1 15 15 0 

 0 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ
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المهنة األولى حسب الجنس، المنطقة  20: (ب) عمالة القطاع غير الرسمي من حيث الـ 19الجدول 
 الريفية والشباب -الحضرية

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  ISCO-88رمز أربعة أرقام عشرية (باأللف)    
 3,227 970 293 3,904 4,197 إجمالي العمالة (باأللف) 

 2,504 568 208 2,864 3,072 إجمالي عمالة القطاع فير الرسمي (باأللف) 

 2,208 430 185 2,454 2,638 مهنة األولى في القطاع غير الرسمي 20إجمالي الـ  

 753 22 57 718 775 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111
 509 190 13 686 699 البسطاتبائعون في دكاكين وأصحاب  5220
 191 6 76 121 197  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121
 99 13 0 112 112 عمال بناء وإنشاءات 9313
 66 38 0 104 104 سائقو سيارات األجرة وحافالت صغيرة 8322
 48 34 1 82 83 سائقو الدراجات النارية 8321
 67 14 0 82 82 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324
 62 10 0 72 72 عمال رصف وقطع أحجار 7122
 45 15 28 33 61 مصمو ومفصلو ثياب وفساتين وأغطية رأس 7433
 54 3 2 56 57 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112
 27 28 0 55 55 سائقو حافالت كبيرة وترام 8323
 41 11 0 53 53 نادل (مباشر) 5123
 49 2 1 50 51 عمال المزارع 9211
 33 9 0 42 42 بناؤون ومواد تقليدية 7121
 34 1 2 33 34 تربية النحل 6123
9151 

 مراسلون، وحمالو أمتعة ومناولون
33 32 1 13 20 

 26 7 0 33 33  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231
 28 4 0 33 33 عمال الطالء وما يرتبط بها 7141
 30 2 5 27 32 مزارعو محاصيل مختلطة 6114
 25 5 0 31 31 نجارة وما يرتبط بها من أعمال 7124

             
 785 184 76 892 968 إجمالي عمالة الشباب (باأللف) 
 671 137 66 741 807 إجمالي عمالة الشباب في القطاع غير الرسمي (باأللف)  

 598 111 62 648 709 مهنة األولى للشباب في القطاع غير الرسمي (باأللف) 20إجمالي الـ  
 197 7 20 185 205 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111
 134 48 3 179 182 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220
 58 1 26 33 59  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121
 17 12 0 29 29 سائقو الدراجات النارية 8321
 24 4 0 28 28 عمال بناء وإنشاءات 9313
 25 1 0 26 26 عمال المزارع 9211
 22 4 0 26 26 نادل (مباشر) 5123
 17 4 9 12 21 خياطون ومفصلو الثياب وأغطية الرأس 7433
 15 2 0 17 17 عمال رصف وقطع أحجار 7122
 15 2 0 17 17 سائقو الناقالت الكبيرة والقاطرات 8324
 4 8 0 12 12 سائقو حافالت كبيرة وترام 8323
 9 2 0 12 12  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231
9151 

 مراسلون، وحمالو أمتعة ومناولون
12 12 0 4 7 

 10 1 0 11 11 مربو أشجار وشجيرات محاصيل  6112
 6 5 0 11 11 سائقو العربات وسيارات األجرة والحافالت 8322
 9 0 2 7 9 مزارعو محاصيل مختلطة 6114
 9 0 0 9 9 رتبط بهاعمال الطالء وما ي 7141
 8 0 0 8 8 تربية النحل 6123
 5 3 0 8 8 عمال صيد السمك وما بتربط بها من أعمال في الساحل وفي الداخل 6152
 5 2 0 7 7 بناؤون ومواد تقليدية 7121
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 -المهنة األولى حسب الجنس، المنطقة الحضرية 20: (ج) عمالة القطاع الرسمي من حيث الـ 19الجدول 
  ية والشبابالريف

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  ISCO-88رمز أربعة أرقام عشرية (باأللف)    
 3,227 970 293 3,904 4,197 إجمالي العمالة (باأللف) 
       
 722 402 85 1,040 1,125 إجمالي عمالة القطاع الرسمي (باأللف) 
       
 519 243 58 704 763 سمي (باأللف)مهنة األولى في القطاع غير الر 20إجمالي الـ  

 87 22 0 109 109 كتبة آخرون في مكاتب 4190       
 77 29 21 85 106 مدرسو التعليم األساسي 2331
 37 27 13 51 64 مدرسو التعليم الثانوي 2320
 33 30 1 62 63 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220
 41 21 0 62 62 رجال الشرطة 5162
 38 9 0 47 47 موظفو المكاتب وحفظ الملفات 4141
 31 7 7 31 38 عاملون بأنشطة مرتبطة بالتعليم األساسي 3310
 33 4 0 37 37 أعمال سكرتارية وطباعة  4110
 25 5 2 28 30 متعهدو بناء 9141
 13 16 2 28 30 مدراء، ومدراء تنفيذيون 1210
 9 19 2 25 28 محاسبون 2411
 14 13 0 27 27 ارس عمارة وما يرتبط بها من أعمالبواب وح 9152
 23 3 0 26 26 عمال استقبال واستعالمات 4222
 10 8 2 16 18 سكرتارية 4115
 7 7 0 14 15 مسؤولو شؤون الموظفين 2412
 10 4 0 14 14 خطّاطون وما يرتبط بها من أعمال 4144
 7 6 2 11 13 أطباء 2221
 8 4 5 8 13 مهن مرتبطة بالتمريض 3231
 9 3 0 12 12 خبازون وأصحاب أفران وحلويات 7412
 7 5 2 10 12 مفتشو مدارس 2352

             
 785 184 76 892 968 إجمالي عمالة الشباب (باأللف) 
       
 114 47 10 151 161  إجمالي عمالة الشباب في القطاع الرسمي (باأللف) 
       
 92 29 5 116 121  األولى للشباب في القطاع غير الرسمي (باأللف)  20إجمالي المهن الـ  

 25 4 0 28 29 كتبة آخرون في مكاتب 4190
 8 8 1 15 16 بائعون في دكاكين وأصحاب البسطات 5220
 8 4 0 11 11 رجال شرطة 5162
 7 0 0 7 7 أعمال سكرتارية وطباعة  4110
 6 1 0 7 7 موظفو المكاتب وحفظ الملفات 4141
 6 0 0 7 7 عمال استقبال واستعالمات 4222
 4 2 0 6 6 بواب وحارس عمارة وما يرتبط بها من أعمال 9152
 6 1 0 6 6 متعهدو بناء 9141
 4 1 0 5 5 نادل (مباشر) 5123
 4 0 1 3 4  منتجو ألبان وتربية مواشي 6121
 4 0 0 4 4 مزارعو المحاصيل الحقلية والخضروات 6111
 2 2 3 1 3 درسو التعليم األساسيم 2331
 1 2 0 3 3 مراسلون، وحمالو أمتعة ومناولون 9151
 1 2 0 3 3  ميكانيك ومهندسو إصالح سيارات 7231
 2 1 0 2 2 خطّاطون وما يرتبط بها من أعمال 4144
 2 0 0 2 2 عمال المزارع 9211
 1 0 0 2 2 النجارة وما يرتبط بها من أعمال 7124
 2 0 0 2 2 أشجار وشجيرات محاصيل  مربو 6112
 1 1 0 2 2 موظفو حسابات ومسك دفاتر 4121
 1 0 0 2 2 خبازون وأصحاب أفران وحلويات 7412
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 الريفية والفئة العمرية -: متوسط ساعات العمل الفعلية والمعتادة حسب الجنس والمنطقة الحضرية20الجدول 
              

   ريفي حضري إناث ذكور إجمالي    
متوسط ساعات العمل الفعلية في جميع  

 الوظائف

40.4 41.3 30.0 42.5 38.1  

  38.4 42.3 30.7 41.2 40.4  في الوظيفة الرئيسية - 

  1.8 2.3 0.5 2.2 2.0 في الوظيفة الثانوية - 

        

متوسط ساعات العمل المعتادة في جميع  
 الوظائف

43.7 44.8 31.6 46.0 41.3  

  42.0 45.6 33.7 44.6 43.8  في الوظيفة الرئيسية - 

  23.5 28.6 27.3 26.0 26.0 في الوظيفة الثانوية - 

        

 الفئة العمرية       

 إجمالي   
15- 24 

 سنة
25- 34 

 سنة
35- 54 

 سنة
55- 64 

 سنة
سنة  65

 فما فوق
متوسط ساعات العمل الفعلية في جميع  

 الوظائف

40.4 40.8 41.2 40.2 38.4 37.0 

 37.3 38.6 39.6 41.4 41.3 40.4  في الوظيفة الرئيسية - 

 1.7 2.1 3.1 1.6 0.7 2.0 في الوظيفة الثانوية - 

        

متوسط ساعات العمل المعتادة في جميع  
 الوظائف

43.7 40.8 44.7 44.9 43.8 40.9 

 40.1 42.6 42.9 45.1 44.6 43.8  في الوظيفة الرئيسية - 

 28.3 24.1 26.6 26.6 21.4 26.0 في الوظيفة الثانوية -  
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الريفية  -: متوسط ساعات العمل الفعلية في الوظيفة الرئيسية حسب الجنس والمنطقة الحضرية21الجدول 
 والمهنة وفرع النشاط االقتصادي

                

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي      
 38.1 42.5 30.0 41.3 40.4 باأللف)إجمالي العمالة (  
 33.9 37.4 24.8 36.3 36.2 مدراء 1 
 34.2 38.4 27.2 37.1 36.8  أخصائيو مهن 2 
 34.5 39.5 28.2 38.0 37.1 فنيون ومساعديهم 3 
 34.9 40.4 29.7 38.3 37.7 عمال الدعم المكتبي 4 
 36.2 40.8 30.8 38.9 38.1 عمال خدمات ومبيعات 5 
 38.2 41.1 32.8 40.3 40.0 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6 
 39.3 41.8 33.2 41.5 40.2 عمال حرف واألنشطة التجارية المرتبطة بها 7 
 41.2 42.0 33.4 42.0 42.0 مشغلو المصانع واآلالت 8 
 45.0 45.4 34.3 44.0 43.9 مهن أولية 9 

               
 38.1 42.5 30.0 41.3 40.4 إجمالي العمالة (باأللف)  
 18.0 28.7 18.0 28.9 28.5 الزراعة وصيد البر والتشجير  03–01 أ
 28.2 34.2 21.0 35.3 35.1 السمكصيد   09–05 ب
 33.9 35.6 25.2 35.9 35.7 التعدين والمحاجر 14–10  ت
 34.3 37.5 25.2 37.3 37.2 تصنيع منتجات 37-15 ث
 35.9 37.6 27.3 38.1 37.3 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 41-40 ج
 36.8 37.8 27.6 38.3 38.2 اإلنشاءات 45 ح
 37.4 40.9 28.0 38.7 38.8 ة والتجزئة وإصالح محركات العرباتتجارة الجمل 52-50 خ
 39.6 41.3 29.0 39.8 40.6 فنادق ومطاعم 55 د
 40.3 42.1 30.3 41.7 40.7 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ
 40.5 43.7 30.4 42.5 41.4 وساطة مالية 67-65 ر
 41.4 44.7 30.6 43.9 43.9 عقارات وتأجير وأنشطة عمل  74-70 ز
 41.6 45.5 31.1 45.4 44.1 اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي 75 س

 44.3 45.8 31.7 47.1 44.7 التعليم 80 ش
 44.3 46.4 33.3 47.3 46.7 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص
 47.4 48.6 34.3 48.0 46.9 أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية واجتماعية وشخصية 93-90 ض

أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة إنتاج غير متمايزة تقوم بها  97-95 ط
  أسر خاصة 

52.0 52.6 36.6 50.2 50.1 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ



97 
 

 - : األشخاص العاملون لساعات عمل كثيرة حسب الجنس والمنطقة الحضرية22الجدول 
 لنشاط االقتصاديالريفية والمهنة وفرع ا

                

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي      
 869,694 356,254 38,887 1,187,061 1,225,948 إجمالي العمل في ساعات كثيرة  
 5,859 10,504 137 16,225 16,362 مدراء 1 
 24,730 23,845 1,908 46,666 48,574  أخصائيو مهن 2 
 18,301 19,217 2,446 35,072 37,518 فنيون ومساعديهم 3 
 44,167 19,993 492 63,668 64,160 عمال الدعم المكتبي 4 
 293,731 140,637 3,966 430,402 434,368 ومبيعاتعمال خدمات  5 
 217,947 16,727 26,273 208,401 234,674 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6 
عمال حرف واألنشطة التجارية  7 

 المرتبطة بها

156,493 153,544 2,948 37,251 119,241 

 85,635 62,225 0 147,861 147,861 مشغلو المصانع واآلالت 8 
 60,083 25,856 717 85,221 85,938 مهن أولية 9 
               

 869,694 355,405 38,865 1,186,233 1,225,098 إجمالي العمل في ساعات كثيرة  
–01 أ

03  
 221,302 6,681 26,235 201,748 227,983 الزراعة وصيد البر والتشجير

–05 ب
09  

 5,555 9,830 0 15,385 15,385 صيد السمك

–10  ت
14 

 1,736 1,201 0 2,936 2,936 التعدين والمحاجر

-15 ث
37 

 53,304 31,293 3,013 81,584 84,597 تصنيع منتجات

-40 ج
41 

 2,016 906 63 2,859 2,922 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه

 71,779 13,610 0 85,388 85,388 اإلنشاءات 45 ح
-50 خ

52 
صالح محركات تجارة الجملة والتجزئة وإ
 العربات

420,755 417,312 3,443 136,833 283,922 

 40,499 14,331 164 54,666 54,830 فنادق ومطاعم 55 د
-60 ذ

64 
 68,446 61,277 0 129,723 129,723 نقل وتخزين واتصاالت

-65 ر
67 

 1,614 2,589 0 4,203 4,203 وساطة مالية

-70 ز
74 

 1,807 6,396 0 8,203 8,203 عقارات وتأجير وأنشطة عمل 

اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي  75 س
 اإللزامي

112,497 111,806 691 40,995 71,502 

 17,861 10,056 1,918 25,999 27,917 التعليم 80 ش
 12,421 5,892 2,728 15,585 18,313 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص
-90 ض

93 
واجتماعية  أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية

 وشخصية
20,794 20,409 386 10,548 10,247 

-95 ط
97 

أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة 
  إنتاج غير متمايزة تقوم بها أسر خاصة 

8,654 8,428 226 2,968 5,686 

 0 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ
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الريفية والمهنة وفرع النشاط  -قة الحضرية: عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت حسب الجنس والمنط23الجدول 
 االقتصادي

                

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي      
 8,082 502 636 7,948 8,584 عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت    
 0 56 0 56 56 مدراء 1  
 842 121 0 963 963  أخصائيو مهن 2  
 629 0 0 629 629 فنيون ومساعديهم 3  
 980 0 0 980 980 عمال الدعم المكتبي 4  
 733 49 320 462 781 عمال خدمات ومبيعات 5  
 2,946 0 232 2,714 2,946 الزراعة والصيد عمالة ماهرة في 6  
 322 240 84 479 562 عمال حرف واألنشطة التجارية المرتبطة بها 7  
 911 36 0 947 947 مشغلو المصانع واآلالت 8  
 720 0 0 720 720 مهن أولية 9  

               
 8,082 502 636 7,948 8,584 عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت (باأللف)    

 2,953 0 232 2,721 2,953 الزراعة وصيد البر والتشجير  03–01 أ
 0 0 0 0 0 صيد السمك  09–05 ب
 0 0 0 0 0 التعدين والمحاجر 14–10  ت
 0 84 84 0 84 تصنيع منتجات 37-15 ث
 0 0 0 0 0 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 41-40 ج
 242 157 0 399 399 اإلنشاءات 45 ح
 1,112 49 320 841 1,161 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح محركات العربات 52-50 خ
 413 0 0 413 413 فنادق ومطاعم 55 د
 911 36 0 947 947 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ
 0 0 0 0 0 وساطة مالية 67-65 ر
 0 0 0 0 0 عقارات وتأجير وأنشطة عمل  74-70 ز
 1,418 56 0 1,474 1,474 ع، الضمان االجتماعي اإللزامياإلدارة العامة والدفا 75 س

 1,033 121 0 1,154 1,154 التعليم 80 ش
 0 0 0 0 0 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص
 0 0 0 0 0 أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية واجتماعية وشخصية 93-90 ض

أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة إنتاج غير متمايزة  97-95 ط
  بها أسر خاصة تقوم 

0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ
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: عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت والمعدل اإلجمالي الكامل للبطالة حسب 24الجدول 
  الريفية والمحافظة -الجنس والمنطقة الحضرية

 
 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

 8,082 502 636 7,948 8,584 عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت

 1,992 0 0 1,992 1,992 إب

 0 0 0 0 0 أبين

 0 102 0 102 102 أمانة العاصمة

 0 0 0 0 0 البيضاء

 417 0 0 417 417 تعز

 0 0 0 0 0 الجوف

 1,756 176 0 1,932 1,932 حجة

 470 0 0 470 470 الحديدة

 0 0 0 0 0 حضرموت

 438 0 0 438 438 ذمار

 0 0 0 0 0 شبوة

 1,350 84 636 798 1,433 دةصع

 320 36 0 355 355 صنعاء

 0 0 0 0 0 عدن

 425 0 0 425 425 لحج

 191 0 0 191 191 مأرب

 0 105 0 105 105 المحويت

 0 0 0 0 0 المهرة

 160 0 0 160 160 عمران

 322 0 0 322 322 الضالع

 242 0 0 242 242 ريمة

           
LU2 لة القاصرة المعدل المركب للعما

  المرتبطة بالوقت والبطالة
13.6 12.5 12.4 26.3 14.0 

 15.5 40.1 11.5 11.8 14.4 إب

 8.8 11.5 5.9 5.9 6.2 أبين

 5.6 16.6 6.9 7.0 7.8 أمانة العاصمة

 3.1 2.4 3.1 3.1 3.1 البيضاء

 13.2 28.9 13.3 13.4 15.4 تعز

 35.4 13.8 30.3 30.3 28.1 الجوف

 19.7 59.2 15.1 15.8 19.6 حجة

 2.9 10.5 2.9 3.0 3.4 الحديدة

 13.6 10.6 9.9 9.9 9.9 حضرموت

 6.2 5.7 6.7 6.8 6.7 ذمار

 21.2 22.7 20.3 20.3 20.3 شبوة

 30.4 24.2 31.6 31.7 30.4 صعدة

 4.1 12.2 3.4 3.5 3.8 صنعاء

 0.0 17.1 18.5 18.5 18.3 عدن

 13.3 33.9 12.4 12.6 14.1 لحج

 26.1 30.4 24.2 24.4 24.8 ربمأ

 9.8 44.1 8.6 8.6 9.7 المحويت

 26.8 57.6 23.8 23.8 26.5 المهرة

 14.5 2.1 14.0 14.1 13.8 عمران

 30.7 30.4 30.3 30.4 30.4 الضالع

 29.0 95.7 26.6 26.8 28.8 ريمة
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: الدخل الشهري من العمالة في الوظائف الرئيسية 25الجدول 
 الحالة في العمالة والثانوية حسب

          

 رب عمل موظف إجمالي الوظيفة الرئيسية
لحسابه 
 الخاص

 000s( 3,701 2,110 292 1,299اإلجمالي (

 20000أقل من 
  (ريال)

878 572 29 277 

20,000 - 50,000 1,564 916 89 559 
50,000 -100,000 951 538 85 329 

100,000 - 
150,000 

150 51 36 63 

150,000+ 145 34 51 61 
 10 2 0 12 ال أعرف

         
 51,452 109,737 44,644 52,498 المتوسط (بالريال)

 32,496 68,088 35,023 35,023 الوسط (بالريال)
         

         الوظيفة الثانوية
 000s( 250 168 19 64اإلجمالي (

 33 7 53 93  (ريال) 20000أقل من 
20,000 - 50,000 110 83 5 22 
50,000 -100,000 33 23 3 7 

100,000 - 
150,000 

6 3 2 0 

150,000+ 8 5 1 1 
 0 0 0 0 ال أعرف

         
-20000 الوسط (بالريال)

50000 
20-5000 20000-

50000 
أقل من 
20000  
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: متوسط الدخل الشهري من العمالة في الوظيفة الرئيسية 26الجدول 
 عمالةحسب الحالة في ال

          

  
 رب عمل موظف إجمالي

لحسابه 
 الخاص

 51,452 109,737 44,644 52,498 الوظيفة الرئيسية (بالريال)

     

 143,804 182,729 61,115 68,780 عمالة رسمية -

 49,306 99,849 34,404 47,254 عمالة غير رسمية -

     

 143,804 182,729 58,885 64,304 القطاع الرسمي -

 49,306 99,849 25,994 46,088 لقطاع غير الرسميا -
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الوظيفة الرئيسية حسب : متوسط الدخل الشهري من العمالة في 27الجدول 
 الجنس والفئة العمرية والتحصيل التعليمي والحالة في العمالة

          

    
 رب عمل موظف إجمالي

لحسابه 
 الخاص

 51,452 109,737 44,644 52,498 اإلجمالي (بالريال) 

      

 110,864 53,155 44,389 53,307 ذكور 

 47,829 42,520 22,125 40,447 إناث 

           

     الفئة العمرية 

 41,435 96,165 28,496 34,455 سنة 24 -15 

 48,317 100,427 38,566 46,184 سنة 34 -25 

 55,101 114,607 57,238 62,182 سنة 54 -35 

 60,263 117,104 51,298 65,848 سنة 64 -55 

 52,865 114,518 42,970 61,575 سنة فما فوق 65 

           

التحصيل التعليمي  
 (بالريال)

    

 43,584 106,560 23,856 41,724 أمي 

 52,768 105,256 32,807 48,187 يقرأ ويكتب 

 53,443 97,417 40,938 53,360 تعليم ابتدائي 

 57,195 122,823 38,222 51,665 تعليم أساسي/ إعدادي 

 47,636 107,734 60,243 60,000 دبلوم، قبل الثانوية 

 51,523 106,385 45,720 52,642 ثانوي أو ما يقابله 

 49,432 84,551 54,475 55,277 دبلوم بعد الثانوية 

 64,890 151,736 68,793 71,775 بكالوريوس 

 0 50,000 47,189 47,892 دبلوم بعد الجامعة 

 64,351 177,619 100,075 104,264 ماجيستير 

 32,496 249,411 191,729 192,102 دكتوراة  
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: متوسط الدخل الشهري من العمالة في الوظيفة الرئيسية 28الجدول 
 الريفية والمحافظة والحالة في العمالة -حسب المنطقة الحضرية

            

    
 رب عمل موظف إجمالي

لحسابه 
 الخاص

 51,452 109,737 44,644 52,498 اإلجمالي (بالريال) 

      

 121,993 52,769 49,042 47,276 حضري 

 92,477 50,280 38,828 56,966 ريفي 

           

     المحافظة (بالريال) 

 49,566 180,898 42,035 52,647 إب 

 45,147 136,560 42,351 48,840 أبين 

 52,361 110,420 55,798 61,226 أمانة العاصمة 

 49,459 108,646 37,884 51,534 البيضاء 

 71,811 190,962 49,138 65,779 تعز 

 38,377 40,952 53,572 48,170 الجوف 

 35,028 66,315 35,371 38,817 حجة 

 39,040 82,001 24,432 32,625 الحديدة 

 40,272 46,887 40,267 41,155 حضرموت 

 42,087 104,748 42,888 48,749 ذمار 

 70,403 90,902 65,341 69,551 شبوة 

 59,041 119,786 50,356 64,054 صعدة 

 84,789 200,140 41,720 61,226 صنعاء 

 45,169 132,149 57,072 57,677 عدن 

 44,257 107,139 44,537 49,853 لحج 

 35,655 46,212 55,605 50,973 مأرب 

 47,029 129,929 41,452 46,068 المحويت 

 39,946 61,043 42,326 45,060 المهرة 

 65,440 185,094 55,778 73,098 عمران 

 51,798 113,968 51,076 59,036 الضالع 

 24,369 38,869 35,757 32,587 ريمة  
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: متوسط الدخل الشهري من العمالة في الوظيفة الرئيسية حسب المهنة وفرع النشاط 29الجدول 
 االقتصادي والحالة في العمالة

              

      
 رب عمل موظف إجمالي

سابه لح
 الخاص

 51,452 109,737 44,644 52,498 اإلجمالي (بالريال)   
 المهنة  
 66,456 167,811 79,660 92,067 مدراء 1 
 75,208 176,673 68,041 70,055  أخصائيو مهن 2 
 58,350 140,611 57,322 62,433 فنيون ومساعديهم 3 
 67,495 131,632 45,567 46,504 عمال الدعم المكتبي 4 
 50,927 122,903 40,584 56,818 عمال خدمات ومبيعات 5 
 53,495 80,922 20,196 46,705 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6 
 57,762 92,103 32,609 46,412 عمال حرف واألنشطة التجارية المرتبطة بها 7 
 47,311 110,624 42,983 47,590 مشغلو المصانع واآلالت 8 
 32,828 78,753 27,643 29,380 مهن أولية 9 
    

         
 الصناعة (بالريال)  
 54,689 82,499 19,659 46,365 د البر والتشجيرالزراعة وصي  03–01 أ
 44,447 60,039 24,506 35,611 صيد السمك  09–05 ب
 32,496 150,000 121,968 119,986 التعدين والمحاجر 14–10  ت
 41,125 99,016 47,405 53,203 تصنيع منتجات 37-15 ث
 77,500 154,533 42,666 50,595 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 41-40 ج
 124,923 140,370 26,888 43,235 اإلنشاءات 45 ح
 51,369 126,504 38,540 58,878 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح محركات العربات 52-50 خ
 40,915 87,352 40,183 49,425 فنادق ومطاعم 55 د
 43,762 76,905 41,984 44,024 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ
 291,770 157,246 71,625 83,856 اطة ماليةوس 67-65 ر
 69,766 192,085 52,764 74,183 عقارات وتأجير وأنشطة عمل 74-70 ز
 56,006 64,044 54,535 54,550 اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي 75 س
 24,812 59,029 61,955 61,693 التعليم 80 ش
 43,158 150,298 51,947 56,509 يالصحة والعمل االجتماع 85 ص
 44,645 59,858 30,628 34,767 أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية واجتماعية وشخصية 93-90 ض
أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة إنتاج غير  97-95 ط

 25,000 0 35,554 35,395  متمايزة تقوم بها أسر خاصة
 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد 99 ظ
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الريفية الفئة العمرية  - : أصحاب الدخول المنخفضة حسب الجنس، المنطقة الحضرية30لجدول ا
 ومستوى التحصيل التعليمي

              

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي    
 808,825 190,263 73,987 925,101 999,088 اإلجمالي

            

 الفئة العمرية
 219,106 55,307 18,715 255,697 274,412 سنة 24 -15
 246,224 70,039 22,792 293,471 316,263 سنة 34 -25
 248,902 49,408 25,129 273,181 298,310 سنة 54 -35
 62,856 10,468 5,964 67,360 73,324 سنة 64 -55

 31,738 5,041 1,388 35,391 36,779 سنة فما فوق 65

            
 التعليميالتحصيل 

 251,746 33,477 37,396 247,827 285,223 أمي
 262,363 57,212 12,885 306,689 319,575 يقرأ ويكتب
 35,882 7,712 1,695 41,899 43,594 تعليم ابتدائي

 136,072 35,215 5,689 165,599 171,287 تعليم أساسي/ إعدادي
 4,002 1,699 1,171 4,530 5,701 دبلوم، قبل الثانوية
 95,052 36,317 8,308 123,061 131,369 ثانوي أو ما يقابله
 6,570 5,700 1,099 11,171 12,270 دبلوم بعد الثانوية
 13,794 10,745 5,280 19,259 24,539 بكالوريوس

 0 109 0 109 109 دبلوم بعد الجامعة
 0 88 88 0 88 ماجيستير
 0 0 0 0 0 دكتوراة
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الريفية ونوع  - : أصحاب الدخول المنخفضة حسب الجنس، المنطقة الحضرية31جدول ال
 قطاع العمالة والمحافظة

              

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي    
  808,825  190,263  73,987  925,101  999,088 اإلجمالي

  7,547  4,414  2,528  9,433  11,960 عمالة رسمية
  801,278  185,850  71,459  915,669  987,128 عمالة غير رسمية

  43,239  32,661  15,215  60,685  75,900 القطاع الرسمي
  765,586  157,603  58,772  864,416  923,188 القطاع غير الرسمي

            
      المحافظة

  144,623  15,266  7,085  152,804  159,889 إب
  11,651  2,233  898  12,986  13,884 أبين

  765  34,540  6,609  28,696  35,305 أمانة العاصمة
  30,071  2,958  129  32,900  33,029 البيضاء

  68,350  12,379  15,561  65,169  80,730 تعز
  1,209  424  358  1,274  1,633 الجوف
  91,862  8,249  5,616  94,495  100,111 حجة

  122,052  50,887  7,977  164,962  172,938 الحديدة
  13,458  11,105  445  24,118  24,563 حضرموت

  80,873  4,357  10,697  74,532  85,230 ذمار
  7,474  1,567  434  8,606  9,041 شبوة
  16,954  3,743  3,359  17,338  20,697 صعدة
  27,411  544  2,891  25,064  27,955 صنعاء
  0  29,602  5,759  23,843  29,602 عدن
  57,755  3,123  3,265  57,612  60,877 لحج
  17,209  1,802  1,534  17,477  19,010 مأرب

  33,309  1,104  818  33,595  34,413 المحويت
  887  773  53  1,607  1,659 المهرة
  6,816  830  49  7,597  7,646 عمران
  42,845  4,593  450  46,988  47,438 الضالع

  33,252  185  0  33,437  33,437 ريمة  
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الريفية، المهنة وفرع  - : أصحاب الدخول المنخفضة حسب الجنس، المنطقة الحضرية32الجدول 
  النشاط االقتصادي

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي    
 اإلجمالي (باأللف)

 
999 

 
925 

 
74 

 
190 

 
809 

 
 0 0 0 0 0 مدراء 1
 5 8 6 7 13  أخصائيو مهن 2
 8 6 3 11 14 مساعديهمفنيون و 3
 2 5 1 6 7 عمال الدعم المكتبي 4
 171 55 9 217 226 عمال خدمات ومبيعات 5
 293 19 26 285 312 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6
 150 32 22 161 183 عمال حرف واألنشطة التجارية المرتبطة بها 7
 63 34 1 96 97 مشغلو المصانع واآلالت 8
 116 30 6 141 146 مهن أولية 9

             
 316 14 28 302 329 الزراعة وصيد البر والتشجير  03–01
 4 6 0 10 10 صيد السمك  09–05
 0 0 0 0 0 التعدين والمحاجر 14–10
 51 16 21 46 67 تصنيع منتجات 15-37
 0 0 0 1 1 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 40-41

 153 20 0 173 173 اإلنشاءات 45
 192 57 7 242 249 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح محركات العربات 50-52

 10 6 1 15 16 فنادق ومطاعم 55
 54 36 1 90 90 نقل وتخزين واتصاالت 60-64
 0 0 0 0 0 وساطة مالية 65-67
 0 2 0 2 2 عقارات وتأجير وأنشطة عمل 70-74

75 
 5 5 1 10 11 تماعي اإللزامياإلدارة العامة والدفاع، الضمان االج

 3 8 7 4 11 التعليم 80
 3 2 2 3 6 الصحة والعمل االجتماعي 85

90-93 
 14 13 4 22 26 أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية واجتماعية وشخصية

95-97 
أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة إنتاج غير متمايزة 

 2 3 1 4 5  تقوم بها أسر خاصة
 0 0 0 0 0 ارج البلدمنظمات وهيئات خ 99
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 -) حسب الجنس والمنطقة الحضرية1: البطالة ومعدل البطالة (ب ع 33الجدول 
 الريفية والفئة العمرية

              

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 515,847 137,289 103,653 549,483  653,136 عاطلون عن العمل

15-19 128,839  113,813 15,027 20,734 108,105 

20-24 185,790  160,433 25,356 46,523 139,267 

25-29 143,429  117,014 26,415 33,877 109,552 

30-34 73,091  53,980 19,111 17,244 55,847 

35-39 46,067  35,151 10,915 8,043 38,024 

40-44 22,353  19,718 2,636 3,639 18,714 

45-49 21,970  19,052 2,918 3,006 18,964 

50-54 16,022  15,776 245 1,926 14,096 

55-59 9,691  9,092 599 1,234 8,457 

60-64 4,272  3,841 431 771 3,501 

65+ 1,613  1,613 0 291 1,322 

             

(ب ع  - معدل البطالة
1(%) ( 

13.5  12.3 26.1 12.4 13.8 

15-19 25.8  25.4 29.2 26.5 25.6 

20-24 23.7  22.3 38.9 27.0 22.8 

25-29 16.6  14.8 36.1 16.1 16.7 

30-34 11.4  9.3 33.0 10.4 11.8 

35-39 8.3  7.0 21.1 5.7 9.2 

40-44 5.4  5.1 9.7 3.6 6.0 

45-49 6.1  5.8 10.1 3.5 7.0 

50-54 5.5  5.7 1.4 2.9 6.2 

55-59 5.4  5.4 5.7 3.1 6.1 

60-64 3.2  3.1 4.5 2.9 3.3 

65+ 1.2   1.2 0.0 1.4 1.2 
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 -لحضرية) حسب الجنس والمنطقة ا1: البطالة ومعدل البطالة (ب ع 34الجدول 
 الريفية والمحافظة

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 515,847 137,289 103,653 549,483 653,136 البطالة

 83,807 11,680 24,783 70,703 95,487 إب
 5,767 1,035 844 5,958 6,802 أبين

 423 21,275 3,941 17,757 21,698 أمانة العاصمة

 4,262 802 59 5,005 5,064 البيضاء
 60,689 31,416 22,440 69,665 92,105 تعز

 5,147 522 377 5,292 5,669 الجوف
 54,691 3,429 16,160 41,961 58,120 حجة

 6,232 7,088 2,214 11,106 13,320 الحديدة
 15,386 3,819 313 18,891 19,204 حضرموت

 22,397 3,826 3,016 23,207 26,224 ذمار
 30,088 3,191 250 33,029 33,279 شبوة
 52,848 8,142 10,365 50,626 60,990 صعدة
 10,632 476 1,366 9,742 11,108 صنعاء
 0 25,542 4,226 21,316 25,542 عدن
 24,073 3,187 4,654 22,606 27,260 لحج
 22,005 1,067 1,795 21,277 23,072 مأرب

 12,125 991 1,791 11,325 13,116 المحويت
 3,257 2,647 1,029 4,875 5,904 المهرة
 16,286 2,319 63 18,542 18,605 عمران
 58,748 4,571 1,342 61,977 63,319 الضالع
 26,984 263 2,626 24,622 27,248 ريمة
           

 13.8 12.4 26.1 12.3 13.5 البطالة (%) معدل
 14.2 13.8 40.1 11.5 14.1 إب
 6.5 5.0 11.5 5.9 6.2 أبين

 5.6 7.8 16.2 6.9 7.7 أمانة العاصمة
 3.1 3.1 2.4 3.1 3.1 البيضاء

 13.2 22.3 28.9 13.3 15.4 تعز
 32.7 11.7 13.8 30.3 28.1 الجوف
 19.7 12.2 58.6 15.1 19.0 حجة

 2.3 5.5 10.5 2.9 3.3 الحديدة
 13.2 4.9 10.6 9.9 9.9 حضرموت

 6.2 9.8 5.7 6.7 6.6 ذمار
 20.9 15.9 22.7 20.3 20.3 شبوة
 30.4 25.8 24.0 31.2 29.7 صعدة
 3.6 8.6 11.9 3.4 3.7 صنعاء
 0.0 18.3 17.1 18.5 18.3 عدن
 13.3 20.0 33.9 12.4 13.9 لحج
 25.6 13.7 30.4 24.2 24.6 مأرب

 9.7 9.0 41.7 8.6 9.6 المحويت
 26.8 26.2 57.6 23.8 26.5 المهرة
 14.5 9.9 2.1 14.0 13.7 عمران
 30.6 26.9 30.4 30.3 30.3 الضالع
 28.7 21.2 95.7 26.6 28.6 ريمة
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الريفية  -) حسب الجنس والمنطقة الحضرية1ع : البطالة ومعدل البطالة (ب 35الجدول 
 والتحصيل التعليمي

            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

 515,847 137,289 103,653 549,483 653,136 البطالة

 70,627 6,199 20,967 55,859 76,826 أمي

 156,195 27,174 17,914 165,455 183,369 يقرأ ويكتب

 10,526 2,382 1,235 11,672 12,907 تعليم ابتدائي

 95,375 29,017 8,862 115,530 124,392 تعليم أساسي/ إعدادي

 1,675 1,745 338 3,083 3,420 دبلوم، قبل الثانوية

 125,668 36,781 27,570 134,879 162,449 ثانوي أو ما يقابله

 20,793 9,350 7,491 22,653 30,144 دبلوم بعد الثانوية

 33,104 23,603 17,067 39,640 56,706 يوسبكالور

 0 0 0 0 0 دبلوم بعد الجامعة

 0 0 0 0 0 ماجيستير

 0 0 0 0 0 دكتوراة

           

 13.8 12.4 26.1 12.3 13.5 ) (%)1(ب ع  - معدل البطالة

 9.7 6.2 13.3 8.4 9.3 أمي

 13.5 11.3 26.6 12.4 13.1 يقرأ ويكتب

 7.0 4.9 35.1 6.0 6.5 تعليم ابتدائي

 14.6 14.3 33.0 13.9 14.5 تعليم أساسي/ إعدادي

 5.4 10.0 5.6 7.3 7.1 دبلوم، قبل الثانوية

 18.9 14.9 52.0 15.7 17.8 ثانوي أو ما يقابله

 15.0 14.8 29.2 12.9 15.0 دبلوم بعد الثانوية

 17.2 13.6 33.1 12.6 15.5 بكالوريوس

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دبلوم بعد الجامعة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماجيستير

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دكتوراة
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 ) حسب التحصيل التعليمي وفئة العمر الواسعة1: البطالة ومعدل البطالة (ب ع 36الجدول 
[             

 الفئة العمرية    

  
 سنة 64 -55 سنة 54 -35 سنة 34 -25 سنة 24 -15 إجمالي

سنة  65
 قفما فو

 1,613 13,963 106,411 216,520 314,629 653,136 البطالة

 1,479 6,078 31,278 18,028 19,962 76,825 أمي

 66 6,353 30,819 48,515 97,616 183,369 يقرأ ويكتب

 69 445 8,569 3,825 0 12,907 تعليم ابتدائي

 0 165 9,541 27,414 87,273 124,392 تعليم أساسي/ إعدادي

 0 0 1,338 1,260 823 3,420 قبل الثانوية دبلوم،

 0 788 16,859 56,206 88,596 162,449 ثانوي أو ما يقابله

 0 118 4,317 14,330 11,379 30,144 دبلوم بعد الثانوية

 0 17 2,480 45,734 8,476 56,706 بكالوريوس

 0 0 0 0 0 0 دبلوم بعد الجامعة

 0 0 0 0 0 0 ماجيستير

 0 0 0 0 0 0 دكتوراة

             

 1.2 4.5 6.6 14.4 24.5 13.5 ) (%)1(ب ع  - معدل البطالة
 2.0 4.0 8.8 14.1 17.3 9.3 أمي

 0.1 6.5 7.4 12.8 21.2 13.1 يقرأ ويكتب
 2.0 2.4 6.4 9.0 0.0 6.5 تعليم ابتدائي

 0.0 1.9 5.8 9.2 22.6 14.5 تعليم أساسي/ إعدادي
 0.0 0.0 5.1 8.6 15.3 7.1 دبلوم، قبل الثانوية
 0.0 6.4 6.9 14.7 32.6 17.8 ثانوي أو ما يقابله
 0.0 4.0 4.2 19.1 53.7 15.0 دبلوم بعد الثانوية
 0.0 0.2 1.6 25.3 40.5 15.5 بكالوريوس

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دبلوم بعد الجامعة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماجيستير
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دكتوراة
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الريفية وطريقة  -: البطالة والشباب حسب الجنس والمنطقة الحضرية37الجدول 
 البحث عن عمل

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 516 137 104 549 653 البطالة (باأللف)

 1,138 318 188 1,268 1,456 1اإلجمالي (باأللف)     
 75 34 33 76 109 مسجل لدى مكتب الخدمة المدنية     

 33 22 8 47 55 مسجل لدى مكتب خاص لخدمات العمل
 30 17 7 40 47 متابعة مع مكتب عمل

 58 29 13 73 86 تقديم طلب إلى وكاالت التوظيف
 21 11 3 29 32 بحثت في إعالنات الصحف

 111 26 7 130 137 تواصلت مع أرباب العمل بالهاتف
 292 68 61 299 360 ربلجأت للمساعدة من األصدقاء واألقا

 204 44 19 229 248 زيارات شخصية إلى أرباب العمل المحتملين
 205 44 4 246 249 بحثت عن عمل في المحالت واألسواق

 50 10 12 48 60 بحثت عن قطعة أرض/ معدات للبدء في عمل خاص
 8 5 7 6 12 قمت بترتيبات مالية للبدء في عمل خاص

 53 6 14 45 59 خطوات أخرى
          

 247 67 40 274 315 بطالة الشباب (باأللف)
 551 154 75 630 705 1اإلجمالي (باأللف) 
 23 10 9 24 33 مسجل لدى مكتب الخدمة المدنية 

 16 11 4 24 27 مسجل لدى مكتب خاص لخدمات العمل
 16 8 3 21 24 متابعة مع مكتب عمل

 29 14 5 38 44 لتوظيفتقديم طلب إلى وكاالت ا
 6 5 1 10 11 بحثت في إعالنات الصحف

 57 15 3 69 72 تواصلت مع أرباب العمل بالهاتف
 145 35 23 157 180 لجأت للمساعدة من األصدقاء واألقارب

 101 24 10 114 124 زيارات شخصية إلى أرباب العمل المحتملين
 106 22 1 128 128 بحثت عن عمل في المحالت واألسواق

 19 5 4 20 23 بحثت عن قطعة أرض/ معدات للبدء في عمل خاص
 4 3 4 2 7 قمت بترتيبات مالية للبدء في عمل خاص

 29 4 8 24 32 خطوات أخرى

: قد يكون اإلجمالي مساوياً إلجمالي البطالة ألن بعض األشخاص العاطلين قد يكونوا بحثوا عن عمل متبعين 1مالحظة 
 احدة للبحث عن عملأكثر من طريقة و
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الريفية  -: البطالة والشباب حسب الجنس والمنطقة الحضرية38الجدول 
 وفترة البحث عن عمل

            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 516 137 104 549 653 البطالة (باأللف)

 424 94 58 459 518 401أشخاص عاطلون أجابوا بنعم على السؤال 

 40 9 6 43 49 أقل من شهر

 107 17 4 120 125 شهر إلى أقل من ثالثة أشهر

 87 14 5 96 101 ثالثة أشهر إلى أقل من ستة أشهر

 68 17 13 72 85  شهر 12ستة أشهر إلى أقل من 

 57 16 13 61 73 شهر 24شهر إلى أقل من  12

 63 21 17 68 84 شهر أو أكثر 24

 121 37 29 128 158 شهر فأكثر)12ة األجل (بطالة طويل

 3.2 3.3 7.4 2.9 3.2 معدل البطالة طويلة األجل (%)
       

 247 67 40 274 315 بطالة الشباب (باأللف)

 169 38 26 181 207 401شباب عاطلون أجابوا بنعم على السؤال 

 18 5 3 19 23 أقل من شهر

 42 8 2 48 50 شهر إلى أقل من ثالثة أشهر

 33 6 2 38 39 ثالثة أشهر إلى أقل من ستة أشهر

 31 7 6 33 39  شهر 12ستة أشهر إلى أقل من 

 25 4 7 23 29 شهر 24شهر إلى أقل من  12

 20 7 6 21 27 شهر أو أكثر 24

 45 11 13 43 56 شهر فأكثر)12بطالة طويلة األجل (

 4.8 5.1 12.5 4.1 4.9 معدل البطالة طويلة األجل (%)
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الريفية  - : البطالة وبطالة الشباب حسب الجنس والمنطقة الحضرية39الجدول 
  وسبب البطالة

            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
 516 137 104 549 653 البطالة (باأللف)

 35 19 9 45 55 منتظر الستالم عمل تم االتفاق عليه

 10 4 4 10 14 اإلعداد لنشاط

 315 72 49 337 387 م فرص العمل انعدا

 38 11 16 33 49 عدم توفر األعمال المتطابقة مع المؤهالت

 12 3 4 12 16 عدم توفر األعمال المتطابقة مع المهنة

 27 10 1 36 37 عدم توفر أعمال بأجور مناسبة

 35 5 14 26 40 عدم وجود عمل في المكان المناسب

 18 4 0 21 21 عدت من الخارج

 25 11 7 29 36 خرىأ
       

 247 67 40 274 315 بطالة الشباب (باأللف)

 18 10 3 25 28 منتظر الستالم عمل تم االتفاق عليه

 5 2 2 4 6 اإلعداد لنشاط

 160 36 18 179 196 انعدام فرص العمل 

 12 4 6 10 16 عدم توفر األعمال المتطابقة مع المؤهالت

 4 1 1 4 5 قة مع المهنةعدم توفر األعمال المتطاب

 12 6 1 18 18 عدم توفر أعمال بأجور مناسبة

 19 2 7 14 21 عدم وجود عمل في المكان المناسب

 7 1 0 9 9 عدت من الخارج

 10 5 3 11 15 أخرى
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 -: العاطلون والشباب العاطلون الذين يتوفر لهم خبرة عمل سابقة حسب الجنس والمنطقة الحضرية40الجدول 
 يفية والمهنة وفرع النشاط االقتصاديالر

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي      
 515,847 137,289 103,653 549,483 653,136 البطالة  
 270,468 72,797 83,759 259,506 343,264 من دون خبرة عمل سابقة -  
 245,379 64,492 19,894 289,977 309,871 بخبرة عمل سابقة -  
 97 492 95 494 589 مدراء 1 
 3,142 5,343 5,124 3,361 8,485  أخصائيو مهن 2 
 8,218 2,945 2,241 8,922 11,163 فنيون ومساعديهم 3 
 244 1,317 127 1,435 1,561 عمال الدعم المكتبي 4 
 46,662 19,422 2,261 63,822 66,083 عمال خدمات ومبيعات 5 
 64,803 3,422 4,956 63,269 68,225 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6 
 55,925 11,806 4,534 63,197 67,731 عمال حرف واألنشطة التجارية المرتبطة بها 7 
 21,641 8,762 0 30,403 30,403 مشغلو المصانع واآلالت 8 
 44,648 10,919 557 55,010 55,567 مهن أولية 9 
               

 247,341 67,257 40,383 274,246 314,629 بطالة الشباب  
 155,864 40,115 34,241.78 161,737 195,979 من دون خبرة عمل سابقة -  
 91,508 27,142 6,141 112,509 118,650 بقةبخبرة عمل سا -  
 26,963 1,526 1,997 26,491 28,489 الزراعة وصيد البر والتشجير  03–01 أ
 237 85 0 321 321 صيد السمك  09–05 ب
 1,767 0 0 1,767 1,767 التعدين والمحاجر 14–10  ت
 3,806 3,402 1,712 5,496 7,208 تصنيع منتجات 37-15 ث
 319 0 0 319 319 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 41-40 ج
 20,056 4,548 0 24,604 24,604 اإلنشاءات 45 ح
 21,633 10,211 602 31,242 31,844 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح محركات العربات 52-50 خ
 2,904 434 0 3,337 3,337 فنادق ومطاعم 55 د
 8,302 3,916 0 12,218 12,218 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ
 0 20 0 20 20 وساطة مالية 67-65 ر
 0 68 0 68 68 عقارات وتأجير وأنشطة عمل  74-70 ز
 1,053 275 376 951 1,328 اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي 75 س

 804 721 944 581 1,525 التعليم 80 ش
 832 140 140 832 973 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص
 1,327 1,566 370 2,523 2,893 أنشطة وخدمات أخرى مجتمعية واجتماعية وشخصية 93-90 ض

أنشطة أسر خاصة كأرباب عمل وأنشطة إنتاج غير  97-95 ط
  متمايزة تقوم بها أسر خاصة 

1,738 1,738 0 231 1,507 

 0 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ
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الريفية وسبب االرتباط  -أشخاص خارج قوة العمل حسب الجنس والمنطقة الحضرية: 41الجدول 
 بسوق العمل ودرجة هذا االرتباط

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

 6,720 1,808 6,173 2,355 8,528 اإلجمالي (باأللف)

 1,277 510 667 1,120 1,787 التفرغ الكامل للدراسة

 3,452 885 4,327 10 4,336 سريةالتفرغ الكامل للمسؤولية األ

 894 166 539 521 1,060 اإلعاقة/ العجز عن العمل 

 191 68 103 156 259  التقاعد/ عدم الحاجة للعمل

 0 0 0 0 0 عمل موسمي

 171 38 100 108 209 أخرى

           

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي (%)

 19.0 28.2 10.8 47.5 21.0 التفرغ الكامل للدراسة

 51.4 48.9 70.1 0.4 50.8 التفرغ الكامل للمسؤولية األسرية

 13.3 9.2 8.7 22.1 12.4 اإلعاقة/ العجز عن العمل 

 2.8 3.8 1.7 6.6 3.0  التقاعد/ عدم الحاجة للعمل

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 عمل موسمي

 2.5 2.1 1.6 4.6 2.4 أخرى

           

 739 142 446 434 880 لف)اإلجمالي (باأل

 15 5 14 5 19  "يبحث عن عمل" لكنه "غير متواجد حالياً"

 724 137 432 429 861 ال "يبحث عن عمل" لكنه "متواجد حالياً"

           

      اإلجمالي (%)

 2.0 3.2 3.2 1.2 2.2  "يبحث عن عمل" لكنه "غير متواجد حالياً"

 98.0 96.8 96.8 98.8 97.8 د حالياً"ال "يبحث عن عمل" لكنه "متواج

  

    



117 
 

الريفية  - : قوة العمل المحتملة وقوة العمل المتسعة حسب الجنس والمنطقة الحضرية42الجدول 
 وفئة العمر الواسعة

              

   ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  
  4,492 1,252 847 4,897 5,744 قوة العمل المتسعة (باأللف)

  3,742 1,108 397 4,453 4,850 لقوة العم
  749 145 450 444 894 عمل محتمل

باحثون عن عمل غير  -
 متواجدين

19 5 14 5 15  

باحثون عن عمل متواجدين  -
 ومحتملين

875 439 436 140 735  

       
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 قوة العمل المتسعة (%)

  83.3 88.4 46.8 90.9 84.4 قوة العمل
  20.0 13.1 53.2 10.0 18.4 عمل محتمل

باحثون عن عمل غير  -
متواجدين من بينهم عاملون 

 محبطون

2.1 1.2 3.1 3.1 2.0  

       
باحثون عن عمل متواجدين  -

 ومحتملين
15.2 9.0 51.5 11.2 16.4  

       
   6,720 1,808 6,173 2,355 8,528 أشخاص خارج قوة العمل

       
 العمرية الفئة   
 

 سنة 64 - 55 سنة 54 - 35 سنة 34 - 25 سنة 24 - 15 إجمالي
سنة فما  65

 فوق
 140 328 1,754 1,756 1,766 5,744 قوة العمل المتسعة (باأللف)

 134 310 1,619 1,504 1,283 4,850 قوة العمل
 6 18 135 252 483 894 عمل محتمل

باحثون عن عمل غير  -
 متواجدين

19 7 8 3 1 0 

حثون عن عمل با -
 متواجدين ومحتملين

875 476 244 132 16 6 

       
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 قوة العمل المتسعة (%)

 95.4 94.6 92.3 85.7 72.6 84.4 قوة العمل
 4.8 5.7 8.3 16.7 37.7 18.4 عمل محتمل

باحثون عن عمل غير  -
 متواجدين

2.1 1.4 3.0 2.2 7.7 5.0 

عن عمل  باحثون -
 متواجدين ومحتملين

15.2 27.0 13.9 7.5 5.0 4.3 

 638 566 1,912 1,724 3,689 8,529 أشخاص خارج قوة العمل       
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: قوة العمل المحتملة والمعدل اإلجمالي الكامل للبطالة وقوة العمل 43الجدول 
 ريةالريفية والفئة العم - ) حسب الجنس، المنطقة الحضرية3المحتملة (ب ع 

            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

 749,459 144,627 450,103 443,984 894,086 قوة العمل المحتملة

15-19 246,977 114,917 132,060 28,835 218,142 

20-24 236,344 127,888 108,456 45,956 190,388 

25-29 157,109 64,026 93,084 29,850 127,260 

30-34 94,732 46,655 48,077 15,881 78,851 

35-39 50,230 17,051 33,179 6,918 43,312 

40-44 38,143 18,022 20,121 6,805 31,338 

45-49 28,347 19,545 8,802 3,441 24,907 

50-54 18,036 14,849 3,187 2,581 15,456 

55-59 12,162 10,227 1,935 2,011 10,151 

60-64 5,606 4,852 755 926 4,681 

65+ 6,400 5,952 448 1,426 4,974 

           

معدل البطالة الكلي وقوة العمل 
 ) (%)3(ب ع  - المحتملة

26.9 20.3 65.4 22.5 28.2 

15-19 50.3 40.6 80.2 46.3 51.0 

20-24 41.4 34.1 77.0 42.3 41.2 

25-29 29.4 21.2 71.8 26.6 30.3 

30-34 22.9 16.0 63.4 18.3 24.3 

35-39 15.9 10.0 52.0 10.2 17.8 

40-44 13.5 9.4 48.1 9.6 14.7 

45-49 13.0 11.0 31.1 7.1 14.7 

50-54 11.0 10.5 16.9 6.5 12.2 

55-59 11.5 10.8 20.5 7.8 12.5 

60-64 7.2 6.9 11.4 6.2 7.5 

65+ 5.7 5.6 10.3 7.9 5.3 
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: قوة العمل المحتملة والمعدل اإلجمالي الكامل للبطالة وقوة العمل 44الجدول 
 الريفية والمحافظة - ) حسب الجنس، المنطقة الحضرية3المحتملة (ب ع 

 ريفي حضري إناث ذكور جماليإ  
 749,459 144,627 450,103 443,984 894,086 قوة العمل المحتملة

 75,437 17,539 62,191 30,785 92,975 إب

 3,713 873 1,054 3,532 4,586 أبين

 938 31,798 10,967 21,768 32,735 أمانة العاصمة

 10,192 1,964 2,410 9,746 12,156 البيضاء

 109,013 28,769 80,676 57,106 137,781 تعز

 6,689 1,570 4,253 4,006 8,260 الجوف

 51,809 5,458 24,036 33,230 57,267 حجة

 44,694 16,417 20,838 40,272 61,110 الحديدة

 9,038 3,967 2,325 10,679 13,004 حضرموت

 136,007 2,451 109,480 28,979 138,458 ذمار

 29,179 2,895 2,681 29,393 32,074 شبوة

 50,542 9,942 47,658 12,826 60,484 صعدة

 2,081 50 469 1,662 2,131 صنعاء

 0 8,978 2,577 6,401 8,978 عدن

 17,563 710 5,775 12,498 18,273 لحج

 78,004 1,867 7,893 71,978 79,871 مأرب

 36,178 1,259 16,384 21,053 37,437 المحويت

 1,643 1,212 1,320 1,535 2,855 المهرة

 7,622 1,218 329 8,511 8,840 عمران

 45,637 5,545 24,720 26,462 51,182 الضالع

 33,482 147 22,066 11,563 33,630 ريمة
           

معدل البطالة الكلي وقوة العمل 
 ) (%)3(ب ع  - المحتملة

26.9 64.7 46.9 22.5 28.2 

 23.9 28.6 70.2 15.7 24.5 إب

 10.3 8.8 22.7 9.0 10.0 أبين

 16.1 17.4 42.3 14.2 17.4 أمانة العاصمة

 9.7 10.0 51.0 8.6 9.8 البيضاء

 29.9 35.4 65.1 21.9 31.2 تعز

 52.8 34.6 66.2 43.3 48.9 الجوف

 32.3 26.5 77.9 24.1 31.8 حجة

 16.0 16.1 55.0 12.2 16.0 الحديدة

 19.5 9.5 49.9 14.7 15.6 حضرموت

 32.0 15.1 69.4 13.9 30.7 ذمار

 34.2 26.5 77.5 32.4 33.3 شبوة

 46.1 43.6 63.9 36.3 45.7 صعدة

 4.3 9.4 15.3 3.9 4.4 صنعاء

 0.0 23.2 24.9 22.8 23.2 عدن

 21.0 23.4 53.5 18.0 21.2 لحج

 60.9 30.5 70.2 58.3 59.3 مأرب

 29.9 18.4 87.9 21.1 29.0 المحويت
 35.5 34.2 75.6 29.1 34.9 المهرة

 20.0 14.3 11.9 19.2 19.0 عمران

 43.9 44.9 89.4 38.3 44.0 الضالع

 47.4 29.6 99.5 34.7 47.2 ريمة
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 الريفية ونوع اإلنتاج -: منتجو االستخدام الخاص حسب الجنس، المنطقة الحضرية45الجدول 

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

 3,131 139 2,680 590 3,270 (باأللف)منتجو االستخدام الخاص 

 3,131 139 2,680 590 3,270 1اإلجمالي (باأللف)

 333 12 100 245 344 إنتاج زراعي أو سمكي لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئيسية

 310 13 192 132 323 تربية طيور وماشية أو أغنام لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئيسية

 142 3 139 6 145 بن/ سمن لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئيسيةإنتاج زبدة/ ج

جمع خشب أو جلب مياه من أماكن أخرى لالستهالك الخاص باألسرة 
 بصورة رئيسية

2,116 135 1,981 39 2,077 

أنشطة إنتاج أخرى لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئيسية، مثالً 
 تنظيف المنازل أو الطبخ

341 72 269 72 269 

           

 3,131 139 2,680 590 3,270 منتجو االستخدام الخاص (باأللف)

 1,586 24 1,480 130 1,611 منتجو سلع وخدمات معاً

 760 86 769 77 846 مقدمو خدمات ال ينتجوا سلع

 785 28 430 382 813 منتجو سلع ال يقدموا خدمات

           

 2,371 52 1,910 513 2,423 أللف)منتجو مواد غذائية لإلعاشة (با

      
: قد ال يكون اإلجمالي مساوياً مع العدد اإلجمالي لمنتجي االستخدام الخاص ألن بعض هؤالء المنتجين قد يكونوا 1مالحظة 

  منخرطين في أكثر من إنتاج واحد
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 :  منتجو االستخدام الخاص حسب فئة العمر الواسعة ونوع اإلنتاج46الجدول 
[      

 الفئة العمرية    

  
 إجمالي

15- 24 
 سنة

25- 34 
 سنة

35- 54 
 سنة

55- 64 
 سنة

سنة  65
 فما فوق

 84 195 869 804 1,319 3,270 منتجو االستخدام الخاص (باأللف)

 84 195 869 804 1,319 3,270 1اإلجمالي (باأللف)

 15 31 54 56 189 344 يسيةإنتاج زراعي أو سمكي لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئ

 20 29 77 52 146 323 تربية طيور وماشية أو أغنام لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئيسية

 12 23 50 24 36 145 إنتاج زبدة/ جبن/ سمن لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئيسية

جمع خشب أو جلب مياه من أماكن أخرى لالستهالك الخاص باألسرة 
 سيةبصورة رئي

2,116 809 581 598 96 32 

أنشطة إنتاج أخرى لالستهالك الخاص باألسرة بصورة رئيسية، مثالً 
 تنظيف المنازل أو الطبخ

341 139 92 90 15 5 

             
 84 195 869 804 1,319 3,270 منتجو االستخدام الخاص (باأللف)

 24 81 504 423 579 1,611 منتجو سلع وخدمات معاً

 13 31 185 250 368 846 مو خدمات ال ينتجوا سلعمقد

 47 83 180 132 371 813 منتجو سلع ال يقدموا خدمات

             

 71 164 684 555 950 2,423 منتجو مواد غذائية لإلعاشة (باأللف)
ألن بعض هؤالء المنتجين قد يكونوا منخرطين في  : قد ال يكون اإلجمالي مساوياً مع العدد اإلجمالي لمنتجي االستخدام الخاص1مالحظة        

  أكثر من إنتاج واحد
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: منتجو االستخدام الخاص ومنتجو المواد الغذائية لإلعاشة حسب 47الجدول 
الريفية وحالة قوة العمل وفئة االستغالل القاصر  -الجنس، المنطقة الحضرية

 للعمل
            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

 3,131 139 2,680 590 3,270 منتجو االستخدام الخاص (باأللف)
 188 9 47 150 197 من بينهم العاطلون

 376 12 282 105 388 من بينهم قوة العمل المحتملة

           

  منتجو مواد غذائية لإلعاشة
 (باأللف) 

2,423 
513 

1,910 52 2,371 

 151 5 32 124 156 من بينهم العاطلون
 272 5 186 91 277 بينهم قوة العمل المحتملة من
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: منتجو االستخدام الخاص ومنتجو المواد الغذائية لإلعاشة حسب فئة العمر الواسعة 48الجدول 
 وحالة قوة العمل وفئة االستغالل القاصر للعمل

      

 الفئة العمرية    

  
 إجمالي

15- 24 
 سنة

25- 34 
 سنة

35- 54 
 سنة

55- 64 
 سنة

سنة  65
 فما فوق

 84 195 869 804 1,319 3,270 منتجو االستخدام الخاص (باأللف)

 1 5 33 67 90 197 من بينهم العاطلون

 1 9 55 110 213 388 من بينهم قوة العمل المحتملة

             

  منتجو مواد غذائية لإلعاشة
 (باأللف) 

2,423 950 555 684 164 71 

 1 4 28 55 68 156 اطلونمن بينهم الع

 1 8 43 82 144 277 من بينهم قوة العمل المحتملة
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: األسر بحسب المنطقة الحضرية والريفية وحجم األسرة والدخل 49الجدول 
 الرئيسي لألسرة من العمالة

      

 حجم األسرة    
 +5 4 3 2 1 إجمالي  

 2,543 306 201 148 35 3,233 إجمالي األسر (بالريال)

 375 63 50 49 22 559 ال يوجد دخل من العمالة

 351 53 42 34 4 484 20000أقل من 

20,000 - 50,000 931 6 40 61 110 714 

50,000 -100,000 798 2 17 35 60 685 

100,000 - 150,000 241 1 4 8 13 216 

150,000+ 219 0 4 6 8 202 

             

 523 81 56 35 10 706 بالريال)األسر الحضرية (

 51 11 11 8 4 85 ال يوجد دخل من العمالة

 41 8 8 6 2 65 20000أقل من 

20,000 - 50,000 207 3 10 16 28 150 

50,000 -100,000 212 1 6 13 25 167 

100,000 - 150,000 73 0 2 4 6 60 

150,000+ 63 0 2 4 3 53 

             

 2,019 225 145 113 25 2,527 الريال)األسر الريفية (ب

 324 52 39 41 18 474 ال يوجد دخل من العمالة

 310 45 34 27 2 418 20000أقل من 

20,000 - 50,000 724 4 30 45 82 564 

50,000 -100,000 586 1 11 21 36 518 

100,000 - 150,000 168 1 2 3 6 155 

150,000+ 156 0 1 2 5 148 
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: األسر التي أفرادها يعملون أو عاطلون عن عمل أو منتجو مواد غذائية 50الجدول 
 لإلعاشة حسب المنطقة الحضرية والريفية والدخل الرئيسي لألسرة من العمالة

     

 نوع األسرة  

  
  إجمالي

مع األفراد 
 العاملين

مع األفراد غير 
 العاملين

مع أفراد منتجي 
مواد غذائية 

 لإلعاشة

 1,231 487 2,727 2,727 ألسر (باأللف ريال)إجمالي ا

 198 196 54 54 ال يوجد دخل من العمالة

 190 49 484 484 20000أقل من 
20,000 - 50,000 931 931 95 351 
50,000 -100,000 798 798 93 309 

100,000 - 150,000 241 241 29 94 
150,000+ 219 219 26 89 

         
 28 98 625 625 األلف ريال)األسر الحضرية (ب

 5 29 4 4 ال يوجد دخل من العمالة

 2 7 65 65 20000أقل من 
20,000 - 50,000 207 207 22 8 
50,000 -100,000 212 212 24 8 

100,000 - 150,000 73 73 10 3 
150,000+ 63 63 8 2 

         
 1,204 388 2,102 2,102 األسر الريفية (باأللف ريال)

 194 167 50 50  يوجد دخل من العمالةال

 188 42 418 418 20000أقل من 
20,000 - 50,000 724 724 73 343 
50,000 -100,000 586 586 69 301 

100,000 - 150,000 168 168 19 91 
150,000+ 156 156 18 87 
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: األشخاص العاملون حسب الجنس وحالة الزواج 51الجدول 
 ر في األسرةووجود أطفال صغا

    

إجمالي (بما في ذلك   
 جميع األسر)

وجود طفل صغير في 
 )15األسرة (تحت 

 3,682 4,197  كال الجنسين (باأللف)

عازب/ لم يسبق له 
 الزواج

1,034 827 

 2,797 3,085 متزوج

 25 35 مطلق

 33 43 أرمل
     

 3,441 3,904 ذكور (باأللف)

عازب/ لم يسبق له 
 الزواج

946 766 

 2,647 2,916 متزوج

 15 23 مطلق

 13 18 أرمل
     

 242 293 إناث (باأللف)

عازب/ لم يسبق له 
 الزواج

88 62 

 151 169 متزوج

 10 12 مطلق

 20 24 أرمل
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: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب الجنس، 52الجدول 
 الريفية والفئة العمرية -المنطقة الحضرية

              

 ريفي حضري   إناث ذكور إجمالي (باأللف)
 76 23  1 98 99 الفئة العمرية

 18 6  0 24 24 سنة 24 -15

 27 9  0 36 36 سنة 34 -25

 24 7  0 31 31 سنة 54 -35

 5 0  0 5 6 سنة  64 -55

 1 1  0 2 2 سنة فما فوق 65

             

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 توزيع السكان (%)

 23.4 26.4  17.8 24.1 24.1 سنة 24 -15

 35.9 40.4  17.8 37.1 36.9 سنة 34 -25

 32.0 29.4  21.9 31.5 31.4 سنة 54 -35

 6.8 1.4  42.6 5.2 5.6 سنة  64 -55

 1.9 2.4   0.0 2.0 2.0 سنة فما فوق 65
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ارج حسب الجنس، المنطقة : أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخ53الجدول 
 الريفية والمحافظة -الحضرية

 ريفي حضري إناث ذكور  إجمالي  
 80,343 23,011 974 101,967 103,353 إجمالي السكان

 10,518 7,229 347 16,988 17,335 إب      

 381 354 0 734 734 أبين

 0 0 0 0 0 أمانة العاصمة

 2,030 200 0 2,230 2,230 البيضاء

 16,256 3,625 0 19,880 19,880 زتع

 0 15 0 15 15 الجوف

 1,154 362 0 1,516 1,516 حجة

 7,063 610 0 7,673 7,673 الحديدة

 14,368 3,272 563 17,077 17,639 حضرموت

 6,568 568 0 7,136 7,136 ذمار

 12,909 3,402 0 16,311 16,311 شبوة

 478 0 0 478 478 صعدة

 1,109 25 0 1,134 1,134 صنعاء

 0 1,880 0 1,880 1,880 عدن

 0 0 0 0 0 لحج

 869 25 0 894 894 مأرب

 3,134 110 0 3,243 3,243 المحويت

 609 429 0 1,038 1,038 المهرة

 775 318 0 1,093 1,093 عمران

 2,123 589 65 2,647 2,712 الضالع

 0 0 0 0 0 ريمة
           

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 توزيع السكان (%)
 

 13.1 31.4 35.6 16.7 16.8 إب     

 0.5 1.5 0.0 0.7 0.7 أبين

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أمانة العاصمة

 2.5 0.9 0.0 2.2 2.2 البيضاء

 20.2 15.8 0.0 19.5 19.2 تعز

 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 الجوف

 1.4 1.6 0.0 1.5 1.5 حجة

 8.8 2.7 0.0 7.5 7.4 الحديدة

 17.9 14.2 57.8 16.7 17.1 حضرموت

 8.2 2.5 0.0 7.0 6.9 ذمار

 16.1 14.8 0.0 16.0 15.8 شبوة

 0.6 0.0 0.0 0.5 0.5 صعدة

 1.4 0.1 0.0 1.1 1.1 صنعاء

 0.0 8.2 0.0 1.8 1.8 عدن

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لحج

 1.1 0.1 0.0 0.9 0.9 مأرب

 3.9 0.5 0.0 3.2 3.1 المحويت

 0.8 1.9 0.0 1.0 1.0 ةالمهر

 1.0 1.4 0.0 1.1 1.1 عمران

 2.6 2.6 6.7 2.6 2.6 الضالع

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ريمة

     )1والجنس ( 16*هناك قيم مفقودة لسن 
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: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب الجنس، المنطقة 54الجدول 
 الريفية والتحصيل التعليمي -الحضرية

            

 ريفي حضري إناث ذكور  إجمالي  
 80,343 23,011 974 101,967 103,353 السكان المهاجرون

 5,421 1,645 87 6,979 7,066 أمي

 24,014 4,013 0 28,026 28,026 يقرأ ويكتب

 11,722 2,858 415 14,165 14,580 تعليم ابتدائي

 17,715 5,046 0 22,761 22,761 تعليم أساسي/ إعدادي

 315 538 0 853 853 دبلوم، قبل الثانوية

 19,063 6,202 238 24,614 25,265 ثانوي أو ما يقابله

 243 1,125 0 1,367 1,367 دبلوم بعد الثانوية

 1,740 1,308 87 2,961 3,048 بكالوريوس

 0 0 0 0 0 دبلوم بعد الجامعة

 0 129 0 129 129 ماجيستير

 0 148 148 0 148 دكتوراة

           

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 توزيع السكان (%)

 6.7 7.1 8.9 6.8 6.8 أمي

 29.9 17.4 0.0 27.5 27.1 يقرأ ويكتب

 14.6 12.4 42.6 13.9 14.1 تعليم ابتدائي

 22.0 21.9 0.0 22.3 22.0 تعليم أساسي/ إعدادي

 0.4 2.3 0.0 0.8 0.8 دبلوم، قبل الثانوية

 23.7 27.0 24.5 24.1 24.4 يقابلهثانوي أو ما 

 0.3 4.9 0.0 1.3 1.3 دبلوم بعد الثانوية

 2.2 5.7 8.9 2.9 2.9 بكالوريوس

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دبلوم بعد الجامعة

 0.0 0.6 0.0 0.1 0.1 ماجيستير

 0.0 0.6 15.2 0.0 0.1 دكتوراة
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اد األسرة السابقين الذين : حالة النشاط الرئيسي قبل هجرة أفر55الجدول 
  الريفية -يعيشون في الخارج حسب الجنس والمنطقة الحضرية

            

الحالة في النشاط الرئيسي قبل 
 ريفي حضري إناث ذكور  إجمالي الهجرة

 80,343 23,011 974 101,967 103,353 إجمالي الهجرة

 25,649 8,728 235 34,142 34,377 يعمل

 9,040 2,084 0 11,124 11,124 العملعاطل وسبق له 

 32,870 6,570 415 38,612 39,440 عاطل ولم يسبق له العمل

 11,505 4,541 0 16,046 16,046 دراسة

 0 325 325 0 325 عمل منزلي

 1,280 763 0 2,042 2,042 أخرى

           

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 توزيع السكان (%)

 31.9 37.9 24.1 33.5 33.3 يعمل

 11.3 9.1 0.0 10.9 10.8 عاطل وسبق له العمل

 40.9 28.6 42.6 37.9 38.2 عاطل ولم يسبق له العمل

 14.3 19.7 0.0 15.7 15.5 دراسة

 0.0 1.4 33.3 0.0 0.3 عمل منزلي

 1.6 3.3 0.0 2.0 2.0 أخرى
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الحالة الراهنة للنشاط  : أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب56الجدول 
 الريفية  -الرئيسي والجنس والمنطقة الحضرية

              

الحالة في النشاط الرئيسي قبل 
  إجمالي ريفي حضري إناث ذكور  إجمالي الهجرة

 80,343 23,011  974 101,967 103,353 إجمالي الهجرة

 75,766 20,703  148 95,908 96,469 يعمل

 3,189 567  415 3,340 3,755 عملعاطل وسبق له ال

 740 305  0 1,045 1,045 عاطل ولم يسبق له العمل

 648 876  87 1,438 1,525 دراسة

 0 325  325 0 325 عمل منزلي

 0 235  0 235 235 أخرى

             

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 توزيع السكان (%)

 94.3 90.0  15.2 94.1 93.3 يعمل

 4.0 2.5  42.6 3.3 3.6 عاطل وسبق له العمل

 0.9 1.3  0.0 1.0 1.0 عاطل ولم يسبق له العمل

 0.8 3.8  8.9 1.4 1.5 دراسة

 0.0 1.4  33.3 0.0 0.3 عمل منزلي

 0.0 1.0   0.0 0.2 0.2 أخرى
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 الحالية والمهنة قبل الهجرة والجنس سنة فأكبر) حسب المهنة 15: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج (57الجدول 
            
 المهنة قبل الهجرة  

فنيون   أخصائيو مهن مدراء إجمالي  
 ومساعديهم

عمال 
الدعم 

 المكتبي

عمال 
خدمات 
 ومبيعات

عمالة ماهرة في 
 الزراعة والصيد

عمال حرف 
واألنشطة 
التجارية 

 المرتبطة بها

مشغلو 
المصانع 
 واآلالت

 مهن أولية

 
 3,669 3,790 9,221 9,979 10,470 133 1,425 419 318 39,424 هنة المهاجرين الحاليةم

 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 مدراء 1
 0 0 0 804 199 0 0 148 0 1,151  أخصائيو مهن 2
 0 0 0 520 637 0 242 0 0 1,398 فنيون ومساعديهم 3
 0 0 110 0 25 0 0 141 0 275 عمال الدعم المكتبي 4
 1,211 1,611 1,139 673 6,167 0 710 0 123 11,632 عمال خدمات ومبيعات 5
 94 0 0 1,446 218 0 0 0 0 1,758 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6
عمال حرف واألنشطة التجارية  7

 المرتبطة بها
11,399 0 130 0 0 1,576 2,773 6,035 407 479 

 812 1,565 568 3,104 689 0 243 0 0 6,980 مشغلو المصانع واآلالت 8
 1,075 207 1,370 659 960 133 231 0 0 4,635 مهن أولية 9
                

 3,669 3,790 9,221 9,979 10,470 133 1,425 271 318 39,275 ذكور 
 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 مدراء 1
 0 0 0 804 199 0 0 0 0 1,003  أخصائيو مهن 2
 0 0 0 520 637 0 242 0 0 1,398 فنيون ومساعديهم 3
 0 0 110 0 25 0 0 141 0 275 عمال الدعم المكتبي 4
 1,211 1,611 1,139 673 6,167 0 710 0 123 11,632 عمال خدمات ومبيعات 5
 94 0 0 1,446 218 0 0 0 0 1,758 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6
عمال حرف واألنشطة التجارية  7

 المرتبطة بها
11,399 0 130 0 0 1,576 2,773 6,035 407 479 

 812 1,565 568 3,104 689 0 243 0 0 6,980 مشغلو المصانع واآلالت 8
 1,075 207 1,370 659 960 133 231 0 0 4,635 مهن أولية 9

 مالحظة: نظراً لعدم وجود مالحظات خاصة باإلناث فلم يتم وضع جدول اإلناث هنا
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 بقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب النشاط االقتصادي الراهن والنشاط االقتصادي قبل الهجرة والجنس: أفراد سا58الجدول 

صيد  زراعة  إجمالي                           
 سمك

تصنيع  تعدين
 منتجات

خدمات  تجارة بناء كهرباء
 فنادق

وساطة  نقل
 مالية

إدارة  عقارات
 عامة

خدمات  صحة تعليم
 أخرى

أنشطة 
خاصة 
 باألسرة

منظمات 
وهيئات 
 خارج البلد

 0 218 573 253 660 654 351 0 3,660 2,964 8,027 8,746 0 3,008 0 0 11,464 40,578 أنشطة اقتصادية حالية للمهاجرين الذكور
 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 824 1,136 الزراعة وصيد البر والتشجير 03-01 أ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صيد السمك 09-05 ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعدين والمحاجر 14-10  ت

 0 0 0 0 0 0 0 0 247 407 243 1,245 0 1,732 0 0 937 4,811 تصنيع منتجات 37-15 ث

إمدادات الكهرباء والغاز  41-40 ج
 والمياه

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 479 0 243 0 0 0 423 0 1,010 4,300 0 130 0 0 3,410 9,995 اإلنشاءات 45 ح

تجارة الجملة والتجزئة  52-50 خ
 وإصالح محركات العربات

11,553 1,978 0 0 321 0 1,150 4,669 340 1,933 0 214 390 417 141 0 0 0 

 0 0 0 0 0 123 0 0 0 1,851 918 440 0 459 0 0 141 3,932 فنادق ومطاعم 55 د

 0 0 0 0 0 141 0 0 828 366 324 670 0 0 0 0 3,079 5,408 نقل وتخزين واتصاالت 64-60 ذ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وساطة مالية 67-65 ر

 0 0 0 0 0 0 137 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 366 عقارات وتأجير وأنشطة عمل  74-70 ز

، الضمان اإلدارة العامة والدفاع 75 س
 االجتماعي اإللزامي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 987 التعليم 80 ش

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصحة والعمل االجتماعي 85 ص

أنشطة وخدمات أخرى  93-90 ض
مجتمعية واجتماعية 

 وشخصية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

أنشطة أسر خاصة كأرباب  97-95 ط
عمل وأنشطة إنتاج غير 

  متمايزة تقوم بها أسر خاصة 

2,390 220 0 0 366 0 941 645 0 0 0 0 0 0 0 0 218 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 منظمات وهيئات خارج البلد  99 ظ

 ناث فلم يتم وضع جدول اإلناث هنامالحظة: نظراً لعدم وجود مالحظات خاصة باإل
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: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب عدد السنوات في الخارج والجنس 59الجدول 
 الريفية - والمنطقة الحضرية

            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي عدد السنوات في الخارج

 80,343 23,011 974 101,967 103,353 السكان المهاجرون

 7,176 1,331 0 8,507 8,507 أقل من سنة

 29,953 5,269 173 34,636 35,222  سنة 2- 1

 9,721 4,559 148 14,132 14,280 سنوات 4- 3

 29,890 11,830 653 41,067 41,720 سنوات فأكثر 5
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 قبل الهجرة والجنس التحصيل العلمي و: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج حسب المهنة 60الجدول 
                          

يقرأ  أمي    
 ويكتب

تعليم 
 ابتدائي

تعليم أساسي/ 
 إعدادي

دبلوم، قبل 
 الثانوية

ثانوي أو ما 
 يقابله

دبلوم بعد 
دبلوم بعد  بكالوريوس الثانوية

 دكتوراة ماجيستير الجامعة

 148 65 0 1,129 621 7,331 0 8,397 5,079 14,233 37,003 اإلجمالي 
 0 65 0 0 0 648 0 0 0 253 967 مدراء 1
 148 0 0 87 141 0 0 130 0 0 0  أخصائيو مهن 2
 0 0 0 417 243 119 0 252 242 152 1,425 فنيون ومساعديهم 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 عمال الدعم المكتبي 4
 0 0 0 282 0 2,016 0 2,348 1,334 2,764 8,744 عمال خدمات ومبيعات 5
 0 0 0 344 0 1,784 0 708 991 6,011 9,838 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6
عمال حرف واألنشطة التجارية  7

 المرتبطة بها
8,084 3,486 481 2,487 0 1,630 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 237 1,024 0 642 1,371 364 3,638 مشغلو المصانع واآلالت 8
 0 0 0 0 0 110 0 1,830 660 1,069 3,669 مهن أولية 9
                 

 0 65 0 1,043 621 7,331 0 8,397 5,079 14,233 36,768 ذكور 
 0 65 0 0 0 648 0 0 0 253 967 مدراء 1
 0 0 0 0 141 0 0 130 0 0 0  أخصائيو مهن 2
 0 0 0 417 243 119 0 252 242 152 1,425 فنيون ومساعديهم 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 ال الدعم المكتبيعم 4
 0 0 0 282 0 2,016 0 2,348 1,334 2,764 8,744 عمال خدمات ومبيعات 5
 0 0 0 344 0 1,784 0 708 991 6,011 9,838 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6
عمال حرف واألنشطة التجارية  7

 المرتبطة بها
8,084 3,486 481 2,487 0 1,630 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 237 1,024 0 642 1,371 364 3,638 مشغلو المصانع واآلالت 8
 0 0 0 0 0 110 0 1,830 660 1,069 3,669 مهن أولية 9

                         
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إناث 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مدراء 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  أخصائيو مهن 2
 1480 0 0 870 0 0 0 0 0 0 0 ومساعديهم فنيون 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمال الدعم المكتبي 4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمال خدمات ومبيعات 5
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمالة ماهرة في الزراعة والصيد 6
عمال حرف واألنشطة التجارية  7

 المرتبطة بها
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لمصانع واآلالتمشغلو ا 8
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مهن أولية 9
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: أفراد سابقون في األسرة يعيشون في الخارج أرسلوا أمواالً خالل 61الجدول 
 - االثني عشر شهراً السابقة حسب المبلغ والجنس والمنطقة الحضرية

 الريفية
              

 ريفي حضري إناث ذكور    إجمالي  

 52,838 13,982 415 65,993  66,820 اإلجمالي

 8,013 2,785 0 10,798  10,798 100000أقل من 

101000-200000 13,498  13,086 0 2,367 11,132 

201000-300000 13,484  13,484 0 2,402 11,082 

301000-400000 6,474  6,474 0 956 5,518 

401000-500000 4,324  4,324 0 798 3,527 

 13,568 4,675 415 17,827   18,242 وأكثر 501000
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: أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تلقوا 62الجدول 
دروس أو تعليم خاص خارج نظام التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً 

 الريفية والفئة العمرية - السابقة حسب الجنس والمنطقة الحضرية
            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  السكان الذين تدربوا

 54,805 32,744 24,178 63,370 87,548  الفئة العمرية

15-19 12,206 7,548 4,657 8,426 3,780 

20-24 18,787 11,755 7,032 7,753 11,034 

25-29 17,276 11,640 5,636 5,561 11,715 

30-34 13,171 11,333 1,838 2,769 10,401 

35-39 9,589 8,518 1,071 3,060 6,529 

40-44 7,318 5,208 2,110 2,066 5,251 

45-49 4,038 3,505 533 1,773 2,265 

50-54 2,003 2,003 0 661 1,342 

55-59 1,043 912 131 162 881 

60-64 1,570 399 1,171 399 1,171 

65-69 0 0 0 0 0 

70-74 105 105 0 105 0 

75+ 445 445 0 10 436 

           

توزيع السكان الذين 
 تدربوا (%)

100 100 100 100 100 

15-19 13.9 11.9 19.3 25.7 6.9 

20-24 21.5 18.5 29.1 23.7 20.1 

25-29 19.7 18.4 23.3 17.0 21.4 

30-34 15.0 17.9 7.6 8.5 19.0 

35-39 11.0 13.4 4.4 9.3 11.9 

40-44 8.4 8.2 8.7 6.3 9.6 

45-49 4.6 5.5 2.2 5.4 4.1 

50-54 2.3 3.2 0.0 2.0 2.4 

55-59 1.2 1.4 0.5 0.5 1.6 

60-64 1.8 0.6 4.8 1.2 2.1 

65-69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

70-74 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 

75+ 0.5 0.7 0.0 0.0 0.8 
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عمل أو تلقوا دروس : أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش 63الجدول 
أو تعليم خاص خارج نظام التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب 

 الريفية وحالة العمالة -الجنس والمنطقة الحضرية
            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

 54,805 32,744 24,178 63,370 87,548  سنة فأكبر) 15السكان الذين تدربوا (

 36,582 14,584 3,347 47,819 51,166 سنة فأكبر) 15ن (عاملو

 1,986 2,907 1,342 3,551 4,893 سنة فأكبر) 15عاطلون عن العمل (

 16,236 15,253 19,488 12,001 31,489 سنة فأكبر) 15خارج قوة العمل (

           

 100 100 100 100 100 توزيع السكان الذين تدربوا (%)

 66.8 44.5 13.8 75.5 58.4 عاملون

 3.6 8.9 5.6 5.6 5.6 عاطلون عن العمل

 29.6 46.6 80.6 18.9 36.0 خارج قوة العمل
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: أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تلقوا دروس أو 64الجدول 
 تعليم خاص خارج نظام التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس

 الريفية والتحصيل التعليمي - والمنطقة الحضرية
            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي  

سنة  15السكان الذين تدربوا (
  فأكبر)

87,548 63,370 24,178 32,744 54,805 

 6,031 357 4,050 2,338 6,388 أمي

 9,151 2,318 3,965 7,503 11,468 يقرأ ويكتب

 2,125 128 933 1,321 2,253 تعليم ابتدائي

 7,319 6,383 3,453 10,248 13,702 تعليم أساسي/ إعدادي

 499 1,018 0 1,517 1,517 دبلوم، قبل الثانوية

 18,504 10,926 7,566 21,864 29,430 ثانوي أو ما يقابله

 5,331 2,957 685 7,603 8,288 دبلوم بعد الثانوية

 5,427 8,407 3,525 10,309 13,834 بكالوريوس

 0 0 0 0 0 دبلوم بعد الجامعة

 419 196 0 614 614 ماجيستير

 0 54 0 54 54 دكتوراة

           

 100 100 100 100 100 توزيع السكان الذين تدربوا (%)

 11.0 1.1 16.8 3.7 7.3 أمي

 16.7 7.1 16.4 11.8 13.1 يقرأ ويكتب

 3.9 0.4 3.9 2.1 2.6 تعليم ابتدائي

 13.4 19.5 14.3 16.2 15.7 اسي/ إعداديتعليم أس

 0.9 3.1 0.0 2.4 1.7 دبلوم، قبل الثانوية

 33.8 33.4 31.3 34.5 33.6 ثانوي أو ما يقابله

 9.7 9.0 2.8 12.0 9.5 دبلوم بعد الثانوية

 9.9 25.7 14.6 16.3 15.8 بكالوريوس

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دبلوم بعد الجامعة

 0.8 0.6 0.0 1.0 0.7 ماجيستير

 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 دكتوراة
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: أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تلقوا دروس أو تعليم 65الجدول 
خاص خارج نظام التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الجنس والمنطقة 

 الريفية والموضوع الرئيسي للتدريب -الحضرية
            

 ريفي حضري إناث ذكور إجمالي موضوع التدريب

 54,805 32,744 24,178 63,370 87,548 سنة فأكبر) 15السكان الذين تدربوا (

 0 284 0 284 284 =برامج أساسية010

 6,779 1,437 6,275 1,941 8,216 = قراءة وحساب للكبار080

 1,847 878 457 2,268 2,725 = تنمية مهارات شخصية090

 2,817 1,993 673 4,138 4,811 = تدريب معلمين وعلوم تربية140

 3,253 1,868 2,878 2,242 5,121 = مهارات فنون وحرف210

 0 662 288 374 662 = دراسات إنسانية أخرى220

 4,940 10,040 4,493 10,486 14,980 = لغات أجنبية222

 0 0 0 0 0 = دراسات اجتماعية وسلوكية310

 0 0 0 0 0 = صحافة ومعلومات320

 419 1,910 1,015 1,314 2,329 = أعمال وإدارة 340

 730 262 0 992 992 = قانون380

 0 143 143 0 143 = علوم الحياة420

 0 0 0 0 0 = علوم فيزياء440

 218 384 97 505 602 = رياضيات وإحصاء460

 7,144 7,673 4,250 10,567 14,817 = حاسوب480

 237 700 89 849 938 = هندسة وأعمال هندسية520

 0 246 184 62 246 = تصنيع ومعالجة540

 0 95 95 0 95 = هندسة معمارية وبناء580

 881 0 0 881 881 = زراعة وتشجير وصيد سمك620

 1,763 0 0 1,763 1,763 = بيطرة640

 2,645 1,503 1,368 2,781 4,148 = صحة720

 1,283 97 0 1,379 1,379 = خدمات اجتماعية760

 0 439 0 439 439 = فنادق ومطاعم ومتعهد طعام811

 0 0 0 0 0 = سفريات وسياحة واستجمام812

 0 338 172 166 339 = رياضة813

 0 145 145 0 145 = خدمات منزلية814

 697 470 1,167 0 1,167 = خدمات تصفيف الشعر والزينة815

 455 363 182 636 818 = خدمات نقل840

 279 52 52 279 330 = حماية بيئة850

 0 0 0 0 0 = حماية أشخاص ومنشآت861

 0 291 156 135 291 = الصحة والسالمة المرتبطة بالمهنة862

 18,420 301 0 18,721 18,721  = علوم عسكرية ودفاع863
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قوا دروس أو تعليم خاص خارج نظام : أفراد األسرة الذين حضروا دورات تدريب وندوات وورش عمل أو تل66الجدول 
 التعليم الرسمي خالل االثني عشر شهراً السابقة حسب الموضوع الرئيسي للتدريب والجهة المنظمة للتدريب

  
 حكومة إجمالي موضوع التدريب

مؤسسة 
مملوكة 

 للدولة

منظمات غير 
حكومية/ غير 
 ربحية

عمل/ 
شخص في 

القطاع 
 الخاص

 أخرى منظمة دولية

 15,746 4,012 13,462 8,699 62 45,400 87,381  سنة فأكبر) 15الذين تدربوا (السكان 

 0 0 105 0 0 180 284 =برامج أساسية010

 759 0 0 1,171 0 6,285 8,216 = قراءة وحساب للكبار080

 480 39 0 155 0 2,051 2,725 = تنمية مهارات شخصية090

 0 643 482 778 0 2,908 4,811 = تدريب معلمين وعلوم تربية140

 397 715 1,940 408 0 1,662 5,121 = مهارات فنون وحرف210

 0 265 164 143 0 89 662 = دراسات إنسانية أخرى220

 7,059 253 4,624 2,825 0 219 14,980 = لغات أجنبية222

 0 0 0 0 0 0 0 = دراسات اجتماعية وسلوكية310

 0 0 0 0 0 0 0 = صحافة ومعلومات320

 1,044 419 609 92 0 165 2,329 = أعمال وإدارة 340

 0 0 0 0 0 992 992 = قانون380

 0 0 0 0 0 104 104 = علوم الحياة420

 0 0 0 0 0 0 0 = علوم فيزياء440

 0 0 218 156 0 228 602 = رياضيات وإحصاء460

 4,771 0 4,559 2,331 0 3,156 14,817 = حاسوب480

 86 0 276 0 0 576 938 سية= هندسة وأعمال هند520

 87 0 0 0 62 97 246 = تصنيع ومعالجة540

 0 0 0 0 0 95 95 = هندسة معمارية وبناء580

 0 0 0 0 0 881 881 = زراعة وتشجير وصيد سمك620

 0 0 0 0 0 1,763 1,763 = بيطرة640

 0 87 31 335 0 3,696 4,148 = صحة720

 0 1,313 0 66 0 0 1,379 = خدمات اجتماعية760

 439 0 0 0 0 0 439 = فنادق ومطاعم ومتعهد طعام811

 0 0 0 0 0 0 0 = سفريات وسياحة واستجمام812

 0 0 0 0 0 338 338 = رياضة813

 0 0 0 145 0 0 145 = خدمات منزلية814

 470 0 0 0 0 697 1,167 = خدمات تصفيف الشعر والزينة815

 0 0 455 0 0 363 817 = خدمات نقل840

 0 279 0 52 0 0 330 = حماية بيئة850

 0 0 0 0 0 0 0 = حماية أشخاص ومنشآت861

 156 0 0 0 0 135 291 = الصحة والسالمة المرتبطة بالمهنة862

 0 0 0 0 0 18,721 18,721  = علوم عسكرية ودفاع863
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1  

  خمسة أهداف قياس رئيسية، هي كما يلي:صمم المسح لتحقيق 

ــوفير • ــاطلين     ت ــاملين والع ــدد الع ــن ع ــة ع ــات حالي ــة قاصــرة      ،بيان ــي عمال ــل ف ــن يعم وم
بمــا فــي ذلــك حجــم مشــاركة النســاء فــي   واالجتماعيــة ،بخصائصــهم الديموغرافيــة

فــي ســوق  نالنشــاط االقتصــادي بهــدف وضــع سياســات فــي المســتقبل لزيــادة مشــاركته   
 ، العمل

نات حول مؤهالت قوة العمـل والمشـاركة فـي بـرامج التـدريب مـن قبـل الشـباب         جمع بيا •
 المعرفة عـن مسـتوى  من خالل زمة لتحسين أداء أرباب العمل وبيانات أخرى بالشروط الال

 ،  أمامهمالمتوفرة  المهارات

 قياس حجم وخصائص العمالة المهاجرة لليمنيين خارج البلد، •

والدخل المرتبط بالعمالة فـي مختلـف المهـن وفـروع      ،عن مستوى األجورتوفير معلومات  •
 ،النشاط االقتصادي وقطاعات العمل

التــي يمولهــا الصــندوق  غرصــجمــع بيانــات مناســبة مــن أجــل تقيــيم مشــاريع التمويــل األ  •
 االجتماعي للتنمية.

متطلبـات هـذه البيانـات فقـد صـمم المسـح ليمتـد خـالل فتـرة سـنة           وتنوع وبالنظر إلى نطاق 
وقـد نفـذ المسـح الرئيسـي لقـوة العمـل علـى مـدار         لها حول األهداف الخمسة للمسح. تتمحور ك

وتـم فيـه اســتيعاب قيـاس الـدخل مـن العمالـة إلـى جانـب البنــود         الفصـول األربعـة لفتـرة المسـح     
التقليدية األخرى في جمع البيانات. وقد تم جمع البيانات الخاصة بالمؤهالت والمشاركة فـي  

لثالث، أما بيانات العمالة المهاجرة فقـد جمعـت فـي الربـع الثـاني مـن برنـامج        التدريب في الربع ا
كمســح مســتقل خــالل فقــد تمــت وبالنســبة لجمــع البيانــات الخاصــة بالتمويــل األصــغر . المســح

  . للمسح الفصول األربعة

تجمعات سكانية مدنيـة  فقد غطى مسح القوى العاملة وعلى غرار مسوحات األسرة السابقة 
أو انخفاض الكثافـة   ،استبعاد مناطق بعينها بسبب صعوبة الوصول إليهافيها سسية تم وغير مؤ

 ،تلكــون مــأوىموالنــازحين الــذين ال ي ،منــاطق البــدو مــن الســكانوتحديــداً  ،الســكانية فيهــا
، والمستشـفيات والفنـادق والسـجون    ،(كالمـدارس الداخليـة  الساكنين في سـكن عـام   والناس 

ــخ) ــراد ، وكــذا ال ــينالماألف ــون بصــورة دائمــة داخــل       لتحق ــذين يقيم ــوات المســلحة ال ــي الق ف
ونفس الشيء بالنسبة للعاملين في أطقـم  وال يقضون معظم أيام السنة مع أسرهم.  ،المعسكرات

وفئـات أخـرى مـن األشـخاص الموجـودين فـي جـزر         شـون فـي الخـارج   يوالمغتربين الـذين يع السفن 
  نائية. 
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ــا   المســح فــي كافــة المح  اتنفــذت عمليــ  ــض أجزائه ــا  افظــات باســتثناء بع ــت فيه التــي عطل
وفــي مثــل هــذه الحــاالت تــم اتبــاع   . األحــداث األخيــرة المســار الطبيعــي لألنشــطة االقتصــادية  

إجراءات خاصة للتعويض إما من خالل استبدال تلك المنـاطق بمنـاطق أخـرى تتشـابه معهـا فـي       
ــق بالشــكل الطبقــي    ــا يتعل ــن خــالل تعــديل أوز أو  ،الخصــائص فيم ــويض القــيم  م ــة لتع ان العين

، 4و  1الــربعين فــي كــل مــن  حــاالت خمــس مــن هــذه الحــاالت   )14(وكــان هنــاك . المفقــودة
  .  4و  2حالتين في كل من الربعين و

2  

هو عبارة عن عينة مكونة من  2014 -2013إن تصميم عينات مسح القوى العاملة في اليمن 
عدد ومن  ،ةل المرحلة األولى من تصميم العينخالق تحديد المناططبقتين على مرحلتين من 

تتوزع ولهذا فأن العينة الناجمة عن ذلك ثابت من أسر العينة في المرحلة الثانية منها. 
  23الفصول الربعية األربعة لفترة المسح. على بصورة متساوية 

مناطق  لتحديدالطبقية العينة الجهاز المركزي لإلحصاء إعداد تولى  وبناءً على ذلك 
بدرجة احتمالية تم اختيار العينة وقد عيد تشكيلها كوحدات عينة أولية. والتي أُالتعداد 

من وفي المرحلة الثانية . 2004للسكان متناسبة مع عدد األسر كما تحددت في التعداد العام 
أسرة  16(تم تثبيت عدد األسر  ،العينة عد إعادة تحديد مناطقوذلك بعد تصميم العينة 

العينة.  عد من مناطقفي كل منطقة بدرجة متساوية من االحتمالية كمجموعات نة) عي
ويورد محافظة في اليمن.  )21(في المناطق الحضرية والريفية من وتتكون طبقات المسح 

وحسب المنطقة المسح وأسر العينة حسب المحافظة أدنى هذا توزيع مناطق  1 -بالجدول 
  صول األربعة. لجميع الفالحضرية والريفية 

  : مناطق عد العينة وأسر العينة: لجميع الفصول الربعية1 -الجدول ب

 
 المحافظة

 ريف حضر اإلجمالي
مناطق 
العد 

  أسر
مناطق 
العد 

  أسر
مناطق 
العد 

  أسر

 6720 420 6656 416 13376 836 اليمن 
 576 36 448 28 1024 64 إب 11
 256 16 256 16 512 32  أبين 12
 64 4 960 60 1024 64 العاصمة  مانةأ 13
 256 16 256 16 512 32 البيضاء 14
 640 40 576 36 1216 76 تعز 15
 256 16 192 12 448 28 الجوف 16
 512 32 256 16 768 48 حجة 17

                                                           
فرھاد مھران، استشاري منظمة العمل الدولیة، تقریر غیر منشور،  : البرنامج المقترح للمسح،2013القوى العاملة في الیمن مسح  23
  2012یولیو  7
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 576 36 640 40 1216 76 الحديدة 18
 320 20 512 32 832 52 حضرموت 19
 448 28 320 20 768 48 ذمار 20
 256 16 192 12 448 28 شبوة 21
 320 20 256 16 576 36 صعدة 22
 384 24 128 8 512 32 صنعاء 23
 0 0 576 36 576 36 عدن 24
 384 24 192 12 576 36 لحج 25
 192 12 128 8 320 20 مأرب 26
 320 20 128 8 448 28 المحويت 27
 128 8 128 8 256 16 المهرة 28
 320 20 256 16 576 36 عمران 29
 256 16 192 12 448 28 الضالع 30
 256 16 64 4 320 20 ريمة 31

  

وبحســب تصــميم العينــة فقــد كــان حجــم العينــة فــي المنــاطق الحضــرية أكبــر منــه فــي     
إلـى حجـم عينـة أكبـر نسـبياً فـي المنـاطق الحضـرية         بسـبب الحاجـة   وهـذا   ،المناطق الريفية

 مقارنـةً مـع المنـاطق الريفيـة.     أكبـر منـه  العينـة   فـي أفـراد   والتغـاير  التبـاين فيهـا  كون يحيث 
فلزم في المناطق الريفية تكون أكبر نسبياً كذلك ألن تكلفة النقل والعمليات الميدانية 

وبمــا يتناســب مــع  ،األمــر خفــض حجــم العينــة فــي المنــاطق الريفيــة لضــمان فعاليــة التكلفــة 
التفاضـل فـي    معـدالت  تصـحيح  ت األقل كلفة في المناطق الحضرية. وبعد ذلـك جـرى  العمليا

رة دقيقـة عـن الـنمط    العينة من خـالل أوزان العينـة حتـى تكـون النتـائج النهائيـة معبـرة بصـو        
    الكلي للعمالة. 

أسرة في كل منطقة عد العينة وذلـك بعـد أن    )16(وقد تم وضع اختيار العينة لمجموعة 
إعــداد قــوائم تحديــد  وقــت المقيمــة فــي منطقــة عــد العينــةتــم إعــادة تحديــد إجمــالي األســر 

وقـد تـم    .2004معلومـات التعـداد التـي تعـود إلـى      وقـد سـاعد هـذا اإلجـراء فـي تحـديث        العينة.
بعد ذلـك تـم   في كل ربع وذلك قبل إجراء المقابالت المسحية. تنفيذ عمليات تحديد األسر 

ت واختيــار إرسـال القــوائم المحدثـة إلــى الجهـاز المركــزي لإلحصــاء فـي صــنعاء إلدخـال البيانــا     
كانـت التوجيهـات قـد     وقـد كـل منطقـة.    فـي عينات األسـر مـن أجـل إرسـالها إلـى فريـق المسـح        

التي لم يـتم العثـور عليهـا فـي الميـدان أو كانـت غائبـة أو        أسر العينة استبدال بأال يتم صدرت 
يـاز  يجلـب االنح يمكن له أن امتنعت عن إجراء المقابلة معها مع أسر أخرى ألن مثل هذا اإلجراء 

عـد العينـة   منـاطق  عندما يكون العدد األدنى لألسر فـي   أنهفي النتائج. أيضاً صدرت توجيهات 
استيعاب جميع األسر في يجب عندها أسرة  )16(من العدد المطلوب في كل فصل ربعي وهو أقل 

  منطقة العد في العينة. 
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ولكل من  ،لكل ربعمن حيث عدد أسر العينة حجم العينة فيما يلي  )2 -ب(الجدول يتضمن 
غياب الردود وقد جاء حجم العينة الفعلي أقل بسبب  لحضرية والريفية على حدة.المناطق ا

   ومشاكل أخرى على صلة بالتغطية. 

عدد أسر العينة حسب المنطقة  :)2 - ب(الجدول 
  ربع  لكل الريفية -الحضرية

  ريفي  حضري إجمالي 
 1680 1664 3344  1الربع 

 1680 1664 3344 2الربع 

 1680 1664 3344 3الربع 

 1680 1664 3344 4الربع 

 6620 6656 13376 اإلجمالي

تقـديرات وطنيـة    بإنتـاج  المتطلـب الخـاص   وقد تم تحديد إجمالي حجم العينة علـى أسـاس   
ــوطني بــافتراض أن المعــدل    )%1.5(لمعــدل البطالــة مــع هــامش خطــأ بنســبة    علــى المســتوى ال

 ومـن أجـل تحديـد   . )3(وأن تـأثير التصـميم هـو     )%15(لـى إجابـات هـو    الحصـول ع الكلي لعـدم  
كمـا تـم وضـع     )%15(معدل البطالة المتوقع عنـد  تم وضع حجم العينة على المستوى الوطني 
 15(سـن العمــل   فــيوذلــك للوصـول إلــى شـخص واحـد     )0.6(العـدد المتوقـع ألســر العينـة عنـد     

   .  في قوة العملفأكبر  )سنة

3  

 اسـتنباط فقـد تـم    ،الكليـة للسـكان   األعـداد اإلجماليـة   عـن كي نحصل علـى تقـديرات   ل
وقد جرى احتساب أوزان العينـة علـى   . 24من خالل استخدام أوزان العينةاستخالص نتائج العينة 

تصميم العينة احتمالية اختيـار كـل   ويحدد . الرد على األسئلةومعدالت س تصميم العينة أسا
أمـا معـدل   بـين صـفر وواحـد.     تتراوح هي قيمة معروفة غير صفريةلمبدأ وحدة والتي من حيث ا

بعـد زيـارة أسـر    المسـح  اإلجابات فقد تم الحصول عليه من معلومات على صـفحة غـالف اسـتبيان    
مقــابالت كاملــة جزئيــاً، غائــب، امتنــاع،  مقــابالت كاملــة، وهــذه المعلومــات تتضــمن:  ،العينــة
  .شة عمل، مكتب، الخ)رنطاق (محل، وال، خارج مهدمشاغر/ 

  تعطى أوزان االستنباط من خالل: وبلُغة حسابية 

  معدل اإلجابات  ÷الوزن األساسي = كو

ــث يكــون  فــي نســبة  الــوزن األساســي هــو عكــس احتماليــة االختيــار ومعــدل اإلجابــة    حي
لألســر المختــارة فــي جمـالي  اإل العــدد المقـابالت المكتملــة أو المكتملــة جزئيــاً مـع األســر فــي  

  العينة. 
                                                           

ھاد مھران، استشاري منظمة العمل الدولیة، تقریر غیر منشور، فر :أوزان العینة،2014 -2013القوى العاملة في الیمن  مسح  24
 2014أبریل 
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فقد تم الحصول على عدد األسر المحددة مـن اسـتمارة    ،احتمالية االختيار درجة والحتساب
العينـة، والعـدد الثابـت ألسـر      إجمـالي عـدد   ، أما عدد أسر العينـة المختـارة فهـي   قائمة التحديد

. وتـم الحصـول علـى عـدد أسـر      )16(العينة المختـارة فـي كـل منطقـة عـد العينـة وهـو يسـاوي         
يان الذي تم تعبئتـه.  من صفحة غالف االستبممن أُجريت معهم مقابالت كاملة وجزئية نة العي

وتتناسب درجة احتمالية اختيار منطقة عد العينة  العينة مع حجم عدد األسر في منطقة عد
  وفقاً إلطار العينة. 

تســمى و ،اإلســقاطات الســكانية المعروفــة تــم تعــديل أوزان االســتنباط لتتطــابق مــع   أخيــراً
بحيـث يعطـي تطبيـق هـذه     والتي تعنـي اسـتخدام اوزان تـم معايرتهـا     معايرة عملية التعديل هذه 

ــرات   ــى المتغي ــة      األوزان عل ــداد اإلجمالي ــاً لألع ــاوية تمام ــديرات مس ــاعدة) تق اإلضــافية (المس
تــم إجــراء المعــايرة علــى أوزان العينــة لجميــع   فــي تلــك المتغيــرات اإلضــافية. وهنــا  للســكان 

المحـدد لألربـاع بنـاءً    للتطـابق مـع عـدد السـكان     وذلك  ،ول الربعية باستثناء الربع األولالفص
اعتماد هذا اإلجراء بسبب عـدم تـوفر إسـقاطات     تم على تقديرات السكان في الربع األول. وقد

  . مستقلة وموثوقة

ية علـى  قسمة أوزان العينة الربعفقد اقتصر األمر على مجرد والحتساب التقديرات السنوية 
الحتســاب التقــديرات الســنوية مــن خــالل المتوســط الحســابي     هــو مســاوأربعــة. وهــذا اإلجــراء  

حجـم توزيـع   إحصـاءات مختصـرة عـن    ب أدنى هذا  -3الجدول ويورد ديرات الربعية. البسيط للتق
 ولكــل فصـل ربعــي علــى حــدة  ،أوزان العينـة النهائيــة التــي تـم معايرتهــا لســنة المسـح ككــل   

  . بأعداد صحيحةبحسب الفصل و
إحصاءات مختصرة حول حجم توزيع أوزان : 3 -الجدول ب

 العينة النهائية التي تم معايرتها 
متوسط أوزان  

 العينة 
االنحراف 
  المعياري

 734 1038  1الربع 
 838 1073  2الربع 
 1167 1123  3الربع 
 1665 1219  4الربع 
    284 277 سنوي

شـخص   )1100(وسـط يمثـل شـخص واحـد فـي كـل عينـة حـوالي         أنـه فـي المت  تشـير النتـائج   
وتقتـرب  شخص بالنسبة للتقـديرات السـنوية.    )277(وما يقرب من  ،بالنسبة للتقديرات الربعية

درجـة االنحرافـات المعياريـة لــألوزان الربعيـة أو السـنوية مـن األوزان المتوســطة بمـا يشـير إلــى         
 نت ربعية أو سنوية. قابلية تغير هامة بين أوزان العينة سواء كا
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4  

تنسجم المفاهيم والتعريفات الرئيسية المستخدمة في المسح مع المعايير الدولية الخاصـة  
تمر الـدولي التاسـع عشـر إلحصـاءات     ؤوقصور استغالل العمل والذي تبناها المـ  ،والعمالة ،بالعمل

  تصار فيما يلي:مشروحة باخوهي  )25().2013(جنيف  العملسوق 

•  

ــوم العمــل    ــة  يشــكل مفه ــل    نقطــة البداي ــة الخاصــة بإحصــاءات العم ــايير الدولي  ،فــي المع
  ، وتعرف هذه المعايير العمل على النحو التالي: واالستغالل القاصر للعمل ،والعمالة

أو لتقـديم خـدمات السـتخدام     ،وسـن إلنتـاج سـلع   "أي نشاط يؤديه أشخاص من أي جـنس   -
كمـا حـدد فـي نظـام     اإلنتـاج العـام   لحدود  وذلك وفقاً "لالستخدام الخاصاآلخرين أو 

 م2008الحسابات القومية 

- ّعرأو قانونية النشاط"  غير الرسمية  وأالرسمية صبغته ف العمل "بصرف النظر عن ي 

هذا التعريف يستبعد "أنشطة ال تتضمن إنتاج سلع أو خدمات (مثل التسول والسرقة)، و  -
أنشطة ال يمكن وكذلك  ،اإلعداد الشخصي، النظافة الشخصية)تية (الرعاية الذا

أو اسـتجمام الشـخص    ،عـن غيـره (كـالنوم، الـتعلم    من قبل شخص آخر نيابةً القيام بها 
 نفسه)."  

•  

أولئـك الـذين    ويعرف األشخاص في العمالة كجميـع . )26(العمالة هي شكل معين من العمل
، منخـرطين فـي أي نشـاط إلنتـاج     قصـيرة خالل فترة مرجعيـة  وا، الذين كان هم فوق سن محددة

وهذا يستبعد األشخاص المنشغلين بصورة كاملـة فـي    .أو ربح ،سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر
منتجـات زراعيـة   أو تقديم خدمات لالستخدام النهائي الخاص بهـم كإنتـاج    ،أنشطة إلنتاج سلع

 ،حديقـة المنـزل   ورعايـة تنظيـف وتـزيين   أنشطة أو في وجمعها لالستهالك الخاص  ،وسمكية
. ويتكـون  وصيانة منزل الشخص أو مبانيـه، وكـذلك مـواد طويلـة الخدمـة وغيرهـا مـن السـلع        

عمل"، أي الذين عملوا في وظيفة لما ال يقـل  العاملون "في أشخاص (أ) األشخاص في العمالة من: 
لغيـاب مؤقـت مـن الوظيفـة أو      اًنظـر عمـل"  الأشـخاص عـاملون "ليسـوا فـي     عن سـاعة واحـدة، (ب)   

اإلجـازة التـي تعطـى    و ،والـدوام المـرن   ،بسبب ترتيبات خاصة بوقت العمل (مثل عمـل المناوبـات  
   تعويضاً عن العمل اإلضافي).  

 

  
                                                           

منظمة العمل الدولية، قرار بشأن إحصاءات العمل والعمالة وقصـور اسـتغالل العمـل، المـؤتمر الـدولي التاسـع عشـر إلحصـاءات سـوق العمـل،           - 25
 .2013جنيف، أكتوبر 

ر الدوليــة وهــي عمــل إنتــاج لالســتخدام الخــاص، عمــل متــدرب مــن دون أجــر، والعمــل  هنــاك أشــكال أخــرى مــن العمــل تعتــرف بهــا المعــايي - 26
  التطوعي. 
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•  

لـم  (أ)  :والـذين  ،يعرف األشخاص فـي البطالـة كجميـع أولئـك الـذين هـم فـوق سـن محـددة         
كـانوا  ا بأنشطة للبحث عن عمل خالل فترة قصيرة مؤخراً، (ج) (ب) قامو يكونوا في العمالة،

ويتضـمن تعريـف البطالـة اسـتثناءً فـي      حالياً متواجدين لشـغل العمـل عنـد تـوفر فرصـة العمـل.       
وهؤالء ينظر إليهم كعاطلين حتى ولو لـم  . الذين سيبدأون العمل في المستقبلحالة األشخاص 

حسب المعيار ب) طالما تحقق شـرط  (، ة أخيرة محددةيقوموا بأنشطة للبحث عن عمل خالل فتر
  التوفر (التواجد) عندهم. 

•  

والـذين   ،يعرف األشخاص في العمالة القاصرة المرتبطة بالوقت ككل مـن هـو فـي العمالـة    
عملهـم  وقـت  الـذين كـان   محددة،: (أ) أرادوا أن يعملوا ساعات إضافية، (ب) مرجعية  خالل فترة

(جاهزين) للعمـل  العتبة المحددة للساعات، (ج) من كانوا متوفرين في جميع الوظائف أقل من 
وفي مسح القـوى العاملـة فـي الـيمن حـددت عتبـة       ساعات إضافية إذا توفرت فرصة لعمل أكثر. 

فـي األسـبوع علـى أسـاس الوسـط المـوزون لتوزيـع سـاعات          ةساعة عمل معتـاد  )35(عند الساعات 
  . المسجلة لدى وحدات المسحاالعتيادية العمل 

•  

تعرف قـوة العمـل المحتملـة ككـل مـن هـو فـوق سـن محـددة والـذين، خـالل فتـرة مرجعيـة              
إمــا كـــ (أ) ولكــن كــان ينظــر إلــيهم   ،وال فــي البطالــة ،ال فــي العمالــةقصــيرة، لــم يكونــوا  

هم ليسـوا متواجـدين حاليـاً) أو (ب)    (بـاحثين عـن عمـل لكـن     باحثين عن عمل غير متواجـدين 
باحثين عن عمل متواجدين ومحتملين (متواجدين حاليـاً للعمالـة لكـنهم لـم يقومـوا بأنشـطة       

  العالقة بين هذه المفاهيم المختلفة. 1 -ويوضح الشكل ب للبحث عن عمالة).
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  إطار قوة العمل وقصور استغالل العمل: 1 -لشكل با
  

•  

يعرف األشخاص في عمل اإلنتاج لالستخدام الخاص ككـل مـن هـو فـي سـن العمـل والـذين،        
أو تقـديم خـدمات لالسـتخدام النهـائي     خالل فترة مرجعية قصيرة، قاموا بأي نشاط إلنتاج سـلع  

. وتفسـر عبـارة "لالسـتخدام النهـائي     وذلك إلجمالي تراكمي ال يقل عن ساعة واحـدة  ،الخاص
 (في شكللالستخدام النهائي أساساً عندما يكون المآل المقصود للمخرج هو نتاج كإ "الخاص

أو مـن قبـل أفـراد العائلـة الـذين       ،أو لالستهالك النهائي من قبل أفـراد األسـرة   ،تكوين رأس مال
أو الصيد البري والتـي يكـون    ،أو السمكية ،. وفي حالة السلع الزراعية)يعيشون في أسر أخرى

فأنه يمكـن مـع ذلـك بيـع أو مقايضـة جـزء أو فـائض         ،ي منها االستهالك الخاصالقصد الرئيس
 من هذه السلع.

مـن األشـخاص فـي نشـاط اإلنتـاج      هامـة   فئة فرعيـة الغذائية لإلعاشة مواد ال يشكل منتجو
مـواد  نتـاج  قـاموا بـأي أنشـطة محـددة إل    األشـخاص الـذين   ويعرفون كجميـع  لالستخدام الخاص، 

أو جمـع هـذه السـلع التـي تسـاهم فـي معيشـة األسـرة أو          ،صيد البـر والبحـر  وعة غذائية من الزرا
ــة.  ــن  ويالعائل ــاج   هــؤالء ســتبعد م ــذين انشــغلوا فــي إنت ــذا أولئــك األشــخاص ال كأنشــطة  كه

  . لالستجمام أو التسلية

ونفـس  جـو االسـتخدام الخـاص وخصوصـاً منتجـو المـواد الغذائيـة لإلعاشـة (        توقد ينشـغل من 
في نفس الفترة المرجعية بأنشـطة  ) أو العاملون المتطوعون ،المتدربون بدون أجر العمالالشيء 

يمكـن كـذلك أن    ىوعلـى أسـاس أنشـطتهم األخـر    أخرى بما في ذلك العمالة أو البحث عنها. 
ــاملين أو        يكــون عــدد معــين مــن منتجــي االســتخدام الخــاص داخــل قــوة العمــل ويصــنفون كع

    ل القاصر للعمل. كفئة أخرى في االستغالكعاطلين أو 
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ــورد الجــدول   ــاريف للمؤشــرات الرئيســية الخاصــة بقــوة العمــل     )4 -ب(ي  ،المصــطلحات والتع
ــرى     ــاهيم األخـ ــاريف والمفـ ــور اســـتغالل العمـــل المســـتخدمة فـــي المســـح. وبالنســـبة للتعـ وقصـ

العمالــة غيــر وحـاالت   ،مثـل العمالــة الضــعيفة والعمالـة غيــر الرســمية   المسـتخدمة فــي المســح 
  مع التحليل الوصفي للموضوع. ترد مباشرة  ،فية المرتبطة بالمهارات والدخل فهيالكا

 
المؤشرات الرئيسية لقوة العمل وقصور استغالل العمل: 4 -بالجدول   

 التعريف المفهوم
 ع+ ب+ س  سنة فأكبر) 15سكان في سن العمل (

 = ع+ بق ع  العمل (ق ع)قوة 

 م قوة العمل المحتملة
  = ع+ ب+ س)س( ق ع   )س( ق ع  المتسعةقوة العمل 

 ع  العمالة
 ب البطالة

 ز العمالة القاصرة المرتبطة بالوقت
 15سكان سن  /(ق ع) معدل مشاركة قوة العمل

  وأكبر
 وأكبر 15سكان سن ع/  نسبة العمالة إلى السكان

  ب/ (ق ع) )1 ع ب معدل البطالة (
  (ب+ ز)/ (ق ع) )2 ع برة المرتبطة بالوقت (عمالة القاصوالالمعدل المؤلف من البطالة 

  ( ق ع و)(ب+ م)/   )3 ع بلة (المعدل المؤلف من البطالة وقوة العمل المحتم
 (ب ز م)/ ( ق ع و)  )4 ع باس المركب لقصور استغالل العمل (القي

 

الة وعم ،وبالنسبة لتعاريف المفاهيم األخرى المستخدمة في المسح مثل الحالة في العمالة
هــذا  مــتنالقطــاع الرســمي وغيــر الرســمي فهــي مشــروحة فــي ســياق تحليــل البيانــات وذلــك فــي   

  التقرير.

5  

علـى أسـاس نمـوذج اسـتبيان مسـح       2014 -2013صمم استبيان مسح القوى العاملـة فـي الـيمن    
ات وطنيـة أخـرى   وعلـى اسـتبيان   ،النسـخة أ) القوى العاملة المعتمد لدى منظمة العمل الدولية (

وقـد تـم اختبـار مسـودة االسـتبيان فـي       لـة المسـتخدمة علـى مسـتوى اإلقلـيم.      لمسح القوى العام
أسر في صنعاء بحيث قابل كل عضو من الفريق الميداني أسرة عينة واحدة في  )6(الميدان مع 

ونجم  ،وقد تم مراجعة وتقييم التجربة المكتسبة من االختبار الميدانيمنطقته أو منطقتها. 
ــى مســودة االســتبيان.      ــض التعــديالت عل وقــد تــم إعــادة تقــديم النســخة    عــن ذلــك إدخــال بع

  االنجليزية من االستبيان النهائي في الملحق (ج) من التقرير المراجع. 

 52(بمعزل عن صفحة الغـالف والصـفحة الخلفيـة يتضـمن االسـتبيان األساسـي لهـذا المسـح         
لخصائص االجتماعية والديموغرافية ألفـراد األسـرة وذلـك    عن ا )سؤاالً 11(. من ذلك )سؤاالً
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 15(الموجه للسكان في سن العمـل  الخاص باألفراد  أما في االستبيانفي الجزء الخاص باألسرة. 
بشـأن خصـائص    )سـؤال  19(أسـئلة لتحديـد األشـخاص العـاملين و      ثالثـة  فأكبر فهناك  )سنة

أخـرى   )أسـئلة  8(ويلي هـذه األسـئلة    ،طة بالوقتعمالتهم بما في ذلك العمالة القاصرة المرتب
خمسـة أسـئلة   تمحورت حول الدخل من العمالـة. كـذلك يتضـمن االسـتبيان الخـاص بـاألفراد       

ــة  ــة  ،لتحديــد البطال وخمســة أســئلة أخــرى تكميليــة حــول خصــائص     ،وقــوة العمــل المحتمل
  البطالة.  

ئات اإلجابات المستخدمة لقياس وبالنسبة للرسوم البيانية التي تحدد مجموعة األسئلة وف 
ونعني بذلك العمالة والبطالة والعمالة القاصـرة المرتبطـة بالوقـت     ،مؤشرات المسح الرئيسية

 . )5 -إلى ب 2 -األشكال ب(فهي مبينة في  وقوة العمل المحتملة

 
 : المتغير المشتق للعمالة (ع)2 -الشكل ب
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 ر المشتق: البطالة (ب)تغيمال: 3 -شكل ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ع ص ز) تغير المشتق: العمالة القاصرة المرتبطة بالوقتم: ال4 -الشكل ب  
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  : المتغير المشتق: قوة العمل المحتملة (ق ع م)5 -الشكل ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )1= 119، س 1= 116ب= عاطل عن عمل بمن فيهم الذين سيبدأون العمل في المستقبل (س 
  ق ع م= قوة العمل المحتملة من دون األشخاص الذين سيبدأون العمل في المستقبل

  غ= أشخاص آخرون غير داخلين في قوة العمل    

6  

-  

 . ضـم العـاملون فـي الميـدان    2013دشنت العمليات الميدانية لمسح القوى العاملة في سبتمبر 
مشــرف. وقــد غطــى نفــس   )22(قائــد فريــق و  )21(عهــد إلــيهم بــإجراء المقــابالت و   اًشخصــ 60

ويمكـن   ،الفريق الواحد بسيارة واحدة كل من المناطق الحضرية والريفية فـي كـل محافظـة   
 )209(توزيع هذه العمليات على خطوتين رئيسيتين: (أ) إعـداد الكشـوف الكاملـة باألسـر فـي      

أسـرة مختـارة    )16(في كل ربع، (ب) مقابلـة عـدد    )(وحدات العينة األوليةمنطقة عد العينة 
  كعينة في كل منطقة من مناطق عد العينة.

أسر العينة إلى تحديث إطـار العينـة بنـاء علـى      اتعمليات المرتبطة بإعداد كشوفالوهدفت 
 ،ألسـر احتسـاب مكونـات جديـدة ل    مـن أجـل   وكـذا  م،2004عداد العام للمساكن والسـكان  تال

عـدد مـن تـم الحصـول      5 -قـارن الجـدول ب  ي.2004وكذا تحركـات السـكان التـي حـدثت منـذ      
مـع العــدد   2014 -2013علـيهم مــن األسـر أثنــاء عمليـات إعــداد الكشـوف لمســح القـوى العاملــة      

 للسكان.  2004المقابل لمناطق عد العينة وفقاً لتعداد 
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  للسكان 2004مقابل تعداد  2013إعداد كشوف العينة لمسح : 5 -الجدول ب
 منطقة عد العينة) 472(

  
  

 الفارق عدد األسر

 % عدد 2014 - 2013مسح  2004تعداد 
 %8.9 470’2 206’30 736’27  1الربع 
 %4.2 207’1 972’29 765’28  2الربع 
 %2.7- 777- 926’27 703’28  3الربع 
 %0.7- 187- 1756’28 362’28  4الربع 

 %2.4 713’2 279’116 566’113 اإلجمالي
  

واألعـداد التـي    ،للسـكان  2004ويعكس الفارق الواسع فيما بـين أعـداد األسـر وفقـاً لتعـداد      
النمو السـكاني الـذي حـدث فيمـا      ، 2014 -2013تأتت من عمليات إعداد كشوف العينة لمسح 

فـي الربـع    ول، أمـا بين الفترتين. وهذا الفارق يكون أكثـر وضـوحاً بشـكل خـاص فـي الربـع األ      
ولعل ذلك يشير إلى  )4، 3(في الربعين  سالبارق ينكمش بل وحتى يتحول إلى الثاني فهذا الف

  وانخفاض الحماس في عمليات إعداد قوائم العينة.  ،حصول بعض اإلرهاق

 )2(، ومن )1(للربع  2014سبتمبر  1إلى  2013أغسطس  )17(مقابالت المسح من جرى تنفيذ 
مـايو   )16إلـى  ( ومـن   )3(للربع  2014اير رفب )16(إلى  )1(ومن  )2(للربع  2014نوفمبر  )17(إلى 

ــع  2014 ــع    . )4(للرب ــد م ــم التعاق ــد ت ــاز      وق ــن خــارج الجه ــابالت م ــذوا المق ــذين نف األشــخاص ال
 )أيـام  5(المركزي لإلحصاء من خـالل إعالنـات الصـحف. وقـد تلقـى هـؤالء تـدريباً خـالل فتـرة          

ي الفصــول الدراســية ويــوم واحــد إلجــراء المقــابالت علــى ســبيل    ثالثــة أيــام منهــا للتــدريب فــ  
  قييم.التجريب ويوم واحد للت

-  

المسح. وقد تزامن  نتائج وتحرير وجدولة ،تضمنت عملية معالجة البيانات اإلدخال والترميز
المقر الرئيسي  أسر العينة. وتم تنفيذ إدخال البيانات فيإدخال البيانات مع إجراء المقابالت مع 

للجهاز المركزي لإلحصاء في صنعاء حيث تتمركز فيها كافة عمليات معالجة البيانات 
  باستثناء الجدولة.

ــات مســؤولون عــن التحريــر (مراجعــة)        وكــان موظفــو اإلشــراف علــى عمليــات إدخــال البيان
لمرحلــة االســتبيانات قبــل اإلدخــال الفعلــي للبيانــات. وقــد تضــمنت عمليــة التحليــل فــي هــذه ا   

بخصوص المحتويات التي تم تعبئتها بما في ذلـك التأكـد مـن عـدم وجـود      مراجعة االستبيان 
سـنة فـأكبر وتصـحيح ترميـز المهـن       )15(عن أفراد األسرة في سـن  خانات مفقودة من المعلومات 

  وفرع النشاط االقتصادي وغيرها من المتغيرات.
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طبقـاً للمعيـار الـدولي لتصـنيف المهـن      ترميز المهن على مسـتوى سـتة أرقـام عشـرية      تم وقد
)ISCO- 88  أما فرع النشاط االقتصادي فقد تم ترميزه على مستوى خمسة أرقام عشرية علـى .(

  ). ISIC Rev 3.1أساس التصنيف الدولي الصناعي لكافة األنشطة االقتصادية (

مـل الدوليـة   سـي لمنظمـة الع  وقد خضعت ملفات البيانات للمزيد من المعالجة في المقر الرئي
وأُضـيف إليــه   ،(قيــد) سـجل  86778تضــمن يحيــث تـم تحويلهــا أوالً إلـى ملــف واحـد    فـي جنيـف.   

حقــول عــدة وتحديــداً أوزان العينــة والمتغيــرات المشــتقة الرئيســية: يعمــل (ع)، ال يعمــل (ب)،  
إلـى جانـب متغيـرات أخـرى     عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت (ع ص ز)، قوة عمل محتملـة (ق ع م)  

  (ع غ). وعمالة غير رسمية ،)غ قع (ة مثل عمالة القطاع غير الرسمي مشتق

ــف      ــد ذلــك أُســتخدم المل ــذكور   بع ــول الم ــه الحق ــذي أُضــيف إلي ــي  ةال ــائج  ف ــة النت جدول
كمــا هــو مبــين فــي الملحــق (أ) مــن هــذا التقريــر. وقــد تــم اتبــاع قاعــدة       STATAباســتخدام 

ريب تقديرات المسـتويات إلـى ثالثـة أصـفار     قريب التالية من أجل عرض النتائج، حيث تم تقالت
أو أكثر. أما تقديرات معدالت النسب المئوية فيتم تقريبها إلـى   1000وذلك للقيم التي تساوي 

إلــى فــارق العينــة وعنــد قــراءة وتفســير النتــائج بعــد نشــرها ينبغــي االنتبــاه نقطــة عشــرية. أول 
  لتقرير. كما هو موضح في الصفحات القادمة من هذا اللتقديرات 

7  

،  2014 -2013كما هو الحال في جميع عينـات المسـوح تتعـرض نتـائج مسـح القـوى العاملـة        
  وأخطاء غير مرتبطة بها.  ،ة بالعينةمرتبطألخطاء 

-  

يقتصـر   وإنما ،تنشأ أخطاء العينة بسبب حقيقة أن المسح ال يغطي جميع مكونات السكان
 ،. ويتأسـس خطـأ أي تقـدير فـي العينـة علـى الفـارق فيمـا بـين التقـدير          مـنهم  على نسـبة مختـارة  

  تحت ظروف مماثلة.والقيمة التي كان يمكن الحصول عليها من واقع عد كامل للسكان 

فهـي تتـيح الوصـول     ،إن معرفة حجم أخطاء العينة يعد أمراً حاسماً فـي تفسـير نتـائج المسـح    
وبشـأن درجـة الموثوقيـة التـي يمكـن أن تـرتبط بهـذه         ،بشأن مستوى دقـة التقـديرات  إلى قرار 

قـد  النتائج، ويكون هذا هاماً على وجه الخصوص في حالة فئات سكان فرعيـة صـغيرة والتـي    
ذات داللــة إحصــائية بالنســبة لهــذه الفئــات نظــراً للعــدد الصــغير مــن    ال تكــون نتــائج المســح  

كـذلك تكـون المعلومـات عـن أخطـاء العينـة       لتقديرات عليها. المالحظات التي يمكن بناء ا
  هامة جداً لتصميم عينات مسوحات المستقبل.  

) تفـاوت  2) التحيـز للعينـة، (  1إلى مكـونين: ( أخطاء العينة  تقسيممن حيث المبدأ يمكن 
تلك األخطاء الممنهجة التـي قـد تحـدث بسـبب اإلخفـاق فـي       ويعكس التحيز للعينة العينة. 
العينــة علــى ســبيل المثــال عنــدما تحصــل عناصــر معينــة مــن الســكان علــى احتماليــة تصــميم 

عدم اليقين المرتبط بتقدير صفر. أما تفاوت العينة من جهة أخرى فهو يعكس اختيار درجتها 
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ــي      ــة الخاصــة المســتخدمة ف ــة نظــراً للعين ــابالعين ــين   االحتس ــن ب ــات األخــرى   م ــع العين جمي
    .رها من اإلطار بنفس تصميم العينةاختيايمكن الممكنة التي كان 

يقوم احتساب تفاوت العينة لتقديرات المسوح في عمليات تصميم معقدة ومتعددة عموماً 
التي ساهمت في حدوثه المراحل المتأخرة من  اتعلى أساس المبدأ التالي: إن التفاوت المراحل

ن نتائج العينة لوحدات العينة يتم عكسه، في ظل ظروف واسعة، في االختالف المالحظ بي
فأن تفاوت العينة لمجموعة مختلفة من اإلحصاءات مثل األعداد المرحلة األولى. وهكذا 

يمكن الحصول عليه على أساس األعداد اإلجمالية، الوسائل، المعدالت، النسب وفوارقها 
  .)27(لوحدات العينة األوليةاإلجمالية التي تم احتسابها 

نـــى هــذا التقـــديرات الخاصـــة بالمؤشــرات الرئيســـية لقـــوة العمـــل   أد )6 -ب(يــورد الجـــدول  
والتي تم احتسابها على أساس نتائج الربع  2014 -2013لمسح القوى العاملة  المعياريةوأخطائها 

  الفصول الربعية األربعة. علىاألول ثم تم تحويلها سنوياً 
  للمؤشرات الرئيسية لقوة العمل المعياريةاألخطاء : 6 -الجدول ب

   2014 -2013مسح 
الخطأ  التقدير 

  القياسي
مساحة (بعد) 

  الثقة
‘000 ‘000 % -‘000 +’000 

 354 354- %1.4 181 13,378 سكان في سن العمل 
 128 128- %1.4 65 4,850 قوة العمل  •
 119 119- %1.5 61 4,197 أشخاص يعملون -

 9 من بينهم في عمالة قاصرة مرتبطة بالوقت
1 

11.4
% -2 2 

 48 48- %3.8 24 653 أشخاص ال يعملون -
 267 267- %1.6 136 8,528 خارج قوة العمل •

 61 61- %3.5 31 894 قوة العمل المحتملةمن بينهم 
 215 215- %3.4 110 3,270 منتجو االستخدام الخاص

 0.6 0.6- 0.3 - %36.3 معدل المشاركة في قوة العمل 
 0.6 0.6- 0.3 - %31.4 نسبة العمالة إلى السكان

 1.0 1.0- 0.5 - %13.5 : معدل البطالة 1ب ع 
 1.0 1.0- 0.5 - %13.6  بطالة وعمالة قاصرة مرتبطة بالوقت :2ب ع 
 1.2 1.2- 0.6 - %26.9  بطالة وقوة العمل المحتملة :3ب ع 
 1.2 1.2- 0.6 - %27.1  القياس المركب لالستغالل القاصر للعمل :4ب ع 

  

تقييم مستوى دقة تقديرات المسح، ويدل في  المعياريدامات االنحراف ويتمثل إحدى استخ 
وعمومــاً كلمــا كــان   .االنحــراف المعيــاري المــنخفض نســبياً علــى درجــة دقــة عاليــة للتقــدير   

هذا التقدير. واالنحراف المعياري  كلما زادت دقة االنحراف المعياري ألي تقدير منخفض نسبياً

                                                           
   2014: أخطاء العينة، فرهاد مهران استشاري منظمة العمل الدولية، تقرير غير منشور، أبريل 2014 -2013مسح القوى العاملة في اليمن - 27
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السـكان  راف المعياري إلى حجم التقـدير. وهكـذا يـتم تقـدير     النسبي للتقدير هو نسبة االنح
عـن  بدرجـة دقـة تزيـد قلـيالً      )%1.4(وقوة العمل بدرجة انحـراف معيـاري نسـبي     ،في سن العمل

والعمالـة القاصـرة   وتبـين النتـائج أيضـاً أن البطالـة     . )%1.5(العمالة التي يبلغ انحرافها المعياري 
   على التوالي.  )%11.4(و  )%3.8(وهي  أقل درجة من الدقةبالمرتبطة بالوقت هي التقديرات 

وتعطــي الصــفوف الســفلى فــي الجهــة اليمنــى مــن الجــدول االنحرافــات المعياريــة لتقــديرات    
النسب، حيث تظهر أن معدل المشاركة في قوة العمل ونسـبة العمالـة إلـى السـكان هـي مقـدرة       

حين يكون معدل البطالة والمؤشرات األخـرى  نقطة مئوية، في  )0.3(بانحرافات معيارية عند 
  . نقطة مئوية )0.5(تبلغ مقدرة بانحرافات معيارية لالستغالل القاصر للعمل 

هناك استخدام آخر للخطأ المعياري وهو احتساب أبعاد (مسافة) الثقة. وفي ظـل افتراضـات   
مـا بـين تقـدير المسـح     أن القيمة الحقيقية لمتغير الفائدة يقـع في  يقاليمكن أن معينة واسعة 

ومجموعـة متعــددة مــن أخطــاء العينـة بدرجــة معينــة مــن االحتماليـة. وهكــذا وبــالرجوع إلــى    
  يمكن أن يقال على سبيل المثال أن القيمة )6 -ب(النتائج المبينة في الشكل 

   

   هو في البعد:إلجمالي عدد العاطلين  'الحقيقية' 
653,000 - 1.96 x 24,000 ≤ θ ≤ 653,000 + 1.96 x 24,000 

653’000 – 48,000 ≤ θ ≤ 653’000 + 48,000 
من احتمالية  )%95(التوزيع المعياري الطبيعي المقابل لنسبة هي قيمة  1.96حيث تكون 

  هو االنحراف المعياري لتقدير البطالة. )24000(الثقة ويكون 

ــي احتســاب    ــات العينــة لكــل    ولــيس مــن العمل ــات العينــة وانحراف حصــاءات اإلوذكــر تفاوت
الخاصة بمسوح قوة العمل المنشورة، حيث جرت العادة في احتسـاب األخطـاء المعياريـة العامـة     

  .)7-ب( الجدولتباين التقدير وحجمه. وهذه النتائج مبينة في باستخدام عالقة تقريبية بين 
  

: أخطاء معيارية عامة، مسح القوى 7 -الجدول ب 
  2014 -2013العاملة 

مسافة (بعد)  المعياريالخطأ  التقدير
 الثقة

‘000 ‘000 % -‘000 +’000 
10,000 115 1.2% -225 225 
5,000 78 1.6% -152 152 
2,000 47 2.4% -92 92 
1,000 33 3.3% -64 64 
500 23 4.6% -45 45 
200 14 7.2% -28 28 
100 10 10.2% -20 20 
50 7 14.3% -14 14 

  

ــون يكــون   )10(ذات القــيم العاليــة التــي تزيــد عــن   ويمكــن أن نالحــظ أن التقــديرات   ملي
 -/+(و أبعـاد الثقـة (هـوامش األخطـاء) حـوالي       )%1.7(االنحراف المعياري النسبي فيها أقـل مـن   
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تزيـــد فيهـــا  )50000(وفـــي أقصـــى الطـــرف اآلخـــر فـــأن التقـــديرات التـــي تقـــل عـــن . )225,000
  . )14000(يقترب من  وهامش خطأ )%14.3(عن االنحرافات المعيارية النسبية 

سنأخذ في االعتبار احتساب الخطأ المعياري لتقدير المسح  7 -كمثال الستخدام الجدول ب
مـن   )6(كمـا ورد فـي القسـم     )3,416,600(الخاص بالعدد اإلجمالي للعمالة غير الرسـمية وهـو   

 )2000000( بـين هـو  فـأن مسـتوى التقـدير     )7 -ب(وباإلشارة إلى القيم في الجـدول  هذا التقرير. 
، أو )78000(و  )47000(وعليــه فــأن الخطــأ المعيــاري التقريبــي للتقــدير هــو بــين    )5000000 (و

إن التقــدير الفعلــي للخطــأ المعيــاري للعمالــة غيــر   . ()62000(بدقــة أكبــر بحســب االســتيفاء  
     ). 61,500(الرسمية والذي تم احتسابه مباشرةً هو 

 فقد تم احتسابها ويمكن االطالع ،لة لتقديرات النسبوبالنسبة لألخطاء المعيارية المقاب
  .2014أخطاء العينة، تقرير غير منشور، أبريل  :2014 -2013في مسح القوى العاملة  عليها

تتعـرض بيانـات المسـح ألنـواع مختلفـة مـن األخطـاء        بالعينـة   وإلى جانب األخطاء المرتبطة
خطاء متصـلة بعـدم وجـود الـردود، أخطـاء      غير المرتبطة بالعينة (أخطاء مرتبطة بالتغطية، أ

   والترميز والمعالجة). المراجعة األخطاء المتصلة بوغيرها من األخطاء مثل  ،متصلة بالردود
  

-  

أن يكون لكل عنصر في الفئة السكانية المسـتهدفة احتماليـة   تتطلب احتمالية العينة 
إن لــم يكــن الســكان  ذا الشــرط يختــل ليــتم اختيارهــا فــي العينــة. وهــ معروفــة غيــر صــفرية  
وحــدات العينــة مــن اختيــار  عمليــة ن بصــورة كاملــة فــي إطــار العينــة أو أ المســتهدفون ممثلــين

 هـو الـذي   المحددة في تصميم العينة. إن اختالل هـذه الشـروط   اتبحسب اإلجراء لم تتم اإلطار
     وجود األخطاء المتصلة بالتغطية.  يتسبب في 

بسبب اإلطار غير الكامل (قلة تغطية، زيـادة التغطيـة    تحدثية أن ويمكن ألخطاء التغط
أو فــي قواعــد  ،أو ازدواجيــة الوحــدات) أو لمشــاكل عمليــة كاالرتبــاك فــي حــدود الوحــدات  

االرتباط بين وحدات األنواع المختلفة. أيضاً تحدث أخطاء التغطية في مرحلـة اختيـار األفـراد    
ــض األشــخاص المــؤهلين، علــى ســبيل المثــال    ل فــي تحدفــي األســرة العينــة لســبب الفشــ   يــد بع

بـل ويمكـن أن تحـدث هـذه     ن أو عمال المنزل أو أفراد آخـرين مـن غيـر أفـراد األسـرة.      المستأجري
ات غير صحيحة حول الصفات الشخصية، علـى سـبيل المثـال إذا كـان عمـر      األخطاء بسبب بيان

قـوة العمـل (خطـأ مـرتبط      الشخص قد قُيد بصورة خاطئة أدنى السـن المحـدد لقيـاس خصـائص    
بنقص التغطية)، أو العكس عندما يقيد السن فوق السن المحـدد للعينـة (خطـأ متصـل بزيـادة      

    في التغطية). 

مــن خـالل مقارنــة عــدد األســر فــي   14-2013تـأتى معرفــة قيــاس أخطــاء التغطيـة فــي مســح   و
نة مع العدد المقابل منطقة عد العينة التي تم الحصول عليه أثناء عمليات إعداد كشوف العي
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 5 -وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك اثناء الحديث عن الجدول ب، 2004وفقاً للتعداد العام للسكان 
  أنفاً.

-  

وهذه األخطاء تحدث بسـبب اإلخفـاق فـي الحصـول علـى المعلومـات المطلوبـة مـن الوحـدات          
أو بسبب الفشل في الحصول على معلومات لبعض بنود  ،المختارة في العينة (غياب ردود الوحدة)

الخاصـة بالوحـدة    حـدث غيـاب الـردود   يالوحدة المختارة (غيـاب الـردود الخاصـة بالبنـد). وقـد      
 ،األسـرة  امتنـاع سرة العينة أو تعـذر الوصـول إلـى منـازل أسـر معينـة أو بسـبب        بسبب خطأ عنوان أ

تنفيذ  دعن لص في المنزل عند وصول المسؤوأي شخ العينة عن المقابلة أو بسبب عدم تواجد
أو  فـإن المسـاكن الشـاغرة أو المهدمـة    أو لغيرهـا مـن األسـباب. وفـي العمـوم      إلى األسـرة  المقابلة 

أو ورشـة عمـل بـدالً مـن      ،أو التي هي خارج النطاق  مثل اكتشاف مشـروع  ةالعناوين الغير موجود
  ود المرتبطة بالوحدة.ال يتم اعتبارها في إطار غياب الرد منزل األسرة

غيابهـا (عـدم الـردود). ومـن بـين      نتـائج المقـابالت مـن حيـث الـردود و      )8 -ب(يوضح الجدول 
منهم بيانات عن كافة أفراد األسـرة   )12646(أسرة مستهدفة في العينة قدم حوالي  )13,167(

ل مـع  أسرة قدمت بعض وليس كـل المعلومـات عـن أفرادهـا. إلـى ذلـك تعـذر التواصـ         )16(وعدد 
أســرة مــن  )155(اســرة عينــة مؤهلــة بســبب الغيــاب المؤقــت لهــذه األســر كمــا امتنعــت     ) 323(

اســرة عينــة تعــذر التواصــل معهــا بســبب خلــو   )11(المشــاركة فــي المســح. كــان هنــاك أيضــاً  
وان. أخيـراً كـان هنـاك منـزالن مـن أسـر العينـة        أو تعذر الوصول إلـى العنـ   ،المنزل من ساكنيه

  آخرين لم تتم المقابلة معهم ألسباب أخرى. )14(ومين مهد وجدا
 

 14- 2013الردود وعدم الردود من قبل أسر العينة، مسح القوى العاملة  8 - الجدول ب
 

  الردود  اجمالي
غياب 
  الردود

غياب 
األهلية 

 (غير مؤهل)

 27 478 12,662 13,152  جماليإ
 - - 12,646 12,646  جابت بصورة كاملة)كامل (أسر أ

 - - 16 16 ي (غياب ردود عن أفراد)جزئ
 - 323 - 323 غير متواجد في المنزل (غياب مؤقت)

 - 155 - 155 امتناع
 تعذر التواصل (خلو المنزل، عدم العثور على العنوان)

11 
- - 11 

2 - - 2  ممهد 
 0 - - 0 خارج النطاق
 14 - - 14  أسباب أخرى

  

لــم تجــب  ) 478(أجابــت و )12,662(ة مــن بينهــا اســرة مؤهلــ )13,140(إجمــاالً كــان هنــاك 
وكـان هـذا المعـدل هـو نفسـه تقريبـاً فـي         .)%3.6(وتسبب ذلك في معدل غياب الـردود بنسـبة   
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 (،)3(فـي الربـع    )%2.8(، )2(فـي الربـع    )%3.3(، )1(فـي الربـع   ) % 4.4جميع الفصول األربعة ( 
مـن خـالل تضـخيم أوزان    بغياب الـردود  ). وقد تم تصحيح األخطاء المرتبطة 4(في الربع  )4.0%

واحــد نــاقص معــدل غيــاب الــردود الــذي تــم   معــدل الــردود ( عبــر عكــسكــل ربــع لالتصــميم 
كمـا أشـرنا إلـى ذلـك سـابقاً. وهـذا اإلجـراء         ،تحديده آنفـاً) وذلـك لكـل منطقـة عـد العينـة      

األسـر   يفترض أن لألسر التي لم تدلي بإجابات داخل منطقة العـد خصـائص متشـابهة مـع تلـك     
  التي أجابت في تلك المناطق. 

-  

وهذه تشير إلى أخطاء تحدث عنـد مرحلـة جمـع البيانـات. وبخصـوص ردود األفـراد فـإن هـذه         
المشمول بالمسـح (المبحـوث) ورغبتـه فـي إفشـاء       الفرد األخطاء قد تحدث بسبب عدم استعداد

أو ألنـه لـم يفهـم تمامـاً معنـى       ،السـؤال المطـروح  معلومات بعينها أو ألنه لم يعـرف اإلجابـة علـى    
األخطاء المرتبطة بـالردود بسـبب ضـعف الـذاكرة مـن       هذه السؤال. كذلك يمكن أن تحدث

خالل على سبيل المثال نسيان في ذكر حادثة أو في ذكر زمـن هـذه الحادثـة بصـورة خاطئـة.      
أو  ،مـن أجـرى المقابلـة    كما يمكن أن يحدث هذا النوع من األخطاء بسـبب أخطـاء تسـبب فيهـا    

بسبب االستعجال ول عن إجراء المقابلة ياس. وقد يتسبب المسؤداة المستخدمة في القاأل بسبب
وبالتــالي تصــحيف الــردود أو بســبب عــدم الفهــم لمفــاهيم وإجــراءات المســح أو بســبب المفــاهيم  

اغة الخاطئـة  المسبقة والتحيز الذاتي لديهم. وقـد يعتـور االسـتبيان نفسـه الخطـأ بسـبب الصـي       
  للسؤال. 

حيـث   ،يعد قياس أخطاء الردود واحداً مـن أصـعب األجـزاء فـي تقيـيم نوعيـة بيانـات المسـح        
صمم بكل دقة وحرص. وفي غياب مثل هذه البيانات يتطلب عموماً برامج لمراجعة المقابالت ت
خص ردود الشــ يخـالل قيــاس درجــة الـردود الذاتيــة (أ  فـيمكن تقيــيم نوعيـة ردود المســح مــن   

مقابل الردود بالنيابة، أو من خالل اختبار درجة االتساق الداخلي لمجموعات معينـة مـن    )نفسه
الردود المرتبطة ببعضها، أو من خالل مقارنة نتائج المسح مع ما يقابلهـا مـن معلومـات مـن مصـادر      

 النتـائج الخاصـة   )9 -ب(ويـورد الجـدول   خارجيـة موثوقـة أكثـر كمصـادر البيانـات اإلداريـة.       
هـذه النتـائج للمـوظفين فـي      )10 -ب(كمـا يبـين الجـدول     ،والثـانوي  ،بمعلمي التعليم األساسـي 

  اإلدارة العامة.
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مقارنة بيانات مسح القوى العاملة والبيانات اإلدارية الخاصة بمعلمي التعليم  9 -الجدول ب
  األساسي والثانوي 

مسح القوى   
- 2013العاملة 
14 1  

  الفارق  13-2012 2مصادر إدارية 

إجمالي عدد المعلمين في 
  التعليم األساسي والثانوي

171.722  229.405  -57.683  

  18.547-  125.222  106.675  مدرسي التعليم األساسي  -
  39.136-  104.1833  65.047  مدرسي التعليم الثانوي  -

، بيانات حول مسح القوى العاملة 16ل الجهاز المركزي لإلحصاء، اليمن، جدو ،14-2013مسح القوى العاملة  1مالحظات: 
  بشأن الوظائف الرئيسية. قد يكون الفارق مع المصدر اإلداري يعود جزئياً إلى هذا السبب.  2013-14

  ).7الجهاز المركزي لإلحصاء، اليمن (التعليم، جدول  ،2013كتاب اإلحصاء السنوي  2
  يتضمن معلمين في كل من التعليم األساسي والثانوي. 3

  

ثـانوي وفقـاً   الحظ من هذا الجدول أن العدد اإلجمالي من المعلمـين فـي التعلـيم االساسـي وال    ي
) يزيد بصورة كبيـرة عـن التقـدير المقابـل فـي مسـح القـوى العاملـة         229,405للمصدر اإلداري (

وبصورة نسبية تكـون داللـة الفـارق أكبـر فـي التعلـيم الثـانوي عنهـا فـي التعلـيم           ). 171,722(
وقــد يعــود الفــرق بــين المصــدرين إلــى الفــرق فــي التعــاريف والتصــانيف. كمــا تشــير    األساســي.

يشــمل المصــدر اإلداري  نالتقــديرات فــي المســح إلــى المعلمــين فــي وظــائفهم الرئيســية فــي حــي 
  كافة المعلمين سواء كانوا في وظائفهم الرئيسية أو الثانوية.

  
البيانات اإلدارية الخاصة بموظفي اإلدارة ة بيانات مسح القوى العاملة ومقارن )10ب (الجدول 

  العامة

مسح القوى العاملة   
2013-14 1  

 2مصادر إدارية 
2012-13  

  الفارق

العمالة في اإلدارة 
العامة والدفاع والضمان 

  االجتماعي اإللزامي 

533.444  589.806  -56.162  

  33.844+  484.649  518.493  ذكور  -
  90.205-  105.157  14.952  إناث -

، بيانات حول مسح القوى العاملة 13الجهاز المركزي لإلحصاء، اليمن، جدول  ،14-2013مسح القوى العاملة  1مالحظات: 
  بشأن الوظائف الرئيسية. قد يكون الفارق مع المصدر اإلداري يعود جزئياً إلى هذا السبب.  2013-14

، توزيع موظفي الخدمة المدنية 7من (القوى العاملة، الجدول الجهاز المركزي لإلحصاء، الي ،2013كتاب اإلحصاء السنوي  2
عدداً ونسبة مئوية وذلك في مؤسسات القضاء واإلدارة في البلد وكذا القطاعين العام والمختلط  -الموظفون الدائمون  -

  . yemen.org/content.php?lng=english&id=661-http://www.cso)2013-2011بحسب المحافظة والجنس لألعوام 
  

http://www.cso
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) 589,806كما هو في الشكل يزيد عدد موظفي الخدمة المدنية بحسب المصدر اإلداري (
-). وهـذا الفـارق (  533,444عـن التقـدير المقابـل فـي مسـح القـوى العاملـة وهـو (         )%10(بحوالي 
اً إلــى أن مــوظفي الخدمــة المدنيــة مصــنفون فــي فــروع أخــرى للنشــاط   ) قــد يعــود جزئيــ56162

خدمة مدنية يعملـون فـي المؤسسـة العامـة      وعلى سبيل المثال موظف ،االقتصادي في قوة العمل
أو سفارات البلد في الخارج. وتتسع الفوارق فيمـا بـين    ،أو المتاحف الوطنية ،لإلذاعة والتلفزيون

وال سيما بالنسبة للعـامالت   ،اري على نحو أكبر من أخطاء العينةتقديرات المسح والمصدر اإلد
  من النساء.  

ويمكن إجراء مقارنات أخرى مع مصادر البيانـات اإلداريـة علـى سـبيل المثـال مقارنـة تقـدير        
المسح لعدد الباحثين عن العمل العاطلين الذين ذكروا أنهم مسجلين في مكتب للعمـل أو لـدى   

  قابلة في المصدر اإلداري.بيانات المالخدمة المدنية مع ال
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 االستبيان ووحدات االستبيان 14- 2013الملحق ج : مسح القوى العاملة 
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14-2013الخاصة بمسح قوة العمل الملحق د: أعضاء لجنة التسيير   

 المركز الوظيفي  االسم
 

  المؤسسة
 

وزير الشئون االجتماعية  أمة الرزاق علي حمد د.
  والعمل، رئيس اللجنة

وزارة الشئون االجتماعية 
 والعمل 

رئيس الجهاز المركزي  حسن ثابت فرحان د.أ.
  لإلحصاء، نائب رئيس اللجنة

  الجهاز المركزي لإلحصاء

وكيل الجهاز المركزي  عبدالحكيم العبيد د.
 لإلحصاء، عضواً

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 وكيل وزارة الشئون  د. نبيل الصهيبي
، االجتماعية للقوى العاملة

 عضواً

وزارة الشئون االجتماعية 
 والعمل

وكيل وزارة التخطيط لخطط  عبداهللا الشاطر م.
  التنمية، عضواً 

وزارة التخطيط والتعاون 
  الدولي

وكيل وزارة المالية للموازنات،   الشعيبي  فضل د. 
 عضواً 

  وزارة المالية

المدير التنفيذي لمسوح  خالد طه أ.
القوى العاملة في الجهاز 
 المركزي، عضواً ومقرراً

  الجهاز المركزي لإلحصاء

مدير عام وحدة معلومات سوق  د. أحمد المخالفي
العمل في وزارة الشئون 
 االجتماعية، عضواً

وزارة الشئون االجتماعية 
 والعمل

 ل، االتحاد العاماممثل العم برازرفعت  أ.
 ، عضواً عمال اليمنلنقابة 

حاد العام لنقابة عمال االت
 اليمن

 قفلةمحمد  أ.
 

ممثل أرباب العمل في اتحاد 
 عام الغرف التجارية
 ، عضواً والصناعية في اليمن

اتحاد عام الغرف التجارية 
 والصناعية في اليمن

ممثل منظمة العمل الدولية،  علي دهاق أ.
  عضواً

 منظمة العمل الدولية

ماعي ممثل الصندوق االجت خليل حسن  أ.
 للتنمية، عضواً

 الصندوق االجتماعي للتنمية

  سيلتك ممثل منظمة سيلتك، عضواً  د. محمد الميتمي 

  
  
  



183 
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء - لفريق الفنيا

  
 الجهاز المركزي لإلحصاء رئيس اللجنة الفنية  د. عبدالحكيم العبيد 

المدير التنفيذي لمسوح  خالد طه  أ.
  واً ومقرراًعض، القوى العاملة

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 الجهاز المركزي لإلحصاء أخصائي العينات، عضواً  ل الحرازيمفض أ.

 الجهاز المركزي لإلحصاء منسق المسح نعانقعلي عبداهللا بن  أ.

 فريق التوثيق

عمل فريق التوثيق هذا بصورة  اجتهاد علي عبده أ.
جماعية في اإلعداد 

ل ما والمساهمة في استكما
  يلي:

قيد السجالت  -
والتوجيهات الخاصة 

 بتعبئة المسح
استبيان المسح  -

والخطوط التوجيهية 
 الخاصة به

مراجعة اتساق  -
 البيانات وأخطائها

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 الجهاز المركزي لإلحصاء االدب حسينيوسف  أ.

 الجهاز المركزي لإلحصاء هاشم مسعود أ.

 مركزي لإلحصاءالجهاز ال رشاد طه   أ.
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