
 األجوبة على التمارين

 المصدر النشاط التمرين الرقم

كيف نستخدم المؤشر المعياري للمرأة والسالم واألمن على المستوى  (1

 اإلمارة.  المحلي / المحافظات /

  إحصائيات وجـــــدالي

----------- 

 ----------- إحصائيات وجـــــدالي هل تتوفر لديكم إحصائيات تفصيلية حسب المناطق الجغرافية في بلدانكم. (2

 م 2013المسح الوطني الصحي الديموجرافي  % 15 معدالت اإلنتهاء من المرحلة الثانوية للفتيات. التعليم: (3

 م 2013المسح الوطني الصحي الديموجرافي  % 10 نسبة النساء اللواتي في العمل مدفوع األجر. العمل: (4

عدد النساء اللواتي يمتلكن هاتف خلوي ويستخدمنه في  الهاتف الخلوي: (5

 إجراء وإستقبال مكالمات خاصة، أو يمتلكن شريحة هاتف خلوي.

 

 اليوجـــــد إحصائيات

 

------------ 

النساء اللواتي يمتلكن حساب مالي أو اللواتي أستخدمن  اإلندماج المالي: (6

 ضية. الخدمات المالية على الهاتف خالل السنة الما

 

 اليوجـــــد إحصائيات

 

----------- 

 هيئة األمم المتحدة للمرأة % 1 نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الهيئات المحلية. السياسي: (7

نسبة الرجال الذين يعتقدون أنه مقبول ضرب المرأة  المعايير اإلجتماعية: (8

 أو التوجهات تجاه عمل المرأة خارج المنزل إن رغبت. 

 

 اليوجـــــد إحصائيات

 

------------ 

معدل أعداد المواليد الذكور إلى  أعداد المواليد  تمييز األطفال الذكور: (9

 1.05بالمقارنة مع التوزيع الديموغرافي الطبيعي  -اإلناث 

 % 48في المناطق الحضرية 

 % 24في المناطق الريفية 

 

 م 2013المسح الوطني الصحي الديموجرافي 

القوانين المحلية واألنظمة التي تحد من قدرة المرأة على   التمييز القانوني: ( 10

 المشاركة في المجتمع واإلقتصاد أو التي تمييز بين المرأة والرجل. 

( %15م لتشريع حصة )2008تم التخلي عن محاولة في 

للنساء في البرلمان بعد تدخل "إجتماع لحماية الفضيلة  

شيوخ  ومحاربة الرذيلة" الذي عقد على عجل بمشاركة

الدين اإلسالمي ورؤساء القبائل البارزين الذين قضوا بأن  

 .مكان المرأة هو المنزل

( من قانون األحوال الشخصية يتوجب 40بموجب المادة )

على الزوجة طاعة زوجها الذي يعتبر قانونياً رب األسرة 

 (.  49، المادة  23)القانون رقم 

 

 

 هيئة األمم المتحدة للمرأة

 ---------- اليوجـــــد إحصائيات الوفيات أو الجرحى.  –النزاعات المحلية  قياس  –النزاع  ( 11

عاماً فأعلى اللواتي يقلن أنهن "يشعرن باألمن  15نسبة النساء من عمر  ( 12

 عن المشي في الليل في المدينة أو المنطقة التي يعشن فيها"

 

 اليوجـــــد إحصائيات

 

---------- 

نسبة النساء اللواتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من   –العنف المنزلي  ( 13

 شهر السابقة  12الشريك خالل الـ  

 اليوجد تشريع يتناول العنف المنزلي في اليمن.

يعتبر اإلغتصاب جريمة جنائية ، ولكن القانون اليعترف 

 بمفهوم اإلغتصاب الزوجي.

 

 م 2013الديموجرافي المسح الوطني الصحي 

 



 نقاش جماعي: 

 برأيكم ماالذي يسبب الفروقات بين المحافظات/ الواليات؟ (1

 العادات والتقاليد.

 كيف يمكن لهذه المعلومات أن يتم إستخدامها في تحسين الواقع المعيشي للمرأة والفتاة على المستوى المحلي؟  (2

 عبر نشر الوعي بين أفراد المجتمع. 

 كافية حول الجوانب الواجب التعامل معها وتطويرها؟  هل توفر لكم معلومات  (3

 التتوفر أي معلومات كافية حول الجوانب الواجب التعامل معها وتطويرها. 


