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�سكر وتقدير
يج�صد اإعداد هذا التقرير حول امل�صح الوطني لعمل الأطفال التعاون الوثيق بني احلكومة اليمنية, ومنظمة 
العمل الدولية, وال�صندوق الجتماعي للتنمية, ومنظمة الأمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليوني�صف(. وقد مت 

تنفيذ امل�صح الوطني لعمل الأطفال من قبل اجلهاز املركزي للإح�صاء يف اليمن.

وينتهز اجلهاز املركزي للإح�صاء هذه الفر�صة لكي يتوجه بال�صكر اإىل منظمة العمل الدولية, وال�صندوق 
الجتماعي للتنمية واليوني�صف لتوفري الدعم الفني واملايل لهذا امل�صروع. كما يعربون عن �صكرهم وتقديرهم 
ملعايل الدكتورة اأمة الرزاق علي حمد, وزيرة ال�صوؤون الجتماعية والعمل, ورئي�صة اللجنة الإ�صرافية للم�صح, 
واإىل كل امل�صئولني يف وزارة ال�صئون الجتماعية والعمل واجلهاز املركزي للإح�صاء لدورهم الهام يف توجيه 
اإعداد  وتنفيذ الأن�صطة, مبا يف ذلك الإ�صراف على كافة مراحل تنفيذ امل�صح وتقدمي الدعم الفني خلل 

التقرير النهائي.

وقد �صاهمت كوادر اجلهاز املركزي للإح�صاء يف جناح تنفيذ امل�صح الوطني لعمل الأطفال ويف خمتلف 
مراحل الجناز من خلل اجلهود املميزة لل�صيد �صام اأحمد الب�صريي, املدير التنفيذي مل�صح عمل الأطفال؛ 
الرحمن  وال�صيد علي عبد  الأطفال؛  مل�صح عمل  التنفيذي  املدير  قنعان, م�صاعد  بن  وال�صيد علي عبد اهلل 
اجلحدري, الوكيل امل�صاعد لقطاع الإح�صاءات ال�صكانية, ورئي�ص اللجنة الفنية مل�صح عمل الأطفال؛ وال�صيد 
الذبحاين,  احلكيم  عبد  وال�صيد  والدرا�صات,  الآيل  التجهيز  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  فرحان,  اأحمد  اأنور 
رئي�ص فريق معاجلة البيانات, بالإ�صافة اإىل الدعم الفني من ال�صيد اأنور اأحمد فرحان, وال�صيد �صام اأحمد 

الب�صريي, وال�صيد علي عبد اهلل بن قنعان.         

الأطفال  عمل  على  للق�صاء  الدويل  للربنامج  بال�صكر  يتقدم  اأن  للإح�صاء  املركزي  اجلهاز  يود  كما 
)اآيبك(, وب�صكل خا�ص لل�صيد م�صطفى حقي اأوزال, كبري اخلرباء يف ق�صم الإح�صاءات للدعم الفني خلل 

تنفيذ امل�صح الوطني لعمل الأطفال وكذلك ال�صيدة ليمان يونكا جربيزر يف منظمة العمل الدولية.

لقد مت اإعداد تقرير امل�صح الوطني لعمل الأطفال باللغة الإجنليزية من قبل الدكتور مليتم دياغلو 
من ق�صم القت�صاد يف جامعة ال�صرق الأو�صط يف تركيا, وجرت املراجعة اللغوية من قبل ال�صيدة دوبرا 

�صميل دميرتي�ص. 

وقد متت ترجمة هذا التقرير اإىل اللغة العربية من قبل ال�صيدة نادين اخلوري ومت حتريرها  وموائمت  
امل�صطلحات وفقًا للبيئة اليمنية من قبل الدكتور علي �صيف كليب.  
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امللخ�س التنفيذي:
نفذ اجلهاز املركزي للإح�صاء يف اجلمهورية اليمنية بالتعاون مع الربنامج الدويل للق�صاء على عمل الأطفال التابع 
ملنظمة العمل الدولية وال�صندوق الجتماعي للتنمية و�صندوق الأمم املتحدة لرعاية الطفولة )يون�صيف( يف العام 2010, 
اأ�صا�صية من  اأوجه  لتوفري موؤ�صرات حول ثلثة  امل�صح  الأطفال1. وقد �صّمم هذا  الأوىل م�صحًا وطنيًا حول عمالة  للمّرة 
حياة الأطفال وهي: الن�صاط القت�صادي, التعليم, واخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر. وقد غّطى امل�صح 9.571 اأ�صرة 

معي�صية تت�صّمن 67.617 فردًا من بينهم 23.535 طفًل ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا.

34.3 يف املائة من اإجمايل  7.7 مليون ن�صمة ي�صكلون  5 و17 عامًا  ويبلغ عدد الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
ال�صكان اليمنيني. ومن بني جمموعة الأطفال هذه, 1.6 مليون طفل اأو 21 يف املائة عاملني )جدول هـ.1(. ويلحظ من 
اجلدول اأن معدل العمل اأعلى عند الأطفال الأكرب �صنًا مقارنة مع الأ�صغر �صنًا حيث يبلغ معدل الأطفال العاملني الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا 11 يف املائة يتوزعون بني 12.3 يف املائة للفتيات مقارنة بـ  9.8 يف املائة للذكور, ترتفع 
هذه الن�صبة اإىل 28.5 يف املائة بني الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و14 عامًا واإىل 39.1 يف املائة لدى الأطفال 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا ومبعدل 44.8 يف املائة للذكور مقابل 32.3 يف املائة للإناث(. 
وب�صكل عام يبلغ معدل عمل الأطفال الذكور 21.7 يف املائة مقارنة بـ 20.1 يف املائة اإناث )جدول هـ.2(.

جدول هـ.1 انت�سار العمل بح�سب ال�سن - فرتة اإ�سناد ق�سرية
عامًا عامًا17-5  عامًا11-5  عامًا14-12   17-15

7.703.0004.262.0001.890.0001.551.000عدد الأطفال
1.614.000469.000539.000606.000امل�ستغلون )عدد(

1.634.000469.000539.000626.000القوى العاملة*
1.309.000469.000466.000374.000الأطفال العمال )عمالة الأطفال(

39.1%28.5%11.0%21.0%معدل العمل )%(
40.4%28.5%11.0%21.2%ن�سبة امل�ساركة يف القوى العاملة )%(

24.1%24.7%11.0%17.0%معدل عمل الأطفال

مالحظات: * تت�صمن �لقوى �لعاملة، �لعاملني و�لعاطلني عن �لعمل؛ غري �أّن �لبطالة ذ�ت �صلة فقط بالأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 15 
و17. وتعترب فرتة �لإ�صناد للعمل �لأ�صبوع �لذي ي�صبق �مل�صح.

وعندما يتم ح�صر الأطفال الباحثني عن عمل باأولئك الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 �صنة يزداد معدل الن�صاط 
21.0 يف  5 و17 عامًا ب�صكل طفيف حيث يزداد املعدل من  اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  القت�صادي بني فئات الأطفال 
املائة اإىل 21.2 يف املائة )جدول هـ.1 وهـ.2(. غري اأّن معدل الن�صاط القت�صادي لدى الأطفال الذكور الأكرب �صنًا ي�صّجل 

ارتفاعًا ملحوظًا )من 44.8 اإىل 47 يف املائة( كذلك عندما يتم اأخذ العاطلني عن العمل بعني العتبار.

1  ماتزال التعاريف املتعلقة بعمل الأطفال مو�صع جدال, ول يوجد تعريف متفق عليه عامليا ملفهوم عمل الأطفال. فمن جانب يرى البع�ص ان اأي اأن�صطة غري مدر�صية تعترب عمل اأطفال, 
ووفقا لهذا الراأي ميكن اأن ي�صمل عمل الطفال العمل اخلفيف يف املن�صاأة الأ�صرية بعد املدر�صة, بل حتى امل�صاعدة يف الأعمال املنزلية.  بينما يدعي مراقبون اأخرون اأن عمل الأطفال ينبغي اأن 
ي�صمل تلك الأن�صطة القت�صادية التي حترم الطفل من اإمكانية منوه العادي ويكر�ص هذا املفهوم م�صطلح عمل الأطفال على عمل الأطفال ال�صغار ال�صن يف الن�صطة القت�صادية املرهقة واخلطرة 
وكذلك اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال.  ويحدد نهج برنامج املعلومات الإح�صائية والر�صد ب�صاأن عمل الأطفال ملنظمة العمل الدولية, عمل الأطفال باعتباره جمموعة فرعية من الأن�صطة القت�صادية 

)اأي العمل( التي يزاولها الأطفال. وي�صتند ذلك اإىل تعريف منظمة العمل الدولية املعياري للعمل على النحو املطبق على الأ�صخا�ص يف �صن العمل.
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جدول هـ.2 توزيع الأولد والفتيات بح�سب الفئة العمرية واحلالة العملية
بني 15 و17 عامًابني 12 و14 عامًابني 5 و11 عامًابني 5 و17 عامًا

فتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولد
4.062.0003.641.0002.224.0002.038.000992.000898.000846.000705.000عدد الأطفال

227.000 882.000732.000219.000250.000285.000254.000379.000امل�ستغلون
900.000733.000219.000250.000285.000254.000397.000229.000القوى العاملة*

668.000640.000219.000250.000235.000231.000215.000159.000 الأطفال العمال
32.3%44.8%28.3%28.7%12.3%9.8%20.1%21.7%معدل العمل )%(

يف  امل�ساركة  ن�سبة 
32.5%47.0%28.3%28.7%12.3%9.8%20.1%22.2%القوى العاملة )%(

22.6%25.4%25.8%23.6%12.3%9.8%17.6%16.5%معدل عمل الأطفال

مالحظات: * تت�صمن �لقوى �لعاملة �لعاملني و�لعاطلني عن �لعمل؛ غري �أّن �لبطالة ذ�ت �صلة فقط بالأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 15 
و17. وتعترب فرتة �لإ�صناد للعمل �لأ�صبوع �لذي ي�صبق �مل�صح.

اإىل  بالإ�صافة  خطرة,  باأعمال  يقومون  الذين  الأطفال   2)Child Labourers( العّمال  الأطفال  �صمن  ويندرج 
اأطفال اآخرين يعتربون - نظرًا ل�صنهم اأو عدد �صاعات عملهم - باأّنهم يواجهون خماطر خمتلفة على تطورهم اجل�صدي 

والجتماعي والنف�صي والتعليمي ب�صبب عملهم.

ويقّدر اأّن نحو 1.309.000 طفل - اأي 17.0 يف املائة من جميع الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا هم 
اأطفال عّمال. وي�صّكل هوؤلء 81.1 يف املائة من الأطفال العاملني )Working Children(3 . ويعترب معدل عمل الأطفال 
اأعلى بني الأطفال الأكرب �صنًا: فهو يرتفع من 11.0 يف املائة للذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا اإىل 24.7 يف املائة 
و24.1 يف املائة للذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و14 عامًا و15 و17 عامًا على التوايل )جدول هـ.1(. كما اأّن ن�صبة الأولد 

الذين هم اأطفال عّمال اأدنى بقليل من ن�صبة الفتيات )16.5 يف املائة  17.6 يف املائة, ال�صكل هـ.1(.
ال�سكل هـ.1 هرم الدوام يف املدار�س

ـر
ــــ

عم
ال

معدل حضــــور المدرســـــــة (%)

الفتيات
األوالد

اآخرين يعتربون,  اأطفال  اإىل  باأعمال خطرة بالإ�صافة  العامل وفق م�صطلحات منظمة العمل الدولية, هو طفل م�صتخدم يف ن�صاط اقت�صادي,  وخا�صة الأطفال الذين يقومون  2  الطفل 
نظرًا ل�صنهم اأو عدد �صاعات عملهم, باأّنهم يواجهون خماطر خمتلفة على تطورهم اجل�صدي والجتماعي والنف�صي والتعليمي ب�صبب عملهم.

3  الأطفال العاملون وفق برنامج املعلومات الإح�صائية والر�صد ب�صاأن عمل الأطفال هم الأطفال الن�صطني اقت�صاديا. وهذا  املفهوم وا�صع اإىل حد انه ي�صمل معظم الأن�صطة القت�صادية 
التي ي�صطلع بها الأطفال, �صواء املوجهة اإىل ال�صوق اأو خلف ذلك , مدفوعة الأجر اأو غري مدفوعة الأجر, طيلة الوقت اأو بع�ص الوقت, على اأ�صا�ص عر�صي اأو منتظم, يف القطاع املنظم اأم القطاع 
غري املنظم, �صواء كانت اأن�صطة قانونية اأو غري قانونية. وي�صتثني هذا امل�صطلح الأعمال التي يزاولها الأطفال يف الأ�صر املعي�صية والأن�صطة املدر�صية. والعمل يف املن�صاآت الأ�صرية واأن�صطة الأعمال 

املنزلية م�صمولة الأعمال املنزلية التي توؤدي يف اأ�صرة معي�صية اخرى من اجل �صاحب عمل.
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اأما معدل ال�صتمرار يف الدرا�صة والتعليم بني الأطفال الذين تبلغ اأعمارهم بني 5 و17 عامًا, فتبلغ 66.3 يف املائة. ويعود 
�صبب متابعة التعليم املنخف�صة جزئيًا اإىل اأّن ن�صبة �صغرية جدًا من الأطفال يف اخلام�صة من العمر يلتحقون بالتعليم ما قبل 
البتدائي, الذي لي�ص اإلزاميا )جدول رقم 1(. واإذا ما اأخذ بعني العتبار الأطفال فقط الذين يلتحقون بالتعليم الإلزامي )6 
اإىل 14 عامًا(, يزداد معدل املتابعة اإىل 73.6 يف املائة, وهذا املعدل منخف�ص جدًا بني الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
15 و17 عامًا, حيث يبلغ 59.8 يف املائة. ما يدل على اأن معدل الت�صّرب من الدرا�صة اأعلى بني الأطفال الأكرب �صنًا, وي�صري 
م�صتوى متابعة التعليم املنخف�ص بني الأطفال يف �صن التعليم الإلزامي اإىل وجود م�صكلتني اأخريني: )1( تاأخر التحاق الأطفال 
باملدر�صة. )2( ل تلتحق ن�صبة كبرية من الأطفال باملدر�صة على الإطلق. وفيما 30.7 يف املائة من الأطفال يف ال�صاد�صة من العمر 
)ال�صن التي يفرت�ص اأن يبداأ فيه الأطفال التعليم الإلزامي( هم يف املدر�صة, تزداد هذه الن�صبة اإىل 64.8 يف املائة بني الأطفال يف 
ال�صابعة من العمر و78.8 يف املائة بني الأطفال يف الثامنة من العمر و86.2 يف املائة للأطفال يف التا�صعة من العمر. اأما الأطفال 

البالغني 17 عامًا, فهناك 12.7 يف املائة منهم مل يرتادوا املدر�صة قط.

جدول  هـ.3  الدوام يف املدر�سة وفق احلالة احل�سرية والنوع الجتماعي

العمر من 15-17العمر من 6-14العمر من -6 17الدوام يف املدر�سة 
بنات اأولدبنات اأولدبنات اأولد

77.263.479.667.168.649.3كافة الأطفال
82.980.684.483.578.170.4املناطق احل�سرية

75.257.578.061.665.141.5املناطق الريفية

وتعّد متابعة الدرا�صة املنخف�صة )الت�صرب من التعليم الأ�صا�صي( م�صكلة تواجه الأطفال الإناث واأطفال الريف ب�صكل 
خا�ص )اجلدول هـ 3(. ففيما يبلغ معدل متابعة التعليم بني الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني الـ 6 و17 عامًا, 63.4 
15 نقطة  اأن الفجوة بني احل�صر والريف والتي تبلغ  77.2 يف املائة بني الأولد. كما  يف املائة للفتيات, يبلغ هذا املعدل 
مئوية, ما يعادل )81.8 يف املائة( اأكرب من الفجوة التعليمية بني اجلن�صني  )66.9 يف املائة(. وبالتايل, فاإّن معدل متابعة 

الدرا�صة الأدنى يقّدر بـ 57.5 يف املائة للفتيات الريفيات مقارنة بـ 75.2 يف املائة للأولد الريفيني.

جدول  هـ.4  معدل عمل الأطفال يف اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر وفق العمر والنوع الجتماعي
العمر 15-17العمر 12-14العمر 5-11العمر 17-5

بنات اأولدبنات اأولدبنات اأولدبنات اأولد
4,062,1163,640,8672,224,3542,037,799992,042898,165845,720704,902الأطفال

1,711,9032,201,971635,797841,026548,549733,810527,557627,135عمل غري مدفوع الأجر
الن�سبة املئوية للعمل 

89.1%62.4%81.7%55.3%41.3%28.6%60.5%42.2%غري مدفوع الأجر

وي�صارك اأكرث من ن�صف الأطفال يف خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر )اأي الأعمال املنزلية(. وهذه الن�صبة اأعلى 
بني الأطفال الأكرب �صنًا )اجلدول هـ 4(.

فكما نلحظ من خلل اجلدول هـ )4( هناك 34.7 يف املائة من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا 
يوؤدون خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر, يرتفع هذا املعدل اإىل 74.5 يف املائة بني الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
15 و17 عامًا. وباملثل, ي�صارك 42.2 يف املائة من الأولد يف اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر مقارنة بـ 60.5 يف املائة 
من الفتيات. ومع ذلك فاإّن معدل الوقت املخ�ص�ص للخدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر يعترب معتدًل, ويبلغ 10.5 �صاعات 

يف الأ�صبوع )7.5 �صاعات/اأ�صبوع, للأولد و12.8 �صاعات/اأ�صبوع, للفتيات(.

وت�صارك ن�صبة كبرية من الأطفال )الن�صف تقريبًا( يف اأن�صطة متعددة )جدول هـ5(. ويعترب اأكرث اأمناط ا�صتخدام 
الوقت �صيوعًا بني الأطفال, هو دمج الدرا�صة مع خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر ومبعدل ي�صل اإىل 29.6 يف املائة, اأما 

الأطفال الذين يرتادون املدر�صة دون تاأدية خدمات منزلية فتبلغ ن�صبتهم 29 يف املائة. 
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ويختلف منط ا�صتخدام الوقت بني الذكور والإناث؛ كون ن�صبة اأكرب من الفتيات متيل اإىل تاأدية خدمات منزلية غري مدفوعة 
الأجر اأو دجمها مع ن�صاط اآخر, فيما ترتاد ن�صبة اأكرب من الأولد املدر�صة, وغالبًا مع ممار�صة ن�صاط اآخر )جدول هـ.5(.

جدول هـ.5: الأطفال ) 6-17( املنخرطني يف اأن�سطة خمتلفة بح�سب النوع الجتماعي
الفتياتالأولداجلن�سني

املدر�سة + العمل + خدمات منزلية غري 
مدفوعة الأجر

615.000
%8.5

331.000
%8.7

284.000
%8.4

251.000املدر�سة + العمل
%3.5

214.00
%5.7

36.000
%1.1

2.130.000املدر�سة + خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر
%29

1.049.000
%27.7

1.081.000
%31.8

523.000العمل + خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر
%7.3

163.000
%4.3

361.000
 %10

2.085.000مدر�سة فقط
%29.0

1.049.000
%27.7

1.081.000
%31.8

217.000عاملون فقط
%3.0

171.000
%4.5

46.000
%1.4

594.000خدمات منزلية غري مدفوعة الجر فقط
%8.3

143.000
%3.8

451.000
%13.3

773.000غري ن�سطني )خاملني(
%10.7

390.000
%10.3

383.000
%11.3

7.191.0003.793.0003.398.000جميع الأ�سخا�س بني 6 و17 عامًا

ويعّد القطاعني الأبرز اللذان ي�صّغلن الأطفال, الزراعة مبعدل 56.1 يف املائة, واخلدمات املنزلية اخلا�صة مبعدل 
7.9 يف املائة. اأما الأطفال الذين يعملون يف جمال  29 يف املائة )اجلدول هـ6( تليهما جتارة اجلملة والتجزئة بح�صة 

الت�صنيع فتبلغ ن�صبتهم  1.9 يف املائة فقط. 

اأن الأن�صطة القت�صادية للأولد والفتيات تت�صابه, مع ارتفاع ن�صبة الأولد امل�صتغلني يف الزراعة والتجارة  جدير بالذكر 
باجلملة والتجزئة والت�صنيع مقارنة بالفتيات. يف املقابل, يتم ت�صغيل ن�صبة اأكرب من الفتيات مقارنة مع الأولد يف منازل خا�صة. 
ويتم توظيف ن�صبة ل ي�صتهان بها من الأولد )2.8 يف املائة( يف جمال البناء, وهو ن�صاط اقت�صادي يعترب خطري على الأطفال.

جدول هـ.6 توزيع الأطفال العاملني بح�سب الن�ساط القت�سادي واجلن�س
الن�ساط القت�سادي

الفتياتالأولداجلن�سني)الت�سنيف ال�سناعي الدويل املوحد، التنقيح 3.1(

905.000الزراعة، ال�سيد، احلراجة و�سيد ال�سمك 
%56.1

577.000
%65.4

328.000
%44.8

31.000الت�سنيع
%1.9

24.000
%2.7

7.000
%1.0

26.000البناء
%1.6

25.000
%2.8

1000>
%0.1

128.000التجارة باجلملة والتجزئة
%7.9

117.000
%13.2

11.000
%1.5

468.000املنازل اخلا�سة
%29.0

88.000
%10.0

380.000
%52.0

56.000اأن�سطة اأخرى
%3.5

51.000
%5.8

5.000
%0.7

1.614.000الأطفال العاملون
%100

882.000
%100

732.000
%100
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وت�صتغل الغالبية العظمى من الأطفال )57.4 يف املائة( يف قطاع الزراعة. وي�صكل الأطفال العاملون يف مهن اأولية 
العاملني. كما  الأطفال  املائة من جميع  30 يف  ن�صبتهم  تبلغ  اأهمية؛ حيث  اأخرى ذات  الزراعة, فئة مهنية  خارج جمال 
ويظهر  �صلة".  ذات  جمالت  يف  وعاملني  بوابني,  حمالني,  "مرا�صلني,  كـ  املجموعة  هذه  من  ال�صاحقة  الغالبية  ت�صّنف 
حتليًل اأكرث تف�صيًل اأّن هوؤلء الأطفال يعملون ب�صكل اأ�صا�ص يف جلب املياه واحلطب لأ�صرهم وللآخرين. وي�صّكل العاملون 
يف جمايل اخلدمات والبيع 7.2 يف املائة, من الأطفال العاملني. وتتاألف ن�صبة �صغرية منهم )2.8 يف املائة( من احلرفيني.

كعمال  تعمل  الذكور  الأطفال  من  اأكرب  ن�صبة  كون  يف  والإناث  الذكور  العاملني  للأطفال  املهني  التوزيع  ويختلف 
اأولية غري الزراعة مقارنة مع الأطفال  اأكرب من الإناث تعمل يف مهن  زراعيني مقارنة مع الأطفال الإناث, فيما ن�صبة 

الذكور )جدول هـ.7(. اأما الفتيات العاملت يف مهن اأولية, فمنخرطات ب�صكل اأ�صا�ص يف حمل املياه واحلطب.

جدول هـ.7 توزيع الأطفال العاملني بح�سب املهنة واجلن�س
 

الفتياتالأولداجلن�سنياملهنة )الت�سنيف الدويل املوحد للمهن- 88(
116,000عاملون يف جمال اخلدمات والبيع

%7.2
108,000
%12.2

8,000
%1.1

96,000بائعون وعار�سو منتجات يف املتاجر – 522
%6.0

89,000
%10.1

7,000
%1.0

811,000عّمال زراعيني
%50.3

479,000
%54.3

332,000
%45.4

250,000عمال زراعة احلدائق واملحا�سيل الزراعية – 611
%15.5

200,000
%22.6

50,000
%6.8

العاملون املتخ�س�سني يف مزارع الإنتاج احليواين 
والأعمال امل�سابهة- 612

527,000
%32.7

268,000
%30.4

259,000
%35.4

العاملون احلرفيون والأعمال التجارية ذات 
ال�سلة

46,000
%2.8

40,000
%4.5

6,000
%0.8

598,000املهن الأولية
%37.1

219,000
%24.8

379,000
%51.8

املرا�سلون واحلمالون والبوابون والعاملون 
يف جمالت ذات ال�سلة- 915

452,000
%28.0

93,000
%10.5

359,000
%49.1

العمال يف الزراعة وال�سيد والأعمال ذات 
ال�سلة- 921

114,000
%7.1

102,000
%11.6

12,000
%1.7

43,000مهن اأخرى
%2.7

36,000
%4.2

6,000
%0.8

1,614,000الأطفال العاملون
%100

882,000
%100

732,000
%100

وميثل الأطفال العاملني لدى اأ�صرهم وبدون اأجر غالبية الأطفال العاملني )58.2 يف املائة( وي�صّنف 25.6 يف املائة 
من الأطفال كـ "عاملني بدون اأجر" )جدول هـ.8(. وتتوزع هذه الن�صبة ب�صكل اأ�صا�ص بني اأطفال يجلبون املياه واحلطب 
الإناث اللئي  ن�صبة الأطفال  املائة(. وترتفع  اأخرى )36.3 يف  اأ�صر  املائة( ومن يرعون موا�صي  اأخرى )44.7 يف  لأ�صر 
يعملن بدون اأجر مقارنة مع الذكور. واإجماًل, فاإن 63.4 يف املائة من الفتيات العاملت هن ممن يعملن مع اأ�صرهن بدون 
اأجر, و33.4 يف املائة عاملت لدى الغري بدون اأجر, ويف املقابل, تبلغ ن�صبة الأطفال الذكور العاملني مع اأ�صرهم بدون اأجر 
53.8 يف املائة, و19.1 يف املائة يعملون لدى الغري بدون اأجر. ومن جهة ثانية, يعمل 19.8 يف املائة من الأولد مقابل اأجر 
مقارنة مع 1.4 يف املائة من الفتيات, وهوؤلء يعملون ب�صكل اأ�صا�ص يف جمالت اأخرى غري الزراعة. كما تبلغ ن�صبة الأولد 

العاملني حل�صابهم اخلا�ص )7.3 يف املائة( وهي اأعلى من ن�صبة الفتيات )1.7 يف املائة(.
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جدول هـ.8 توزيع الأطفال الذكور والإناث العاملني بح�سب احلالة العملية
الفتياتالأولداجلن�سنياحلالة العملية

62,000عامل باأجر يف الزراعة
%3.9

58,000
%6.6

5,000
%0.6

123,000عامل باأجر خارج جمال الزراعة
%7.6

116,000
%13.2

6,000
%0.8

77,000عامل حل�صابه اخلا�ص
%4.8

64,000
%7.3

12,000
%1.7

939,000فرد يف الأ�صرة عامل بدون اأجر
%58.2

475,000
%53.8

464,000
%63.4

413,000عامل بدون اأجر 
%25.6

169,000
%19.1

245,000
%33.4

1,614,000الأطفال العاملون
%100

882,000
%100

732,000
%100

ويبلع متو�صط �صاعات عمل الأطفال الأ�صبوعية 23 �صاعة, وهذا املتو�صط اأعلى لدى فئة الأولد؛ حيث يعملون ل�صاعات 
ن�صبة  اأّن  للفتيات. كما   20.3 25.3 للأولد مقابل  بـ  الأ�صبوعية  العمل  يقّدر متو�صط �صاعات  الفتيات:  اأطول مقارنة مع 
الأطفال العاملني لأكرث من 30 �صاعة اأ�صبوعيًا )عدد �صاعات العمل املحددة على امل�صتوى الوطني الذي يعّد تخطيها خطرًا 
على الأطفال( ل ي�صتهان بها, خا�صة يف حالة الأولد. فهناك حوايل 16 يف املائة من الفتيات و27 يف املائة من الأولد 

يعملون لأكرث من 30 �صاعة اأ�صبوعيًا.

املقارنة  16.954 ريال ميني. بح�صب فئة  بـ  العاملني بدخل مربح  النقدي للأطفال  ال�صهري  الدخل  ويقّدر متو�صط 
املختارة, وهو ما ي�صكل 45 اإىل 58 يف املائة من دخل البالغني. ومن بني الأجراء, 42.5 يف املائة من الأطفال يح�صلون على 

منافع غري الأجر اأي�صًا - تت�صمن هذه املنافع يف الأغلب وجبات و�صكن جماين اأو مدعوم واأيام راحة وملب�ص. 

جدول هـ.9 توزيع الأطفال العّمال بح�سب اأنواع املخاطر التي يواجهونها )%(
الفتياتالأولداجلن�سني

1,309,000668.000640.000الأطفال العمال )اأ+ب+ج(

663.000اأ ( الأطفال يف اأعمال خطرة
%50.7%100264,000

%39.5%100399,000
%62.3%100

29,000 يف ن�ساط اقت�سادي خطر
%2.2%4.428,000

%4.3%10.81,000
%0.1%0.2

634,000يف مهنة خطرة
 %48.4%95.6236,000

%35.3%89.2398,000
%62.2%99.8

ب ( الأطفال العاملني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 
و13 عامًا

480,000
%36.6%100279,000

%41.8%100200,000
%31.3%100

ج( الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 14 
و17 العاملني لأكرث من 30 �ساعة/ اأ�سبوع

 166,000
%12.7%100125,000

%18.7%10041,000
%6.4%100

من   )working children( العاملني  الأطفال  من  كبرية  ن�صبة  تتاألف  )هـ.9(,  اجلدول  خلل  من  نلحظ  كما 
اأطفال عّمال )child labourers(. وبح�صب الت�صنيف الت�صل�صلي للمخاطر واملبنّي يف اجلدول هـ.9, فاإن 50.7 يف املائة 
من الأطفال العّمال يوؤّدون عمًل خطرًا. وي�صّكل الأطفال الذين ل يوؤهلهم �صغر �صنهم للعمل ل�صاعة واحدة حتى يف الأ�صبوع  
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36.6 يف املائة من الأطفال العّمال4, كما ي�صّكل الأطفال الذين يعملون ل�صاعات مفرطة بالن�صبة ل�صّنهم الـ 12.7 يف املائة 
املتبقية من الأطفال العّمال. وحني يتم النظر بالتف�صيل اإىل الأطفال العاملني يف اأعمال خطرة5, جند اأّن الغالبية 
ال�صاحقة )95.6 يف املائة( تعمل يف مهن خطرة. اأما الباقون, فيعملون يف اأن�صطة اقت�صادية خطرة )اأي التعدين 

والبناء(.

وي�صّكل الأطفال الذكور 51.1 يف املائة من الأطفال العّمال, اإل اأن ن�صبة الأطفال العاملني تبلغ 54.7 يف املائة وبتوزيع 
اأكرث توازنًا وفق النوع الجتماعي يف عمل الأطفال يت�صح تعّر�ص الفتيات للمخاطر يف العمل ب�صكل اأكرب. ذلك اأن ن�صبة 
الفتيات العاملت اأكرب من ن�صبة الأولد العمال, ففيما 75.7 يف املائة من الأولد العاملني هم اأطفال عّمال, فالن�صبة يف 
�صفوف الفتيات هي 87.5 يف املائة. كما تختلف املخاطر التي يواجهها الأطفال من الفتيات والأولد ب�صكل كبري. فبينما 
يوؤدي 39.5 يف املائة من الأطفال العّمال الذكور عمًل خطرًا, تبلغ هذه الن�صبة 62.3 يف املائة يف �صفوف الإناث. ويعود 
املهن  لئحة  )اأنظر  مهنتهّن.  طبيعة  اإىل  العّمال  الأطفال  �صمن  العاملت  الفتيات  من  اأكرب  ن�صبة  ت�صنيف  يف  ال�صبب 
اخلطرية بح�صب وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل يف امللحق ج(. وعلى الرغم من اأن هناك  قّلة من الفتيات  يعملن يف 
اأن�صطة اقت�صادية خطرة, مثل البناء والتعدين, اإل اأن ت�صنيف ن�صبة اأكرب من الفتيات �صمن فئة الأطفال الذين يوؤدون 
14 �صنة( و�صاعات العمل  اأقل من عمر  املثال  "عمًل خطرًا", ناجت عن طبيعة عملهّن يف �صن �صغرية جدًا )على �صبيل 

املفرطة )اأي تتخطى الـ 30 �صاعة يف الأ�صبوع(.

وت�صري التحليلت متعددة املتغريات, حول عمل الأطفال وعمالتهم, ومتابعة الدرا�صة, اإىل اأّن جمموعة من العوامل 
تزيد من خطر عمل الأطفال وعمالتهم, وتقّل�ص احتمال متابعتهم للدرا�صة.

وفيما يتعلق باخل�صائ�ص الفردية, يعّد العمر حمددًا قويًا لعمل الأطفال وعمالتهم, وكذلك لدرا�صتهم. فيواجه الأطفال 
الأكرب �صنًا خماطر عمل اأعلى وي�صكلون ن�صبة عالية من العمالة واحتمال اأدنى ملتابعة الدرا�صة. ومع اأن الأطفال الإناث ل�صن 
التحاق الأطفال  املوؤثرة على  العوامل  اأدنى. ومن بني  للدرا�صة  اأعلى, فاحتمال متابعتهّن  عر�صة ب�صكل خا�ص خلطر عمل 
امل�صتوى  يقّل�ص  الزوج/الزوجة, حيث  الأ�صرة  لرب  التعليمي  امل�صتوى  للأ�صرة, كذلك  املعي�صي  امل�صتوى  العمل  اأو  باملدر�صة 

التعليمي الأعلى لرب الأ�صرة, الزوج/الزوجة اإىل حد ما من احتمال عمل الأطفال وعمالتهم ويزيد متابعتهم للدرا�صة. 

ومع اأّن حجم الأ�صرة الكبري يقّل�ص خطر عمل الأطفال وعمالتهم, فاإّن عدد الأطفال الذين تقع اأعمارهم بني 0 اإىل 4 
�صنوات ميار�ص اأثرًا عك�صيًا. وي�صكل الدخل الأ�صري املنخف�ص اأي�صًا عامل خطر اآخر للأطفال: وهو مرتبط باحتمال اأكرب لتوجه 
الأطفال للعمل ويزيد من عمل الأطفال وبالتايل انخفا�ص معدل متابعة الدرا�صة. كما تلعب املتغريات على م�صتوى املجتمع دورًا 
يف حتديد احلالة العملية للأطفال, لكن لي�ص بال�صرورة متابعتهم للدرا�صة. ويزيد عدم توّفر املياه املو�صلة للمنازل وا�صتخدام 
احلطب يف الطبخ والروث وغريها من م�صادر الطاقة ب�صكل خا�ص من خطر عمل الأطفال ب�صكل ملحوظ. اإ�صافة اإىل ذلك, 
اأو  املجتمعي  امل�صتوى  املتغرّيات على  اأي من  لي�صت  اأعلى. ومع ذلك  اأطفال  الريفي على احتمال عمل وعمالة  ال�صكن  ينطوي 

ال�صكن الريفي مرتبطة بال�صرورة ب�صكل �صلبي مع احتمال متابعة الأطفال للدرا�صة. 

التعليمي  امل�صتوى  يعترب  والأولد, كما  الفتيات  الوقت يف �صفوف  ا�صتخدام  اأمناط  ت�صكل  التي  العوامل  وتختلف 
الأ�صري  الدخل  اأما  الأولد.  وعمل  الأطفال  لعمل  قوية  حمددات  الطفل  والدة  وغياب  الزوج/الزوجة  الأ�صرة  لرب 

اليمن. يف  اخلفيفة  الأعمال  حول  لأحكام  وجود  ل    4
تكفل مبوجبها  وفعالة  تدابري فورية  اتخاذ  امل�صدقة  الدول  التفاقية من  . وتطلب  الأعمال اخلطرة  اعتمادها  182(. ومنذ  1999 )رقم  الأطفال,  اأ�صكال عمل  اأ�صواأ  اتفاقية  5  حتدد 
حظر اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال والق�صاء عليها دون اإبطاء. وحتدد املادة 3 من التفاقية اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال باأنه: كافة اأ�صكال الرق مثل بيع الأطفال والجتار بهم, والعمل الق�صري اأو 
الإجباري, مبا يف ذلك التجنيد الق�صري للأطفال ل�صتخدامهم يف �صراعات م�صلحة؛ اأو ا�صتخدام طفل اأو ت�صغيله اأو عر�صه لأغرا�ص الدعارة اأو اإنتاج اأعمال اإباحية؛ وا�صتخدام طفل اأو ت�صغيله يف 
اأن�صطة غري م�صروعة, ول �صيما اإنتاج املخدرات؛ والأعمال التي  يرجح اأن توؤدي , بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تزاول فيها , اإىل الإ�صرار ب�صحة الأطفال اأو �صلمتهم اأو �صلوكهم الأخلقي.
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واملتغرّيات على م�صتوى املجتمع, فهي مرتبطة ب�صكل اأوثق بعمل الفتيات وعمل الأطفال. اأما يف حالة متابعة الدرا�صة, 
فيعّد امل�صتوى التعليمي لرب الأ�صرة الزوج/الزوجة, وغياب رب الأ�صرة الزوج/الزوجة حمددات اأقوى ملتابعة الفتيات 
للدرا�صة. من جهة اأخرى, يعّد غياب والد الطفل ووجود اأطفال ذكور اآخرين يف الأ�صرة والدخل الأ�صري متلزمات 

قوية ملتابعة الأولد للدرا�صة.

اآثارها ال�صلبية املحتملة على  وتاأتى اإحدى العرتا�صات �صد ت�صغيل الأطفال - وعمل الأطفال ب�صكل خا�ص - عن 
با�صتخدام م�صح عمل  ودرا�صتهم غري ممكنة  الأطفال  �صببية بني عمل  اإن�صاء علقة  اأّن  ومع  للدرا�صة.  الأطفال  متابعة 
الأطفال, يلحظ ارتباط �صلبي قوي بني النتيجتني. ويظهر ال�صكل هـ.2 انخفا�صًا قويًا يف معدل متابعة الدرا�صة حني يكون 
الطفل عامًل, مقارنة مع الوقت الذي ل يعمل فيه. كما اأّن النخفا�ص ب�صكل اأقوي يف �صفوف الفتيات: فمن بني الفتيات 
اللواتي ل يعملن هناك 63.5 يف املائة يذهنب للمدر�صة مقارنة بـ 43.8 يف املائة يعملن ويذهنب للمدر�صة و45.4 يف املائة 

من الأطفال الإناث العمال.

ال�سكل هـ.2 معدل متابعة الدرا�سة بح�سب احلالة العملية واجلن�س
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69.7  غير عاملين 75.3 63.5

ملين عا 53.6 61.8 43.8

عمل األطفال 51.8 58.0 45.4

لجنسين ا األوالد الفتيات

كما يعّد خطر عدم ارتياد املدر�صة على الإطلق اأعلى يف �صفوف الأطفال العاملني والأطفال العّمال اأي�صًا. وفيما 
9.3 يف املائة فقط من الأطفال غري العاملني بني �صن 10 و17 عامًا مل يرتادوا املدر�صة قط, يرتفع هذا الرقم اإىل 21.1 
يف املائة يف �صفوف الأطفال العاملني و23.2 يف املائة يف �صفوف الأطفال العّمال )ال�صكل هـ.3(. ويعترب الرتفاع جوهريًا 
ب�صكل خا�ص يف �صفوف الأطفال الإناث, ففيما 14.4 يف املائة من الفتيات غري العاملت مل يرتدن املدر�صة قط, ترتفع 

هذه الن�صبة اإىل 36.1 يف املائة يف �صفوف الأطفال العاملني الإناث و36.5 يف املائة يف �صفوف الأطفال العّمال الإناث.
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ال�سكل هـ.3 الن�سبة التي مل تلتحق قط باملدر�سة )10-17 عامًا( بح�سب احلالة العملية واجلن�س 
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8.4  غير عاملين 4.7 12.4

ملين عا 26.8 30.1 22.6

عمل األطفال 27.4 33.3 20.7

لجنسين ا األوالد الفتيات

 

ال�سكل هـ.4 الن�سبة التي �سبق لها اأن التحقت باملدر�سة )10-17 عامًا( بح�سب احلالة العملية واجلن�س 
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9.3  غير عاملين 4.6 14.4

ملين عا 21.1 9.5 36.1

عمل األطفال 23.2 11.3 36.5

لجنسين ا األوالد الفتيات

8.4 يف املائة من  العّمال. ففيما  العاملني والأطفال  اأعلى بني الأطفال  كما يعّد خطر ت�صّرب الأطفال من املدر�صة 
الأطفال غري العاملني ما عادوا يرتادون املدر�صة )بعد اأن �صبق لهم اللتحاق بها(, تزداد هذه الن�صبة اإىل 26.8 يف املائة 
الأطفال  بني  اأعلى  ت�صّرب  وتظهر معدلت  هـ.4(.  )ال�صكل  العّمال  الأطفال  بني  املائة  و27.4 يف  امل�صتغلني  الأطفال  بني 
الذكور  الت�صّرب يف �صفوف  الإناث. ويرتاوح الرتفاع يف معدلت  الأطفال  الذكور مقارنة مع  العّمال  والأطفال  العاملني 
بني 4.7 يف املائة للأطفال غري العاملني و33.3 يف املائة للأطفال العّمال مقارنة مع 12.4 يف املائة اإىل 20.7 يف املائة يف 

�صفوف الأطفال الإناث.

ويظهر الرتباط بني عمل الأطفال )child labour( ومتابعتهم احلالية واملا�صية للدرا�صة, اأّن ن�صبة اأكرب من الأطفال 
العاملني والعّمال الأولد مقارنة مع الفتيات ت�صربت من املدر�صة يف تاريخ لحق بعد اللتحاق بها. يف املقابل, مل تلتحق ن�صبة 
اأكرب من الأطفال العاملني والعّمال الفتيات باملدر�صة قط. نتيجة لذلك, يلحظ ارتباط �صلبي بني العمل والدرا�صة يف �صفوف 
جمموعتي الأطفال العاملني  والأطفال العّمال . وت�صري املعلومات حول املوؤهلت التعليمية الأعلى التي ح�صل عليها الأطفال 
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العاملني6 والأطفال العّمال7 اإىل اأنّهم متاأخرين ب�صكل ملحوظ عن الأطفال غري العاملني. فمن بني الأطفال يف عمر 17 عامًا, 
هناك 48.6 يف املائة من الأطفال غري العاملني ل يتمّتعون باأي موؤهلت تعليمية )ول حتى �صهادة تعليم ابتدائي(, تبلغ هذه 

الن�صبة 65.8 يف املائة يف �صفوف الأطفال العاملني و75.6 يف املائة يف �صفوف الأطفال العّمال.

اإىل معاجلة املتابعة  اأن تكون التدخلت املرتبطة مبكافحة عمالة الأطفال متعددة الأوجه. وتهدف  بالتايل, يجب 
ال�صن,  �صغار  الأطفال  وت�صغيل  خا�ص,  ب�صكل  العاملني  والأطفال  عام,  ب�صكل  الأطفال  �صفوف  يف  للدرا�صة  املنخف�صة 
وانخراط الأطفال الأكرب �صنًا يف اأعمال خطرة يف وقت متزامن مع بع�صها البع�ص. وقد يكون من �صاأن اأن�صطة التوعية 
املوجهة نحو اأهايل الأطفال تقلي�ص املخاطر يف مكان عمل الأطفال اإىل حّد ما, مع اأّنه قد ل ينتج عنها بال�صرورة ان�صحاب 
الأطفال من العمل. وبغية تقلي�ص الت�صّرب من املدر�صة, وتوجيه الأطفال لرتك العمل والذهاب اإىل املدر�صة وا�صتبقائهم 
نامية  بلدان  م�صتخدمة يف  وال�صتفادة من جتارب مماثلة  للأطفال,  املدر�صة جذابة  و�صع معاجلات جتعل  يجب  فيها, 
اإيل  اأّن هذه الربامج ل تهدف مبا�صرة  باملدر�صة. ومع  والأغذية مقابل اللتحاق  للتنقل  نقود م�صروطة  اأخرى, كاإعطاء 
تقلي�ص عمل الأطفال, لكنها تعمل على ا�صتبقاء الأطفال يف املدر�صة لفرتة اأطول وتخفف وطاأة انخفا�ص الدخل يف الأ�صر 
الفقرية, وقد ت�صاعد يف تخفيف م�صكلة عمل الأطفال اأي�صًا. كما يجب و�صع برامج تدريب خا�صة للأطفال الأكرب �صنًا 
غري امللتحقني باملدار�ص, مع الأخذ بعني العتبار كون البع�ص منهم مل يلتحقوا قط باملدر�صة. ومن املهم اأي�صًا اإيلء عناية 

خا�صة للفتيات الريفيات العاملت اللواتي ي�صّكلن اأكرب جمموعة من الأطفال غري امللتحقني باملدار�ص.   

يعملون. الذين  الأطفال  كل  العاملون(  )الطفال   Working children 6
يواجهون  باأّنهم  عملهم,  �صاعات  عدد  اأو  ل�صنهم  نظرًا  يعتربون,  اآخرين  اأطفال  اإىل  بالإ�صافة  خطرة  باأعمال  يقومون  الذين  الأطفال  العمال(  )الأطفال   Child labourers 7

خماطر خمتلفة على تطورهم اجل�صدي والجتماعي والنف�صي والتعليمي ب�صبب عملهم
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مقــــــــدمـــــــة
اأجرى اجلهاز املركزي للإح�صاء  )CSO(يف اجلمهورية اليمنية, بالتعاون مع الربنامج الدويل للق�صاء على عمل 
الأطفال)IPEC(  التابع ملنظمة العمل الدولية, وال�صندوق الجتماعي للتنمية و�صندوق الأمم املتحدة لرعاية الطفولة 
 67.617 9.571 اأ�صرة معي�صية تت�صّمن  )اليوني�صيف( للمّرة الأوىل م�صحًا وطنيًا حول عمل الأطفال . وقد غّطى امل�صح 
فردًا من بينهم 23.535 طفًل ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا. كما �صّمم امل�صح الوطني لعمل الأطفال لإعطاء موؤ�صرات 
حول ثلثة اأوجه اأ�صا�صية يف حياة الأطفال, هي: الن�صاط القت�صادي, التعليم, واخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر. 
ويوّثق هذا التقرير نتائج هذا امل�صح, خا�صة انت�صار وخ�صائ�ص عمل الأطفال وعمالتهم ومعدلت متابعة الدرا�صة ون�صبة 
النتائج  اأ�صا�ص  قيا�صها على  التي مت  للعمل  املحتملة  والآثار  الأجر  املنخرطني يف خدمات منزلية غري مدفوعة  الأطفال 

املدر�صية.

تقع اجلمهورية اليمنية يف الق�صم اجلنوبي من �صبه اجلزيرة العربية, حتّدها اململكة العربية ال�صعودية من ال�صمال 
اأفقر  اأحد   -  2009 العام  اأمريكي يف  1.261 دولر  يبلغ  للفرد  اإجمايل  بناجت قومي  وتعّد -  ال�صرق.  ُعمان من  و�صلطنة 
البلدان يف العامل )اجلهاز املركزي للإح�صاء 2010(. ول يعاين اليمن من دخل منخف�ص فح�صب, بل اأي�صًا من تنمية 
ب�صرية منخف�صة. وي�صع الدليل القيا�صي للتنمية الب�صرية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي اليمن من بني البلدان 
ذات التنمية الب�صرية املنخف�صة مبرتبة 154 من اأ�صل 187 بلدًا )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي, 2011(. وياأتي ترتيب 
اليمن يف دليل التنمية الب�صرية اأدنى من ترتيبه ح�صب ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 8, الأمر الذي يعني اأّنه 

كان بالإمكان حتقيق زيادة يف م�صتوى الدخل عما هو عليه الآن.

ويف املقابل ت�صهد البلد معدل منو �صكاين مرتفع يقّدر بـ 2.9 يف املائة �صنويًا للفرتة بني 2005 و2010, ويعود هذا 
ب�صكل اأ�صا�صي اإىل معدل اخل�صوبة املرتفع, الذي يقّدر بـ 5.5 ولدات لكّل امراأة )اجلهاز املركزي للإح�صاء, 2010(. 
الر�صع  وفيات  معدل   2004 للعام  ال�صكاين  التعداد  وي�صع  عامًا.   62 ويبلغ  منخف�ص  امليلد  عند  املتوقع  العمر  اأّن  كما 
والأطفال )دون اخلم�ص �صنوات( عند 77.2 و92.3 وفاة من بني 1000 ولدة. ونظرًا ملعدلت اخل�صوبة العالية, ي�صّكل 
الأطفال دون الـ 15 عامًا قرابة 45 يف املائة من ال�صكان. كما تعاين املخرجات التعليمية اأي�صًا من ال�صعف يف اليمن, حيث 
4 من 10 اأ�صخا�ص )�صن 10 �صنوات وما فوق( اأميني. وترتفع الأمية يف �صفوف الن�صاء اإىل 60 يف املائة )اجلهاز املركزي 
12.8 يف املائة فقط من الذكور و4.7 يف املائة من الإناث بتعليم ثانوي وما فوق, كما يبلغ  2010(. ويتمّتع  للإح�صاء, 

متو�صط �صنوات التعليم 2.5 �صنة )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي, 2011(. 

والغاز  النفط  اأّن  اإل  للنفط,  �صغري  منتج  اليمن  اأّن  ومع  النفط.  عائدات  على  كبري  ب�صكل  اليمني  القت�صاد  ويعّول 
ي�صكلن جزءًا كبريًا من الناجت املحلي الإجمايل والدخل احلكومي. بالتايل, فاإن التقلبات يف اأ�صعار النفط توؤّثر ب�صكل عميق 
31.1 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل )بالأ�صعار  يف القت�صاد اليمني. فعلى �صبيل املثال, �صكل النفط والغاز حوايل 
اجلارية(, انخف�صت هذه الن�صبة يف عام 2009 لت�صل اإىل 18.5 يف املائة فقط. وبالنظر اإىل هيكل القت�صاد اليمني جند 
اأن الزراعة متثل12.1 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل )اأرقام العام 2009(, وال�صناعة 32 يف املائة, اأما اخلدمات 
فتمثل 54.9 يف املائة. وبالرغم من احل�صة ال�صئيلة للزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل, اإل اأنها ت�صغل ثلث القوى العاملة. 
وبالرغم من موائمة املناخ لإنتاج النب, خا�صة يف املناطق ال�صمالية, ي�صكل القات 2.4 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل يف 
العام 2009, الذي يحتوي على بع�ص املواد املن�صطة, وتتم زراعته ب�صكل اأ�صا�صي لل�صوق املحلية. كما تعاين اليمن من ندرة 

املياه, ما ي�صّكل عائقًا مهمًا اأمام الإنتاج الزراعي,  كما ت�صّكل تربية املا�صية ن�صاطًا اقت�صاديًا اآخر مهمًا. 
املتحدة  الأمم  )برنامج  بلدًا   187 اأ�صل  من   143 املرتبة  يف  ي�صّنف   ,)2005 العام  يف  ال�صرائية  القوة  تعادل  )بح�صب  اأمريكي  دولر   2.213 يبلغ  للفرد  اإجمايل  قومي  بدخل    8

الإمنائي, 2011(.
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العربية  اليمن )اجلمهورية  يلِغ توحيد �صمال  اليمن, فلم  ال�صيا�صي ي�صّكل عامل خطر يف  ما يزال عدم ال�صتقرار 
اليمنية( وجنوبه )جمهورية اليمن الدميقراطية ال�صعبية( التوتر بني اجلهتني. وقد اأّثرت احلرب الأهلية يف العام 1994 
مليزانية  الأخري  امل�صح  ويحّدد  اأ�صًل.  اله�ّص  القت�صاد  �صلبًا على  العربي  الربيع  بعد   2011 العام  النتفا�صة يف  وموؤخرًا 

ال�صرة )2006/2005( معدل الفقر يف البلد بكامله عند 34.8 يف املائة.

اليمن.  العاملني يف  الأطفال  �صيتم درا�صة و�صع  والجتماعي  والقت�صادي  الدميغرايف  الواقع  بالعتبار  الأخذ  ومع 
فبطبيعة احلال, يوؤثر الفقر املنت�صر وال�صغط ال�صكاين وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي وفر�ص العمل املحدودة يف القطاعات 
الأخرى, غري الزراعة, على معي�صة الأطفال. ونظرًا لطبيعة البيانات املوجودة لدينا, ل ن�صتطيع �صوى درا�صة وجه واحد 

من اأوجه حياة الأطفال وهو املرتبط با�صتخدامهم للوقت.

ويتكون هذا التقرير من خم�صة اأق�صام كما يلي: يو�صح الق�صم الأول منهجية امل�صح وجمموعة البيانات امل�صتخدمة 
اأ�صا�صية, ينظر  اأجزاء  اأربعة  اإىل  للوقت وهو مق�ّصم  ا�صتخدام الأطفال  اأمناط  الثاين  الق�صم  التحليل. ويفح�ص  يف هذا 
اجلزء الأول يف عدد ال�صكان الأطفال يف اليمن. اأما اجلزء الثاين, فيتطرق اإىل انت�صار الن�صاط القت�صادي يف �صفوف 
الأطفال, ويعر�ص اجلزء الثالث موؤ�صرات التعليم الأ�صا�صية, ويظهر اجلزء الرابع انت�صار اخلدمات املنزلية غري مدفوعة 
الأجر يف �صفوف الأطفال. اأما الق�صم الثالث, فينظر عن كثب اإىل اأن�صطة الأطفال القت�صادية من خلل اإعطاء املزيد 
من الإح�صاءات الو�صفية حول طبيعة العمل الذي يقوم به الأطفال وظروف عملهم. ويقّدم الق�صم الرابع نتائج حتليل 
متعّدد املتغرّيات حول حمّددات عمل الأطفال وعمالتهم ودرا�صتهم. ويهدف ذلك اإىل حتديد املتلزمات الأ�صا�صية لهذه 
واأخريًا, يختتم  تعليمهم.  الأطفال وعمالتهم على  لعمل  املحتملة  ال�صلبية  النتائج  اإىل  الق�صم اخلام�ص  ويتطّرق  النتائج. 

الق�صم ال�صاد�ص بالتقرير.
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الق�سم الأول
منهجية امل�سح وجمموعة البيانات

ت�سميم العينة  1.1
يف العام 2010, وبدعم مادي وفني من الربنامج الدويل للق�صاء على عمل الأطفال التابع ملنظمة العمل الدولية, 
يف  للإح�صاء  املركزي  اجلهاز  اأجرى  )اليوني�صيف(,  للطفولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة  للتنمية  الجتماعي  وال�صندوق 
اجلمهورية اليمنية للمرة الأوىل م�صحًا وطنيًا لعمل الأطفال. وقد هدف امل�صح اإىل تعزيز ا�صتيعاب انت�صار عمالة الأطفال 
والأطفال امل�صتغلني, كذلك اخل�صائ�ص الأ�صا�صية للأطفال العاملني والعواقب املحتملة للعمل التي مت قيا�صها على اأ�صا�ص 

النتائج9  الدرا�صية وال�صحية. وقد اأجري امل�صح امليداين يف �صهر اأيار/مايو, حينما كانت املدار�ص ما تزال مفتوحة10. 

لقد غّطى امل�صح 9.571 اأ�صرة معي�صية تت�صّمن 67.617 فردًا من بينهم 23.535 طفًل ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 
عامًا. ومن بني الـ 9.571 اأ�صرة التي مت اختيارها, ت�صمنت 7.249 )75.7 يف املائة( منها اأطفاًل ترتاوح اأعمارهم بني 5 
و17 عامًا. وقد اختري حجم العينة ب�صكل ي�صمح باحل�صول على تقديرات تعك�ص الواقع على الأر�ص, من خلل موؤ�صرات 
اأ�صا�صية حول عمل الأطفال على م�صتوى البلد باأ�صره, وعلى �صعيد املناطق احل�صرية والريفية11  )اأنظر امللحق اأ حول 

ت�صميم عينة امل�صح(.

ال�ستبيان  2.1
و�صع ا�صتبيان امل�صح الوطني لعمل الأطفال على اأ�صا�ص منوذج ا�صتبيانات امل�صح الوطني لعمل الأطفال الذي و�صعه برنامج 
املعلومات الإح�صائية والر�صد ب�صاأن عمل الأطفال التابع ملنظمة العمل الدولية, ويتاأّلف من ثلثة اأجزاء اأ�صا�صية: 1(  ا�صتمارة 
2( ا�صتمارة خ�صائ�ص الأ�صرة املعي�صية؛ و3( ا�صتمارة الأطفال. ومت توجيه ا�صتمارتي خ�صائ�ص الأ�صرة املعي�صية  للبالغني؛ 

والبالغني للفرد الأكرث معرفة يف الأ�صرة فيما وّجهت ا�صتمارة الأطفال للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا.

وقد جمعت ا�صتمارة البالغني معلومات حول تركيب الأ�صرة وامل�صتوى التعليمي لأفرادها واحلالة العملية واخلدمات 
اإزاء عمل الأطفال. وقد ت�صمنت ا�صتمارة  املنزلية غري مدفوعة الأجر التي يوؤديها الأطفال ونظرة الوالدين/الأو�صياء 

البالغني الأق�صام التالية:
تركيب الأ�صرة املعي�صية وخ�صائ�ص اأفرادها. 1
التح�صيل العلمي )�صن اخلام�صة وما فوق(. 2
حالة الن�صاط القت�صادي احلايل )�صن اخلام�صة وما فوق( . 3
احلالة العملية العتيادية )�صن اخلام�صة وما فوق(. 4
املهام الأ�صرية )�صن ما بني 5 و17(. 5
نظرة/ملحظات الوالدين/الأو�صياء اإزاء الأطفال العاملني. 6

املعّمرة واحلالة  ال�صلع  امل�صكن وملكية  املعي�صية معلومات حول خ�صائ�ص  الأ�صرة  ا�صتمارة خ�صائ�ص  وكما جمعت 
الجتماعية والقت�صادية. وت�صمنت ق�صمني:

خ�صائ�ص امل�صكن والأ�صرة املعي�صية. 1
احلالة القت�صادية والجتماعية للأ�صرة املعي�صية  . 2

ال�صحية. النتائج  حول  معلومات  على  احل�صول  تعّذر  امل�صح,  اإدارة  واجهتها  التي  للم�صاكل  نظرًا  لحقًا,  التف�صري  �صيتم  كما    9
حزيران/يونيو. اإىل  اأيلول/�صبتمرب  من  الدرا�صية  ال�صنة  متتد    10

الـ21. املحافظات  يف  وت�صغيلهم  الأطفال  عمل  عن  م�صتقلة  تقديرات  لتوفري  يكفي  مبا  كبريًا  العينة  حجم  لي�ص    11



4

اأما ا�صتمارة الأطفال, فقد هدفت اإىل جمع معلومات حول تعليم الأطفال وعملهم والنتائج ال�صحية من منظورهم 
اخلا�ص. وتت�صمن ال�صتمارة الأق�صام التالية:

التح�صيل العلمي. 1
حالة الن�صاط القت�صادي احلايل. 2
امل�صائل املرتبطة بال�صحة وال�صلمة بالن�صبة للأطفال العاملني. 3
اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر )الأعمال املنزلية(. 4

اأّنه ونظرًا ل�صعوبات تنظيمية, مل يتم تنفيذ امل�صح يف حمافظة واحدة, وقد مت اإجراء التحليل حول الأطفال  غري 
العاملون وعمل الأطفال يف اليمن بالعتماد على اجلزئيني الأول والثاين من م�صح عمل الأطفال. ونتيجة لذلك مل يتم حتليل 
اأي معلومات مرتبطة ب�صحة الأطفال و�صلمتهم, حيث اأن الأ�صئلة تطرح فقط على الأطفال, بافرتا�ص اأّنه با�صتطاعتهم 

تقييم ظروف عملهم واملخاطر التي يواجهونها يف العمل ب�صكل اأف�صل.

تعريف الأطفال العاملون وعمل الأطفال    3.1
اأ�صا�صية كما �صيتم ا�صتخدامها يف باقي التقرير )ملزيد من التعريفات الأخرى  نعطي يف ما يلي تعريفات ملفاهيم 

امل�صتخدمة يف امل�صح اأنظر امللحق ب(.

الأطفال العاملون )الأطفال امل�صتغلون(: يعترب الأطفال )بني 5 و17 عامًا( اأطفاًل عاملني )اأو م�صتغلني( اإن عملوا 
ولو ملدة �صاعة خلل فرتة الإ�صناد اأو اإن كان لديهم عمل جتاري اأو وظيفة تغيبوا عنها ب�صكل موؤقت. ويحدد ذلك نظام 

احل�صابات القومية التابع للأمم املتحدة ما يعترب وما ل يعترب ن�صاطًا اقت�صاديا. 

ب�صكل عام, تعترب جميع الأن�صطة املوجهة نحو ال�صوق واإنتاج ال�صلع لل�صتهلك ال�صخ�صي وبع�ص اخلدمات املقدمة 
لأفراد الأ�صرة عن طريق اأفرادها )مثل ت�صليحات كبرية يف املنزل اأو اإح�صار املياه اأو حمل حطب لل�صتخدام املنزيل( 

اأن�صطة اقت�صادية, ويعترب الأ�صخا�ص املنخرطني فيها عاملني. 

عمل الأطفال: 
 ,2000 العام  التابعة للأمم املتحدة. ويف  اليمنية على اتفاقية حقوق الطفل  1991, �صادقت اجلمهورية  العام  يف 
مت اأي�صًا امل�صادقة على اتفاقيتني اأ�صا�صيتني حول عمل الأطفال وهما: التفاقية رقم 138 ملنظمة العمل الدولية املتعلقة 
بالعمر الأدنى الذي ي�صمح فيه بالنخراط يف اإطار العمالة, والتفاقية رقم 182 ملنظمة العمل الدولية املتعلقة باإزالة اأ�صواأ 
اأ�صكال عمل الأطفال. وبناًء على هذه التفاقيات, مت اإ�صدار قانون ميني حلقوق الطفل يف العام 2002. وعلى ذلك, حّدد 
اليمن 14 عامًا ك�صن اأدنى للدخول اإىل العمل, واأقّر باأّنه ل يجوز ت�صغيل اأطفال دون 18 عامًا يف عمل خطر. ومينع القانون 
ت�صغيل الأطفال لأكرث من �صت �صاعات يوميًا )البند 137(. كما ل ي�صمح للأطفال العمل ليًل اأي�صًا )البند 137(. غري اأّنه 
ما من اأحكام يف القانون حول الأعمال اخلفيفة. اأ�صف اأّن الأنظمة املحددة يف قانون حقوق الطفل ل تطّبق على الأطفال 

الذين يعملون مع عائلتهم.

و�صيتم لأغرا�ص هذه الدرا�صة اعتبار جميع الأ�صخا�ص الأ�صغر من �صن 14 عامًا اأطفال �صغار جدًا على العمل ولو 
17 عامًا(, �صن�صتخدم ومبوجب قانون حقوق  اإىل   14 حتى ل�صاعة يف الأ�صبوع. وبالن�صبة للأطفال الأكرب �صنًا )اأي من 
الطفل اليمني الـ 30 �صاعة كمحدد لعمالة الأطفال12.  كما اأّنه وبغ�ص النظر عن �صاعات العمل, يعترب الأطفال املنخرطني 
امل�صموحة  العمل  �صاعات  من  الأق�صى  احلد  حّددنا  للأطفال,  راحة  يومني  اإعطاء  بافرتا�ص  �صاعات.   6 الـ  يتخطى  اأن  ميكن  ل  الذي  اليومي  العمل  اإىل  الواقع  يف  القانون  ي�صري    12

للأطفال بـ 30 �صاعة.
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اأو تطورهم الأخلقي للخطر اأطفال عّمال.  اأو تعليمهم  اأو قد يعّر�ص �صحتهم  يف عمل ل يتنا�صب مع قدراتهم كاأطفال 
وبالتايل, تت�صّمن عمالة الأطفال:

الأطفال العاملون يف �صناعات خطرة كالتعدين واملقالع والبناء؛ . 1
الأطفال العاملون يف مهن خطرة حددتها وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل بالقرتان مع اتفاقية منظمة العمل . 2

الدولية رقم 182 )للح�صول على لئحة باملهن, راجع امللحق ج(؛
الأطفال بني 5 و13 عامًا العاملني )حتى لو ل�صاعة يف الأ�صبوع(؛. 3
الأطفال بني 14 و17 عامًا العاملني لأكرث من 30 �صاعة يف الأ�صبوع؛. 4

الأطفال الن�سطني اقت�ساديا:
ت�صمل الأطفال العاملني والأطفال العاطلني عن العمل. ن�صري اإىل اأّن حالة البطالة تنطبق فقط على الأطفال بني الـ 

14 و17 عامًا.

خ�سائ�س العينة  4.1
توزيع الفئات العمرية   1.4.1

�صيعتمد التحليل يف هذا التقرير بح�صب اجلن�ص والفئة العمرية. وبغية احلفاظ على القدرة على املقارنة مع درا�صات 
دولية, يق�ّصم الأطفال اإىل ثلث فئات عمرية: 5-11 عامًا, 12-14 عامًا و15-17 عامًا. ويظهر اجلدول 1.2 اأن 53.8 يف 
املائة من الأطفال اخلا�صعني للم�صح ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا, واأّن ن�صبة الأطفال بني 12 و14 عامًا تبلغ 24.6 يف 

املائة اأما الأطفال الذين تقع اأعمارهم بني 15 و17 عامًا فتبلغ ن�صبتهم 21.6 يف املائة على التوايل.

جدول 1.1 عدد )ون�سبة( الأطفال بح�سب الفئة العمرية واجلن�س )بدون الأخذ يف العتبار الأوزان(
�سن 15-17�سن 12-14�سن 5-11�سن 17-5 

12,660 الأولد
)%100(

6,664
)%52.6(

3,101
)%24.5(

2,895
)%22.9(

10,875الفتيات
)%100(

6,004
)%55.2(

2,695
)%24.8(

2,176
)% .20(

23,535املجموع
)%100(

12,668
)%53.8(

5,796
)%24.6(

5,071
)%21.6(

وميثل الأطفال الذكور الن�صبة الأكرب �صمن عينة الأطفال الذين خ�صعوا للم�صح )53.8 يف املائة(, وهذا الأمر ينطبق 
على جميع الفئات العمرية, لكن يلحظ الفرق الأكرب يف فئة الأطفال بني 15 و17 عامًا, حيث يتاألف 57.1 يف املائة من 
هذه املجموعة هم من الأطفال الذكور. كما �صيتم مناق�صته, كذلك الأرقام اخلا�صة بال�صكان منحازة ل�صالح الأطفال 

الذكور اأي�صًا.

توزيع الأطفال بح�سب عالقتهم برب الأ�سرة   2.4.1

وي�صكل   .)2.1 )جدول  اآبائهم  مع  يعي�صون  اأولد  من  للم�صح  اخلا�صعني  املائة(  يف   85.6( الأطفال  غالبية  تتاأّلف 
اأما ن�صب غري الأقرباء وعاملت التنظيف  8.3 يف املائة من الأطفال اخلا�صعني للم�صح.  الأحفاد املرتبة الثانية بن�صبة 
الأطفال من  النمط عادة على  وينطبق هذا  فمنخف�صة جدًا.  للم�صح,  الأطفال اخلا�صعني  بني  املنزل من  القاطنني يف 
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الأ�صرة.  اأحفاد رب  و11 عامًا هم   5 اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  الأطفال  اأكرب من  ن�صبة  اأّن  فئات عمرية خمتلفة, مع 
وهذه لي�صت بنتيجة غري اعتيادية, نظرًا اإىل اأّن والدي الأطفال الأ�صغر �صنًا عادة ما يكونون من �صغار ال�صنًا اأي�صًا, واأكرث 
قابلية للعي�ص مع العائلة املمتدة ملواجهة العوائق املادية. وبالفعل, فاإن 2.2 يف املائة و7.1 يف املائة فقط من الأطفال الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا مل تتواجد اأمهاتهم واآبائهم معهم يف الأ�صرة وقت اإجراء امل�صح. وترتفع هذه الأرقام 
ب�صكل طفيف يف �صفوف الأطفال الأكرب �صنًا؛ حيث بلغت 3.5 يف املائة و9.3 يف املائة للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
12 و14 عامًا و6.7 يف املائة و13.9 يف املائة للذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا على التوايل. واإجماًل, فقد كان 1.8 
يف املائة من الأمهات والآباء للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا غائبني عن الأ�صرة عند اإجراء امل�صح13.  
بالتايل, ترتبط النتائج املاأخوذة من هذا التقرير ب�صكل اأ�صا�صي بالأطفال الذين يقطنون مع والديهم, ومع اأو بدون اأفراد 

من الأ�صرة املمتدة.

جدول 2.1 عالقة الأطفال اخلا�سعني للم�سح برب الأ�سرة بح�سب الفئة العمرية )نتائج غري خا�سعة لالأوزان(
�سن 15-17�سن 12-14�سن 5-11�سن 17-5

0.170.020.140.59رب الأ�سرة
0.090.00.00.43الزوج/الزوجة

85.6384.4487.8586.06الإبن/الإبنة 
0.250.00.051.08الكنة/ال�سهر

8.2511.026.023.87احلفيد
3.542.364.095.86اأخ/اأخت

2.052.141.832.09قريب اآخر
0.010.010.00.02خادم )يقطن يف املنزل(

0.010.010.020.0غري قريب
23,53512,6685,7965,071عدد املالحظات

املائة. يف   1.9 الن�صبة  هذه  تبلغ  الأرقام,  ترجيح  لدى    13
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الق�سم الثاين
عمل الأطفال وتعليمهم واخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر

يف هذا الق�صم من التقرير, نعر�ص نتائج امل�صح الوطني لعمل الأطفال 2010 يف اأربعة اأجزاء. يتطّرق اجلزء الأول 
اإىل عدد الأطفال يف اليمن وثقله الن�صبي مقارنة مع اإجمايل عدد ال�صكان. ويناق�ص الق�صم الثاين انت�صار العمل يف �صفوف 
الأطفال و�صاعات العمل. ويتطّرق اجلزء الثالث اإىل تعليم الأطفال, حيث ي�صتعر�ص موؤ�صرات التعليم الأ�صا�صي, واللتحاق 
باملدر�صة وال�صف ح�صب ال�صن. اأما اجلزء الرابع فيهتم باخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر, و�صاعات العمل التي يتم 

ق�صاوؤها يف مثل هذه اخلدمات.

عدد ال�سكان الأطفال  1.2
يقّدر عدد �صكان اليمن بـ 22.492.000 ن�صمة, 34.3 يف املائة منهم اأطفال ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا. ويبني ال�صكل 
البياين 2.1 التوزيع الهرمي لأعمار ال�صكان فهناك جزء �صفلي عري�ص, ي�صيق ب�صرعة عند اأعماٍر اأكرب, ما ي�صري اإىل خ�صوبة عالية 
ومعدل عمري اأقّل. بالفعل, فاأ�صغر فئة عمرية )0-4 �صنوات( تتمّتع باأعلى ح�صة من ال�صكان بن�صبة 15.5 يف املائة. يف املقابل, 

ي�صكل الأفراد الذين يبلغون 70 عامًا وما فوق 2.3 يف املائة من ال�صكان.

اأي�صًا ثمة جانب خا�ص بهيكلية ال�صكان يف اليمن وهو كون احل�صة الأكرب لل�صبيان يف الفئة العمرية 5 اإىل 17 عامًا. وفيما 
تبلغ ن�صبة الذكور اإىل الإناث يف الفئة العمرية 0 اإىل 14 عامًا 1.01, يرتفع هذا الرقم اإىل 1.06 يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 5 و9 �صنوات ويزداد اأكرث اإىل 1.13 يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 10 و14 عامًا و15 و19 عامًا. 
ويف الفئة العمرية 5 اإىل 17 عامًا, تقّدر ن�صبة الذكور اإىل الإناث بـ 141.12.  تو�صح هذه الختلفات يف الن�صب عدد من الظواهر 
املتغرية, مثل ارتفاع معدل الوفيات يف �صفوف الفتيات اأو الهجرة اإىل خارج البلد. ومع اأّنه يتعّذر حتديد �صبب النحياز للذكور يف 
�صفوف الأطفال من خلل جمموعة البيانات احلالية, ي�صري النحياز الظاهر ب�صكل طفيف يف الفئة العمرية 0-4 �صنوات15  اإىل 
ع  علقة عوامل اأخرى اإىل جانب الوفيات النتقائية. ويف حقيقة الأمر, يبنّي التعداد ال�صكاين للعام 2004 اأّن معدلت وفيات الر�صّ
من الذكور اأعلى ب�صكل طفيف مقارنة مع الإناث )اجلهاز املركزي للإح�صاء, 2010(, وفيما يقدر معدل وفيات الر�صع الأولد بـ 
79.10 بالألف, فاملعدل املقابل للفتيات هو 75.04. باملثل, وفيما يبلغ معدل وفيات الأطفال )دون اخلم�ص �صنوات( 92.9 بالألف 

يف �صفوف الأولد, فاإّن املعدل املقابل يف �صفوف الفتيات هو 91.66.

ال�سكل 1.2 التوزيع الهرمي لأعمار ال�سكان ح�سب العمر واجلن�س
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فيها. للذكور  لتحّيز  وجود  ل  التي  املجتمعات  يف  دون,  فما  �صنة    15 العمرية  الفئة  يف  للأطفال   1.06 الإناث  اإىل  الذكور  ن�صبة  تبلغ  اأن  يتوّقع  ما  عادة    14
 107 اإىل   103 الأرقام بني  للأولد هذه  للتحّيز  فيها  بلدان ل وجود  العامل, يف  اأدلة جتريبية من حول  وت�صع   .)1990 فتاة )�صني,   100 اأولد مقابل   105 الولدة  يتوّقع عند    15

اأولد لكّل 100 فتاة. بالتايل, فاإّن الأرقام التي مت احل�صول عليها من م�صح عمل الأطفال منخف�صة قليًل.
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عمل الأطفال  2.2

الو�سع الراهن لعمل الأطفال  1.2.2

 1.614.000 5 و17 عامًا واملنخرطني يف �صوق العمل يف اليمن بـ   يقّدر عدد الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
طفل. وميّثل هذا الرقم 21.0 يف املائة من عدد الأطفال يف نف�ص الفئة العمرية. ويزداد انت�صار عمالة الأطفال مع ارتفاع 
ال�صن. ففيما 11.0 يف املائة من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا يعملون, يزداد هذا الرقم اإىل 28.5 
يف املائة بني الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و14 عامًا ويرتفع اأكرث اإىل 39.1 يف املائة يف اأو�صاط الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 15 و17 عامًا.

واإذا ما مت اأخذ الأطفال الباحثني عن عمل بعني العتبار )ن�صري اإىل اأن حالة البطالة فقط للأطفال الأكرب �صنًا(, 
يزداد عدد الأطفال الن�صطني على امل�صتوى القت�صادي اإىل 1.634.000 طفل. وتقدر ن�صبة امل�صاركة يف القوى العاملة يف 

�صفوف الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا بـ 40.4 يف املائة16. 

جدول 1.2 انت�سار العمل بح�سب ال�سن- فرتة اإ�سناد ق�سرية
�سن 15-17�سن 12-14�سن 5-11�سن 17-5

7,702,9824,262,1541,890,2081,550,621عدد الأطفال
1,613,987468,722538,829606,436العاملون )عدد(

39.1%28.5%11.0%21.0%العاملون )%(

مالحظة: فرتة �لإ�صناد هي �لأ�صبوع �لذي ي�صبق �مل�صح

جدول 2.2 انت�سار العمل بح�سب ال�سن واجلن�س- فرتة ا�سناد ق�سرية
�سن 15-17�سن 12-14�سن 5-11�سن 17-5

فتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولد
4,062,1163,640,8672,224,3542,037,799992,042898,165845,720704,902عدد الأطفال

882,302731,684218,619250,103284,576254,253379,108227,328العاملون )عدد(
32.3%44.8%28.3%28.7%12.3%9.8%20.1%21.7%العاملون )%(

مالحظة: فرتة �لإ�صناد هي �لأ�صبوع �لذي ي�صبق �مل�صح

وكما هو وا�صح يف )جدول 2.2( فاإّن انت�صار العمل اأعلى بقليل بني الأولد مقارنة مع الفتيات, ففيما 21.7 يف املائة 
من الأولد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا عاملني, تبلغ هذه الن�صبة 20.1 يف املائة بني الفتيات.

15 و17 عامًا, حيث تبلغ ن�صبة الأولد  اأي�صًا, باأن معدلت العمل الأكرث ارتفاعًا تربز يف الفئة العمرية  كما يت�صح 
العاملني يف هذه الفئة العمرية 44.8 يف املائة, بينما تبلغ الن�صبة املقابلة بني الفتيات 32.3 يف املائة. يف املقابل, فاإّن معدل 
اأو م�صاوية لها. وتظهر الفجوة املتزايدة يف  اأعلى من معدل عمل الأولد  عمل الفتيات يف �صفوف الأطفال الأ�صغر �صنًا 
معدلت عمل الفتيات والأولد مع تقّدمهم يف العمر حيث يظهر دور النوع الجتماعي )Gender( حني يتخطى الأطفال 

�صّن البلوغ.

كما اأن متو�صط معدل عمل الأطفال الريفيني اأعلى بو�صوح من معدل عمل الأطفال احل�صريني )ال�صكل 2.2(, وفيما 
يبلغ معدل العمل يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا والذين يقطنون يف املناطق احل�صرية 7.6 

�صنًا. الأ�صغر  للأطفال  العمل  معدل  ت�صاوي  وهي  العمل  �صن  يف  ال�صكان  على  مق�صوم  العمل  عن  والعاطلني  العاملني  جمموع  على  العاملة  القوى  يف  امل�صاركة  ن�صبة  تقوم    16
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يف املائة, يرتفع هذا املعدل اإىل 25.5 يف املائة يف �صفوف الأطفال الريفيني. بالتايل, فاإن معدل عمل الأطفال الريفيني 
هو ما يرفع املعدل اإىل 21 يف املائة على م�صتوى البلد باأ�صره. 

يف املائة حتى يف �صفوف الفئة العمرية الأكرب �صنًا )5 اإىل 17 عامًا(,  ففي واقع الأمر ل يتخطى معدل العمل 20 
2.5 يف املائة. جدير  11 عامًا( حيث يبلغ حوايل  اإىل  وهذا املعدل منخف�ص يف �صفوف الفئة العمرية الأ�صغر �صنًا )5 
بالذكر اأن نحو ن�صف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا يعملون يف املناطق الريفية, كما اأّن متو�صط معدل 

العمل مرتفع ب�صكل ملحوظ )13.8 يف املائة( حتى يف �صفوف الفئة العمرية الأ�صغر �صنًا.
ال�سكل 2.2 معدل العمل بح�سب ال�سن ونوع امل�سكن
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ال�سكل 3.2 معدل العمل بح�سب ال�سن واجلن�س ونوع امل�سكن
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ويبني ال�صكل البياين 3.2 معدل عمل الأطفال يف املناطق احل�صرية والريفية بح�صب ال�صن والنوع الجتماعي, ففي 
املناطق احل�صرية, وبغ�ّص النظر عن الفئة العمرية املاأخوذة بعني العتبار, يعّد معدل عمل الأطفال الإناث اأدنى ب�صكل 
ملحوظ من معدل عمل الأطفال الذكور. اأما يف املناطق الريفية, فينطبق هذا فقط على الأطفال الأكرب �صنًا. اأما الأطفال 
الأطفال  اأّن معدلت عمل  اإىل  الإ�صارة  الذكور. جتدر  الإناث معدلت عمل  الأطفال  فيتخطى معدل عمل  �صنًا,  الأ�صغر 
الريفيني الإناث يف جميع الأعمار تتخطى املعدلت املتوّقعة للأطفال احل�صريني الذكور بهام�ص كبري. وت�صري هذه النتائج 
اإىل اأّن الأ�صر ل ترتدد يف ت�صغيل طفلتاها الإناث يف حال توّفر الأعمال املنا�صبة لهّن. )�صنعود اإىل هذه النقطة لحقًا عند 

مناق�صة اأنواع الأعمال التي يوؤديها الأطفال الذكور والإناث(.
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احلالةالعتيادية لعمل الأطفال  2.2.2
قّدرت الأرقام اخلا�صة بعمل الأطفال يف الق�صم الفرعي ال�صابق على اأ�صا�ص �صل�صلة من الأ�صئلة حول العمل )مراجعة 
ا�صتمارة البالغني يف امللحق د( وذلك بغر�صال�صتف�صارعن انخراط الأطفال يف ن�صاط اقت�صادي يف الأ�صبوع الذي �صبق امل�صح. 
ويف �صل�صلة مماثلة من الأ�صئلة, مت ال�صتف�صار عن م�صاركة الأطفال يف ن�صاط اقت�صادي على اأ�صا�ص فرتة اإ�صناد غطت الأ�صهر 

الـ12 املا�صية. ويظهر ال�صكل البياين 4.2 معدل عمل الأطفال بح�صب ال�صن واجلن�ص على اأ�صا�ص فرتة اإ�صناد اأطول.
ال�سكل 4.2 معدل العمل بح�سب ال�سن واجلن�س- فرتة اإ�سناد طويلة
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مالحظة: فرتة �لإ�صناد هي �لـ 12 �صهر �لتي ت�صبق �مل�صح.

4.2( وميثل هذا التغيري زيادة  26.3 يف املائة) �صكل  اإىل  اأطول, يزداد معدل عمل الأطفال  اإ�صناد  عند اعتماد فرتة 
باأكرث من 25 يف املائةيف ن�صبة الأطفال العاملني, عندما يقارن بن�صبة الطفال العاملني يف فرتة ا�صناد اأق�صر )اجلدول 1.2( 
ما ي�صري اإىل املو�صمية يف عمل الأطفال. وعند ا�صتخدام فرتة اإ�صناد اأطول, يكون التاأثرياأكرب على معدلعمل الأطفال الأ�صغر 
�صنًا مقارنة بالأطفال الأكرب �صنًا منهم: وفيما التغيري يف معدل عمل الفئات التي ترتاوح اأعمارها بني 5 و11 عامًا و12 اإىل 
14 عامًا هو 27 يف املائة للفئتني, فاملعدل املقابل للفئة التي ترتاوح اأعمارها بني 15 و17 عامًا هو21 يف املائة. وهذا يعني اأن 
معدلت عمل الأولد الأ�صغر �صنًا اأكرث ح�صا�صية لفرتة الإ�صناد املختارة, كما ت�صري هذه النتائج اإىل اأن عمل الأطفال الأكرب 

�صنًا ذي طابع اأكرث ا�صتدامة مقارنة مع الأطفال الأ�صغر �صنًا. 

 وعند النتقال من فرتة اإ�صناد ق�صرية اإىل اأخرى طويلة, يزداد معدل عمل الفئتني اللتني يرتاوح اأعمارهما بني 5 و11 
عامًا و12 و14 عامًا بـ 30يف املائة و31 يف املائة على التوايل. اأما الزيادات املقابلة يف �صفوف الفتيات, فتبلغ 24 يف املائة 
و25 يف املائةعلى التوايل.غري اأّن التغيري يف معدل عمل الأولد الأكرب �صنًا )15 - 17 عامًا( الناجت عن تغيري فرتة الإ�صناد 

اأنخف�صاإىل18يف املائةمقارنة بـ25 يف املائة للفتيات.

العام  طيلة  يعملن  اللواتي  الفتيات  ن�صبة  وتبلغ  العام,  املائة(طوال  العاملني)61.3يف  الأطفال  من  كبرية  ن�صبة  وتعمل 
9.2 للأولدالعاملني  53.9 يف املائة. كما يبلغ متو�صط عدد اأ�صهر العمل  70.3يف املائة, وهي اأكرب من ن�صبة الأولد البالغة 
و10.4 للفتيات العاملت. ويو�صح ال�صكل البياين 5.2 املو�صمية يف عمل الأطفال الذين يعملون جلزء من العام. ويبلغ عمل 
الأطفال ذروته يف �صهري متوز/يوليو واآب/اأغ�صط�ص, مع اأّن اآذار/مار�ص �صهر حافل بالعمل اأي�صًا. كما اأّن نحو 60 يف املائة 
من الفتيات العاملت جلزء من ال�صنة يعملن يف �صهري اآب/اأغ�صط�ص واآذار/مار�ص. وتبلغ ن�صبة الأولد العاملني يف هذين 
ال�صهرين 57-58 يف املائة. كما يظهر ال�صكل 5.2 اأّن املو�صمية يف عمل الفتيات اأقّل حّدة مقارنة مع الأولد, وفيما يبلغ الفرق 

يف معدل عمل الفتيات بني املو�صم احلافل واملو�صم الراكد 11 نقطة مئوية كحّد اأق�صى, فهو 20 نقطة مئوية للأولد.
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ال�سكل 5.2 املو�سمية يف عمل الأطفال
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�ساعات عمل الأطفال  3.2.2

تعّد عدد ال�صاعات التي يتم تاأديتها خلل اأ�صبوع الإ�صناد موؤ�صرًا اآخر عن عر�ص العمل, وهو يت�صمن ال�صاعات التي 
يتم تاأديتها يف العمل الرئي�ص واأي عمل ثانوي خلل اأ�صبوع الإ�صناد. وكان لدى نحو 5 يف املائة من الأطفال العاملني, عمًل 
ثانويًا, بالإ�صافة اإىل عملهم الرئي�ص يف اأ�صبوع الإ�صناد. ويقّدر متو�صط �صاعات العمل بـ 23 �صاعة اأ�صبوعيًا. ويقّدر باأّن 
 25.3 بـ  الأ�صبوعية  العمل  الفتيات: وب�صكل عام يقّدر متو�صط �صاعات  اأطول مقارنة مع  ل�صاعات  الأولد يعملون كمعدل 
�صاعة للأولد و20.3 �صاعة للفتيات. ويظهر التوزيع الرتاكمي لل�صاعات التي مت تاأديتها- املو�صح يف ال�صكل 6.2 – اأّنه يف 
جميع اأجزاء التوزيع, يعمل الأولد ل�صاعات اأطول مقارنة مع الفتيات, كما يبنّي ال�صكل 6.2 اأي�صًا ن�صبة الأطفال العاملني 
لأكرث من 30 �صاعة يف الأ�صبوع )عدد ال�صاعات الق�صوى امل�صموح بها على امل�صتوى الوطني والذي يعترب تخطيها موؤذيًا 
للأطفال( ل ي�صتهان بها, خا�صة يف حالة الأولد. ويعمل نحو 16 يف املائة من الفتيات العاملت و27 يف املائة من الأولد 

لأكرث من 30 �صاعة يف الأ�صبوع.

ال�سكل 6.2 توزيع تراكمي جتريبي ل�ساعات العمل بح�سب اجلن�س
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تعليم الأطفال  3.2
14 �صنة, يلي املرحلة  6 حتى  9 �صنوات وت�صمل الأطفال من �صن  اإىل  اليمن  التعليم الأ�صا�صي الإلزامي يف  ميتّد 
الأ�صا�صية املرحلة الثانوية, التي متتّد اإىل ثلث �صنوات17.  ثمة عّدة خيارات يف املرحلة الثانوية ترتاوح بني التعليم 
الثانوي العام الذي يعّد الطلب للتعليم اجلامعي, والتعليم املهني. ولي�صت اأي من مرحلتي التعليم الثانوي اأو التعليم 

قبل البتدائي اإلزاميتني.

متابعة التعليم يف املدر�سة  1.3.2

يقّدر متو�صط معدل متابعة التعليم والدرا�صة يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا بـ 66.3يف 
املائة. ويعدمعدل متابعة الأولد للدرا�صة, اأعلى بكثري ويقّدر بـ 72.4يف املائة مقارنة بـ59.5يف املائةللفتيات. ويبلغ معدل 
متابعة الدرا�صة يف �صفوف الأطفال البالغني �صن التعليم الإلزامي )6 اإىل 14 عامًا( 73.6 يف املائة. ثمة اأي�صًا فجوة كبرية 
بني اجلن�صني فيما يتعلقبالتعليم الإلزامي. ففيما يبلغ معدل متابعة الدرا�صة يف �صفوف الأولد من هذه الفئة العمرية 
79.6يف املائة, فاملعدل املقابل يف �صفوف الفتيات هو 67.1يف املائة. وتزداد الفجوة بني اجلن�صني يف ما يخت�ص بالتعليم 
الإلزامي والتي تبلغ 13 نقطة مئوية اإىل 19 نقطة مئوية يف التعليم الثانوي, ويقّدر معدل متابعة الأولد بني 15 و17 عامًا 

لدرا�صة بـ 68.6يف املائة مقارنة بـ 49.3يف املائةيف �صفوف الفتيات.

ال�سكل 7.2 هرم متابعة الدرا�سة  
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يعطي هرم متابعة الدرا�صة املبنّي يف ال�صكل 7.2 معلومات تف�صيلية حول معدلت متابعة الأطفال للدرا�صة18.  وهنا 
يرتادون  الذين  �صنوات  �صن اخلم�ص  الأطفال يف  ن�صبة  واأّن  نادر,  البتدائي  قبل  التعليم  اأّن  اأوًل  نقاط:  عّدة  ميكن ذكر 
املدر�صة حم�صورة بـ 5.4 يف املائة. ثانيًا, مع اأّنه يتوّقع اأن يلتحق الأطفال بالتعليم الإلزامي يف �صن ال�صاد�صة من العمر, 
كبري  ب�صكل  اأعلى  والتا�صعة  الثامنة  �صن  الأطفال يف  الدرا�صة يف �صفوف  متابعة  معدل  اأّن  كما  يفعلون19.  فقّلة هم من 
من معدل متابعة الدرا�صة يف �صفوف الأطفال يف ال�صاد�صة وال�صابعة من العمر, وي�صري هذا اإىل اأّن العديد من الأطفال 
يوؤخرون بدء املدر�صة. ثالثًا, يتخطى معدل متابعة الأولد للدرا�صة معدل الفتيات يف جميع الأعمار, لكن الفجوة تزداد بعد 
�صن الـ 14. رابعًا, يح�صل النخفا�ص الكبري يف التعليم - وهو وا�صح خا�صة للأولد - بعد �صن الـ 14, وهي ال�صن املقرتنة 

بنهاية التعليم الإلزامي.
امل�صار.  هذا  يختارون  الأطفال  من  قّلة  اأّن  البيانات, يلحظ  اأّنه يف  الثانوي. غري  بالتعليم  اللتحاق  يوّدون  ل  الذين  للأطفال  عامني  على  تعليمها  مهنية ميتّد  مدار�ص  اأي�صًا  تتواجد    17

واللتحاق. ال�صن  حول   )2008( وكينغ  اأورازمي  هرمي  العر�ص  هذا  يتبع    18
 ,2010 اأيار/مايو  امل�صح يف  اأجري  اأن ذكرنا,  �صبق  امل�صح. كما  توقيت  اإىل  العمر جزئيًا  ال�صاد�صة من  الأطفال يف  املنخف�صة يف �صفوف  الدرا�صة  �صبب كون معدل متابعة  يعود  19  قد 

حني كانت املدار�ص على و�صك الإقفال. فرمبا بلغ بع�ص الأطفال �صن ال�صاد�صة يف العام احلايل, وبالتايل �صيبداأون املدر�صة يف اأيلول/�صبتمرب 2010.
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ال�سكل 8.2 هرم متابعة الدرا�سة يف املناطق احل�سرية
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ال�سكل 9.2 هرم متابعة الدرا�سة يف املناطق الريفية
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8.2 و9.2 اللذين يظهران هرمي متابعة الدرا�صة لكّل من  ح الختلف احل�صري- الريفي املبنّي يف ال�صكلني  يو�صّ
املناطق احل�صرية والريفية على حدة. ونلحظ معدلت متابعة درا�صة اأف�صل ب�صكل كبري يف املناطق احل�صرية لكّل من 
هو  عامًا  و17   5 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  للأطفال  الدرا�صة  متابعة  معدل  متو�صط  وفيما  والإناث.  الذكور  الأطفال 
املعدلت  اأّن متو�صط  الريفية. غري  املناطق  املائة يف  62.8 يف  املقابل  الرقم  يبلغ  املناطق احل�صرية,  املائة يف  76.8 يف 
يخفي اختلفات مهمة بني اجلن�صني. ومبقارنة ال�صكلني تت�صح احلالة الأقل حظوة للفتيات الريفيات. ففيما يف املناطق 
احل�صرية, تت�صابه معدلت متابعة الدرا�صة يف �صفوف الذكور والإناث )77.9 يف املائة مقابل 75.6 يف املائة(, ثمة فجوة 
جوهرية يف املناطق الريفية, حيث يتخّطى معدل متابعة الأولد للدرا�صة والذي يبلغ 70.6 يف املائة معدل الفتيات )54.0 
يف املائة( بـ 17 نقطة مئوية. اأي�صًا ومن خلل هرمي متابعة الدرا�صة يظهر باأّن النخفا�ص يف متابعة الدرا�صة بعد مرحلة 
التعليم الإلزامي اأكرب يف �صفوف الفتيات والأولد الذين يقطنون يف املناطق الريفية. وفيما يحدث النخفا�ص يف �صفوف 
الأولد بعد �صن الـ 14, فهو يح�صل يف �صن مبكرة اأكرث لدى الفتيات, عند حوايل �صن الـ 13, ما ي�صري اإىل اأّن ن�صب كبرية 
من الفتيات ل ينجحن حتى يف امتام مرحلة التعليم الأ�صا�صي الإلزامي. �صوف نعود اإىل هذه النقطة لحقًا عند مناق�صة 

ال�صفوف التي يتم بلوغها.
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جدول 3.2 متابعة الدرا�سة بح�سب ال�سن ومكان الإقامة واجلن�س
ريفيح�سري

�سن 15-17�سن 6-14�سن 15-17�سن 14-6
فتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولد

84.483.578.170.478.061.665.141.5متابعة الدرا�سة
0.916.47.723.6الفجوة بني اجلن�سني

ويلّخ�ص اجلدول 3.2 الفجوة يف التعليم بني اجلن�صني يف املناطق احل�صرية والريفية من خلل تق�صيم عدد الأطفال 
اإىل اأطفال يف مرحلة التعليم الإلزامي واأطفال اآخرين )نغفل هنا الأطفال يف �صن اخلام�صة, الذين تتدّنى جدًا يف �صفوفهم 
متابعة الدرا�صة قبل املرحلة البتدائية(. وكما ذكرنا �صابقًا, فهناك ثمة فجوة يف متابعة الدرا�صة بني الأولد والفتيات يف 
�صن التعليم الإلزامي يف املناطق احل�صرية, فالفجوة تبلغ 16.4 نقطة مئوية يف �صفوف الأطفال الأكرب �صنًا, كما نلحظ 
اأي�صًا تراجعًا مماثًل يف فجوة التعليم بني اجلن�صني يف املناطق الريفية, تزداد الفجوة البالغة 7.7 نقطة مئوية يف �صفوف 
الأطفال البالغني �صن التعليم الإلزامي اإىل 23.6 نقطة مئوية يف �صفوف الأطفال بني 15 و17 عامًا. ويبلغ متو�صط معدل 

متابعة الدرا�صة حّده الأدنى يف �صفوف الفتيات الريفيات )41.5 يف املائة(.

ال�سف بح�سب ال�سن لالأطفال امللتحقني باملدر�سة 2.3.2

الدرا�صية  ال�صنة  يف  املدر�صة  ارتياد  �صن  يف  الأطفال  به  يلتحق  الذي  ال�صف  حول  معلومات   4.2 اجلدول  يعطي 
)ل توجد معلومات حول ال�صف الأعلى الذي و�صل اإليه الأطفال الذين انقطعوا عن الدرا�صة(. ويتواجد   2010/2009

86.3 يف املائة يف ال�صف الأول البتدائي, ويبلغ هذا  من بني الأطفال يف �صن ال�صاد�صة من العمر امللتحقني باملدر�صة, 
املعدل 71.1 يف املائة يف �صفوف الأطفال البالغني 7 �صنوات, كما اأّن ن�صبة كبرية من الأطفال يف الثامنة من العمر )27 
يف املائة( هم يف ال�صف الأول اأي�صًا. ويعود على الأرجح �صبب ارتفاع ن�صبة التلميذ يف ال�صف الأول بني الأطفال البالغني 
7 و8 �صنوات اإىل دخول الأطفال املتاأخر يف النظام التعليمي20.  وبدءًا من �صن التا�صعة, نلحظ اأّن الأطفال موزعون على 
�صفوف عدة, فهناك 15.1 يف املائة من الأطفال البالغني 10 �صنوات يف ال�صف الثاين, و35.1 يف املائة يف ال�صف الثالث 
و36.8 يف املائة يف ال�صف الرابع. ويف حالة بداأ التحق الأطفال باملدر�صة يف �صن ال�صاد�صة ومل يعيدوا اأي �صف, يفرت�ص اأن 
يكونوا جميعًا يف ال�صف اخلام�ص - غري اأّن 9.1 يف املائة من هذه الفئة العمرية يف ال�صف اخلام�ص. بالتايل, فاإّن التوزيع 

يف ال�صفوف غري مرتبط ببدء الأطفال بالدرا�صة يف �صن خمتلفة, بل اأي�صًا باإعادة ال�صفوف21.  

.11 احلا�صية  مراجعة  اأي�صًا,  عامًل  امل�صح  توقيت  يكون  قد    20
11 احلا�صية  مراجعة  تاأثري.  ذي  اأي�صًا  امل�صح  توقيت  يكون  قد    21
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جدول 4.2 توزيع الأطفال امللتحقني حاليًا بح�سب امل�ستوى التعليمي وال�سف 
  

9.3 2.6 0.9          

 86.3 71.1 27.0 8.2 3.8 1.1 1.0 0.7     

4.4 25.1 57.9 30.8 15.1 5.3 3.0 2.0 1.0 0.2  0.7 

  1.2 13.4 45.9 35.1 13.4 9.6 4.0 2.7 1.6 0.4 0.6 

   0.9 14.7 36.8 32.3 14.9 8.3 5.5 2.8 1.2 0.4 

   0.1 0.5 9.1 38.1 28.6 15.4 8.6 3.6 1.5 0.4 

     0.1 9.2 31.8 27.9 13.3 8.4 5.6 2.4 

      0.6 10.0 29.7 22.7 14.7 9.3 5.8 
      1.0 10.3 32.8 19.8 15.7 5.3 

       0.1 1.1 11.9 34.1 24.5 17.0 
        0.1 1.2 11.5 28.1 24.7 
        0.5 0.2 2.9 11.4 29.9 
         0.1 0.3 2.4 12.8

سن 6

االبتدائي قبل 

1 ابتدائي 

2 ابتدائي 

3 ابتدائي 

4 ابتدائي 

5 ابتدائي 

6 ابتدائي 

7 ابتدائي 

8 ابتدائي 

9 ابتدائي 

ثانــوي1

ثانــوي2

ثانــوي3

سن 7 سن 8 سن 9 سن 10 سن 11 سن 12 سن 13 سن 14 سن 15 سن 16 سن 17

تدفقات  مقارنة  اأّنه من خلل  الدرا�صي. غري  ال�صف  اإعادة  مبا�صرة حول  معلومات  الأطفال  م�صح عمل  يعطي  ول 
اأن اأخذ فكرة حول مدى اإعادة ال�صف. فمثًل, يف اجلدول  4.2, ميكن  الأطفال من �صف اإىل ال�صف التايل يف اجلدول 
4.2, نلحظ باأّن 45.9 يف املائة من الأطفال البالغني 9 �صنوات هم يف ال�صف الثالث. بدون اإعادة ال�صف, يفرت�ص اأن 
ت�صبح هذه املجموعة من الأطفال يف ال�صف الرابع بعد عام. ومع ذلك, نلحظ فقط 36.8 يف املائة من الأطفال يف �صن 
العا�صرة يف ال�صف الرابع. كما نلحظ يف �صفوف الأطفال البالغني العا�صرة من العمر ن�صبة اأكرب من الأطفال يف ال�صف 
الثالث مقارنة مع ما ي�صري اإليه التوزيع يف �صن التا�صعة. بالتايل, من الوا�صح اأّن ن�صبة كبرية من الأطفال ل ينجحون يف 
النتقال اإىل ال�صف التايل. وبغية احل�صول على تقدير عن حجم اإعادة ال�صف, ميكن مقارنة التوزيع على ال�صفوف يف 
�صن التا�صعة والعا�صرة. بافرتا�ص اأّن ما من اأطفال جدد يلتحقون باملدر�صة يف �صن العا�صرة ول اأحد يرتكها )وعدم حدوث 
35 يف املائة. وعند مقارنة  اأخطاء يف البيانات(, ي�صري التدفق من �صف اإىل الآخر اإىل معدل تكرار ال�صف والذي يبلغ 
الأطفال يف �صن 10 و11, نلحظ املزيد من النتقال ال�صل�ص, لكن من املرجح اأن يكون هذا نتيجة الت�صّرب من املدر�صة. 
وكما نلحظ يف ال�صكل 7.2, تنخف�ص ن�صبة الأطفال الذين يرتادون املدر�صة عند �صن احلادية ع�صرة. وباعتبار احتمال 
ت�صّرب الأطفال الأقل جناحًا اأكرب, يرّجح باأّن تدفقات الت�صّرب ال�صايف ت�صاهم يف تخفي�ص معدلت اإعادة ال�صف. كما 
يظهر يف اجلدول 4.2, باأن هناك انخفا�ص كبري يف معدل متابعة الدرا�صة يف �صفوف الأطفال يف �صن الـ15. كذلك وابتداًء 
من  �صن 14 و15, يبدو تكرار ال�صف منخف�صًا اأي�صًا, والذي يرّجح باأن يكون ناجت عن الت�صّرب الكبري من النظام التعليمي, 

ويف �صن الـ 17, نلحظ باأّن 12.8 يف املائة فقط من هذه الفئة العمرية يف ال�صنة الأخرية من التعليم الثانوي.

املوؤهل التعليمي الأعلى والأطفال غري امللتحقني باملدر�سة 3.3.2

اإذا  عما  معلومات  هناك  لي�ص  باملدر�صة,  امللتحقني  غري  الأطفال  بلغه  الذي  ال�صف  حول  بيانات  وجود  عدم  رغم 
كان قد �صبق اأن ارتادوا املدر�صة اأم ل, ويف حال الإيجاب, ما هي اأعلى موؤهلت تعليمية ح�صلوا عليها يف حال وجودها. 
فبالنظر اإىل الفئة العمرية بني 6 و17 عامًا, نلحظ اأّن 20.2 يف املائة من الأطفال مل يرتادوا املدر�صة قط, وقد يكون هذا 
متعلق بالتحاق الأطفال املتاأخر بالنظام التعليمي, كما �صبق اأن ذكرنا. ويوؤكد هذا ال�صتنتاج, الن�صبة املنخف�صة يف الفئة 
العمرية بني 9 و17 عامًا, التي مل ي�صبق لها اأن التحقت باملدر�صة, ومع ذلك تبقى هذه الن�صبة 12.6 يف املائة مرتفعة يف 
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�صفوف هذه املجموعة من الأطفال, كما جند اأّن ن�صبة اأكرب من الأطفال الريفيني )15.7 يف املائة مقابل 11.3 يف املائة( 
والفتيات )19.9 يف املائة مقابل 14.4 يف املائة( مل تلتحق قط باملدر�صة. ويف �صن ال�صابعة ع�صرة, هناك 22.8 يف املائة 

من الفتيات و16.9 يف املائة من الأطفال الريفيني مل يلتحقوا باملدر�صة قط.

وبالنظر اإىل اأعلى املوؤهلت التعليمية التي مت احل�صول عليها يف �صفوف الأطفال الذين �صبق اأن التحقوا باملدر�صة, 
هذا  )ينطبق  البتدائية,  الدرا�صة  اإمتام  عند  مدر�صية هي  �صهادة  على  الأطفال  فيه  يح�صل  التي  الأوىل  املرة  اأّن  ومبا 
الو�صع على النظام القدمي, اأما يف الوقت احلايل فيح�صل التلميذ على ال�صهادة عند اإمتامه للمرحة الأ�صا�صية, اأي ال�صف 
15 و17 عامًا  التا�صع, والتي كانت ت�صمى قدميًا املرحلة الإعدادية( �صناأخذ فقط الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
بعني العتبار, وبناًء عليه جند باأن 67.6 يف املائة  من الأطفال - �صمن هذه املجموعة - ل ميلكون اأي �صهادة مدر�صية, 
27.8 يف املائة منهم حائزين على �صهادة تعليم ابتدائي )�صهادة مدر�صة متو�صطة( و1.4 يف املائة حائزين �صهادة تعليم 
ثانوي عام. وحني ناأخذ الأطفال يف �صن الـ17 فقط, تنخف�ص ب�صكل حاد ن�صبة الأطفال غري احلائزين على �صهادة, ومع 
ذلك تبقى مرتفعة وتبلغ 49.1 يف املائة. وتزداد ن�صبة احلائزين على �صهادة تعليم ابتدائي اإىل 45 يف املائة, واحلائزين 

على �صهادة ثانوية اإىل 3.9 يف املائة22.   

وبالنظر اإىل الأطفال امللتحقني باملدر�صة واملت�صّربني منها كّل على حدة, يربز تباين كبري يف الن�صبة احلائزة على 
موؤهلت, ويظهر ال�صكل 10.2 الفجوة على اأ�صا�ص الأطفال يف �صن الـ17. 

يتم  التي  الن�صبة  باملدر�صة حاليًا �صعفي  امللتحقني  الأطفال غري  �صهادة يف �صفوف  اأي  الن�صبة غري احلائزة  وتبلغ 
تقديرها للأطفال امللتحقني باملدر�صة. كما اأّن ن�صبة احلائزين على �صهادة تعليم ابتدائية اأعلى بخم�صة اأ�صعاف يف �صفوف 
الأطفال امللتحقني باملدر�صة حاليًا مقارنة مع غري امللتحقني بها, وت�صري هذه الأرقام اإىل اأّن غالبية الأطفال غري امللتحقني 

باملدر�صة حاليًا ت�صربوا يف الواقع منها بدون اإمتام التعليم الإلزامي.

ال�سكل 10.2 ال�سهادة املدر�سية بح�سب متابعة الدرا�سة )العمر 17 �سنة(
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الملتحقون 36.4 60.1 3.4

غير الملتحقين 72.6 16.9 10.5

بدون مؤهالت إبتدائيـــــة أخـــــرى

املائة(. يف   0.3( مهنية  مدر�صة  �صهادة  على  احلائزين  الأطفال  من  �صغري  عدد  ثمة     22



17

اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر التي يوؤديها الأطفال 4.2
انت�سار اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر بني الأطفال  1.4.2

يت�صح من )جدول 5.2( اأن هناك اأكرث من ن�صف الأطفال منخرطون يف خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر, يزداد 
انت�صار هذا النوع من الن�صاط مع تقّدم العمر, ففيما 34.7 يف املائة من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا 
منخرطني يف هذا الن�صاط, هذا الرقم يرتفع ليبلغ 67.8 يف املائة يف �صفوف الأطفال بني 12 و14 عامًا يزداد لي�صل اإىل 

74.58 يف املائة يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا. 

كما اأّن ن�صبة اأكرب من الفتيات مقارنة بالأولد منخرطة يف خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر: فيما 60.5 يف املائة 
من الفتيات منخرطات يف اأعمال منزلية غري مدفوعة الأجر, يبلغ هذا الرقم 42.2 يف املائة بني الأولد, )جدول 6.2(. 
وتزداد الفجوة بني اجلن�صني يف ن�صبة الأطفال املنخرطني يف خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر مع تقّدم الأطفال يف 
ال�صن )اجلدولني 5.2 و6.2(. ففيما تبلغ الفجوة 13 نقطة مئوية يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 

عامًا, ترتفع اإىل 26 نقطة مئوية يف �صفوف الأطفال بني 12 و14 عامًا و15 و17 عامًا.

جدول 5.2 انت�سار اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر بح�سب ال�سن
�سن 5-17�سن 12-14�سن 5-11�سن 17-15

7.702.9824.262.1541.890.2081.550.621عدد الأطفال
3.913.8741.476.8821.282.3591.154.693اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر )عدد(

74.5%67.8%34.7%50.8%  اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر )يف املائة(

مالحظة: فرتة �لإ�صناد هي �لأ�صبوع �لذي ي�صبق �مل�صح

جدول 6.2 انت�سار اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر بح�سب ال�سن واجلن�س
�سن 5-17�سن 12-14�سن 5-11�سن 17-15

فتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولدفتياتاأولد
4.062.1163.640.8672.224.3542.037.799992.042898.165845.720704.902عدد الأطفال

اخلدمات املنزليةغري 
1.711.9032.201.971635.797841.026548.549733.810527.557627.135مدفوعة الأجر )عدد(

اخلدمات املنزلية غري 
89.1%62.4%81.7%55.3%41.3%28.6%60.5%42.2%مدفوعة الأجر )%(

مالحظة: فرتة �لإ�صناد هي �لأ�صبوع �لذي ي�صبق �مل�صح

ال�سكل 11.2 انت�سار الأعمال املنزلية غري مدفوعة الأجر بح�سب مكان الإقامة
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يبني لنا ال�صكل 11.2, باأّن انت�صار اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر اأعلى يف �صفوف الأطفال الذين يقطنون 
الأطفال  املائة من  58.1 يف  يوؤدي  عامًا,  و17   5 العمرية  الفئة  ففي  الريفية.  املناطق  مع  مقارنة  املناطق احل�صرية  يف 
احل�صريني خدمات منزلية غري مدفوعة, تنخف�ص هذه  الن�صبة  بع�صر نقاط مئوية تقريبًا يف املناطق الريفية. ينطبق 
نف�ص الأمر على اأطفال من اأعمار خمتلفة, مع اأّن الفجوة اأدنى بقليل يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 
و17 عامًا. ورمبا يعود النت�صار الأدنى للخدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر يف �صفوف الأطفال الريفيني اإىل انخراطهم 
الأكرب يف اأن�صطة اقت�صادية, والطبيعة امل�صرتكة بني بع�ص اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر والأن�صطة القت�صادية23.  

عدد �ساعات اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر بني الأطفال  2.4.2

�ص   �ص الأطفال 10.5 �صاعات كمعدل اأ�صبوعيًا للخدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر, ويختلف الوقت املخ�صّ يخ�صّ
للخدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر بح�صب اجلن�ص, كون الفتيات يخ�ص�صن عدد �صاعات اأكرب. وكمعدل يوؤدي الأولد 
خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر ملدة 7.5 �صاعات اأ�صبوعيًا, يرتفع هذا الرقم اإىل 12.8 �صاعات اأ�صبوعيًا يف �صفوف 
الفتيات. ويبني ال�صكل 12.2 التوزيع الرتاكمي للخدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر يف �صفوف الأطفال املنخرطني يف 
هذه اخلدمات, كما يظهر حجم املدخلت الزمنية التي تخ�ص�صها الفتيات يف جميع اأجزاء التوزيع بو�صوح, بالإ�صافة 
اإىل ن�صبة �صغرية جدًا فقط من الأطفال التي تخ�ص�ص �صاعات عمل مفرطة )اأكرث من 30 �صاعة يف الأ�صبوع( للخدمات 

املنزلية غري مدفوعة الأجر. 

ال�سكل 12.2 التوزيع الرتاكمي التجريبي ل�ساعات العمل يف اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر بح�سب اجلن�س
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مع اأّن ن�صبة اأ�صغر من اأطفال الريف يوؤدون خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر, فهم كمعدل يخ�ص�صون �صاعات 
اأكرث لهذه اخلدمات مقارنة مع الأطفال احل�صريني. وفيما يبلغ متو�صط ال�صاعات املخ�ص�صة يف �صفوف اأطفال الريف 

11.1 �صاعة/اأ�صبوع, فالرقم املقابل يف �صفوف الأطفال احل�صر هو 9.1 �صاعة/اأ�صبوع.  

الأطفال. رعاية  وهو  الثانوي  عملهم  ويغفلوا  الرئي�صي  ن�صاطهم  عن  �صوى  يبلغوا  األ  املرجح  من  الزراعي,  بعملهم  يقومون  فيما  �صنًا  الأ�صغر  باأ�صقائهم  الأطفال  اهتم  اإن  مثًل,    23
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اأنواع اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر  3.4.2
يو�صح ال�صكل البياين 13.2, تق�صيم اأنواع اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر التي يوؤديها الأطفال بح�صب اجلن�ص, 
احلاجيات  باإح�صار  يقومون  الأجر   مدفوعة  غري  املنزلية  اخلدمات  يف  املنخرطني  الأولد  من  املائة  يف   90 من  فاأكرث 
اأخرى غري مدفوعة الأجر, مثل الطهي والتنظيف والغ�صيل  التي تقوم بخدمات منزلية  الن�صبة  اأما  ال�صوق للمنزل.  من 
والرعاية, فهي اأقّل من 10 يف املائة يف هذه املجموعة من الأولد. يف املقابل, تقوم الفتيات اللواتي يوؤدين خدمات منزلية 
غري مدفوعة الأجر عادة باأن�صطة التنظيف والطهي والغ�صيل والرعاية. وقلة منهّن ن�صبيًا )12. يف املائة( يقمن بالت�صوق 
اأو اإح�صار احلاجيات. وبالتايل, يبدو اأّنه ثمة قواعد �صارمة للغاية متعلقة بالنوع )ذكر اأو اأنثى( فيما يخت�ص باخلدمات 

املنزلية غري مدفوعة الأجر.
ال�سكل 13.2: اأنواع اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر التي يوؤديها الأطفال بح�سب النوع الجتماعي
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ال�سكل 14.2: اأنواع اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر التي يوؤديها الأطفال بح�سب ال�سن
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كما تختلف اأنواع اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر التي يوؤديها الأطفال بح�صب ال�صن. وعادة ما يقوم الأطفال 
الأكرب �صنًا بخدمات منزلية اأخرى مثل الطهي والتنظيف والغ�صيل. غري اأّنه يف اأن�صطة اأخرى مثل الت�صوق والرعاية, ل 

يوجد اختلفات كبرية بني الفئات العمرية )ال�صكل 14.2(.
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وعلى اأ�صا�ص هذه النتائج, يبدو اأّنه ثمة تق�صيم للعمل يف اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر التي يوؤديها الأطفال 
بح�صب ال�صن - ما ي�صري اإىل تق�صيم بح�صب القوة البدنية - وبح�صب اجلن�ص. وياأخذ الأخري الأ�صبقية على املذكور اآنفًا. 
فعلى �صبيل املثال الطهو, جند اأّنه ل يتطّلب قوة ج�صدية فح�صب لكن م�صتوى معنّي من املعرفة والن�صوج, بفعل املخاطر 
املحتملة التي ينطوي عليها هذا الن�صاط. وتتخطى ن�صبة الفتيات اللئي ترتاوح اأعمارهن بني 5 و11 عامَا املنخرطات يف 
هذا الن�صاط )20.7 يف املائة( وهذه ن�صبة تفوق ن�صبة الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا )4.3 يف املائة( 

املنخرطني يف هذا الن�صاط بهام�ص كبري.

الأطفال يف اأن�سطة متعددة24  5.2
ينخرط ن�صف الأطفال تقريبًا, الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا يف اأن�صطة متعددة. ويتمثل منط ا�صتخدام 
الوقت الأكرث �صيوعًا يف �صفوف الأطفال يف الدمج بني الدرا�صة واخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر, وت�صل الن�صبة 
يف املائة )جدول 7.2(. كما ترتاد ن�صبة مرتفعة - بالقدر نف�صه تقريبًا - من الأطفال )29 يف املائة( املدر�صة  اإىل 29.6 
دون النخراط يف اأي ن�صاط اآخر. اأ�صف اإىل ذلك, اأّن ن�صبة الأطفال الذين يدجمون بني الدرا�صة وخدمات منزلية غري 
يف املائة من  مدفوعة الأجر والعمل )اأي ن�صاط اقت�صادي اآخر( تبلغ 4.3يف املائة, وهي ن�صبة ل ي�صتهان بها, كما اأن 8.3 
الأطفال يعملون يف خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر. وتبلغ الن�صبة التي تدمج بني العمل وخدمات منزلية غري مدفوعة 
يف املائة. وتت�صمن بع�ص الأمناط الأخرى الأقل �صيوعًا فيا�صتخدام الوقت الدمج بني  الأجر- بدون ارتياد املدر�صة- 7.3 
يف املائة(. وجند اأّن اأكرث بقليل من 10يف املائة من  الدرا�صة والعمل )3.5 يف املائة(, والنخراط ح�صرًا يف العمل )3.0 

الأطفال غري منخرطني يف اأي من هذه الأن�صطة الثلث.

 جدول 7.2 الأطفال )بني �سن 6 و17( املنخرطني يف اأن�سطة متعددة بح�سب اجلن�س
الفتيات الأولداجلن�سني

املدر�سة + العمل + خدمات منزلية غري 
مدفوعة

 615,000
%8.5

331,000
%8.7

284,000
%8.4

251,000املدر�سة + العمل
%3.5

214,000
%5.7

36,000
%1.1

2,130,000املدر�سة + خدمات منزلية غري مدفوعة
%29.6

1,049,000
%27.7

1,081,000
%31.8

523,000العمل + خدمات منزلية غري مدفوعة
%7.3

163,000
%4.3

361,000
%10.6

2,085,000املدر�سة فقط
%29.0

1,331,000
%35.1

753,000
%22.2

217,000العمل فقط
%3.0

171,000
%4.5

46,0000
%1.4

594,000خدمات منزلية غري مدفوعة فقط
%8.3

143,000
%4.5

451,000
%13.3

773,000غري ن�سطني )خاملني(
%10.7

390,000
%10.3

383,000
%11.3

7,191,0003,793,0003,398,000جميع الأطفال بني 6 و17 عامًا

24 يغّطي هذا الق�صم الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 و17 عامًا, منذ بدء التعليم الإلزامي يف �صن ال�صاد�صة وقّلة من الأطفال يف �صن اخلام�صة يرتادون املدر�صة قبل البتدائية.
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كما نلحظ من خلل اجلدول )7.2( باأن هناك اختلفات ملحوظة يف منطي ا�صتخدام الأولد والفتيات للوقت؛ 
حيث ترتاد املدر�صة ن�صبة اأكرب من الأولد )35.1 يف املائة( مقارنة مع الفتيات )22.2 يف املائة( بدون النخراط يف اأي 
ن�صاط اآخر. يف املقابل, تدمج ن�صب اأكرب من الفتيات بني اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر والدرا�صة )31.8 يف املائة 
مقابل 27.7 يف املائة للأولد( اأو العمل )10.6 يف املائة مقابل 4.3 يف املائة للأولد( اأو منخرطات فقط يف اخلدمات 
املنزلية غري مدفوعة الأجر )13.3 يف املائة مقابل 3.8 يف املائة للأولد(. اأما الن�صبة املنخرطة يف العمل فح�صب ف�صئيلة, 

لكن ل ي�صتهان بها حيث تبلغ 4.5 يف املائة للأولد و1.4 يف املائة للفتيات.

جدول 8.2 الأطفال )بني �سن 6 و17( املنخرطني يف اأن�سطة متعددة بح�سب ال�سن
�سن 15-17�سن 12-14�سن 11-6

197,000املدر�سة + العمل + خدمات منزلية غري مدفوعة
%5.3

226,000
%12.5

191,000
%12.3

101,000املدر�سة + العمل
%2.7

91,000
%4.8

59,000
%3.8

904,000املدر�سة + خدمات منزلية غري مدفوعة
%24.1

732,000
%38.7

494,000
%31.8

108,000العمل + خدمات منزلية غري مدفوعة
%2.9

166,0000
%8.8

249,000
%16.1

1,489,000املدر�سة فقط
%39.7

412,000
%21.8

184,000
%11.8

53,000العمل فقط
%1.4

56,000
%3.0

108,000
%6.9

215,000خدمات منزلية غري مدفوعة فقط
%5.7

159,000
%8.4

221,000
%14.2

680,000غري ن�سطني )خاملني(
%18.1

49,000
%2.6

45,000
%2.9

3,750,0001,890,0001,551,000عدد الأطفال الإجمايل

كما يختلف منط ا�صتخدام الوقت بح�صب ال�صن )جدول 8.2(. ويكمن الفارق الأهم يف ن�صبة الأطفال الذين يرتادون 
املدر�صة ح�صريًا. وهذا الرقم هو الأعلى يف �صفوف الأطفال بني 6 و11 عامًا وبن�صبة 39.7 يف املائة, يليه فئة 12 اإىل 14 
عامًا بن�صبة 21.8 يف املائة واأخريًا فئة 15 اإىل 17 عامًا بن�صبة 11.8 يف املائة. بالتايل, ومع تقّدم الأطفال يف ال�صن, فاإنهم 
مييلون اإىل الدمج بني الدرا�صة واأن�صطة اأخرى, وتعترب اخلدمات املنزلية من بني الأن�صطة الإ�صافية الأكرث �صيوعًا غري 
مدفوعة الأجر. كما ترتفع ن�صبة الأطفال املنخرطني فقطً  يف العمل مع تقّدم الأطفال يف ال�صن؛ فبينما 1.4 يف املائة من 
الأطفال بني 5 و11 عامًا يعملون ح�صريًا, ترتفع هذه الن�صبة اإىل 3 يف املائة يف �صفوف الأطفال بني 12 و14 عامًا واإىل 
يف املائة يف �صفوف الأطفال بني 15 و17 عامًا. باملثل, ترتفع ن�صبة الأطفال الذين يدجمون بني العمل واخلدمات   6.9
املنزلية غري مدفوعة الأجر, واملنخرطني يف اخلدمات املنزلية بدون اأجر فقط, مع تقّدم الأطفال يف ال�صن. يف املقابل, 
تنخف�ص ن�صبة غري املنخرطني يف اأي من هذه الأن�صطة الثلثة مع تقّدمهم يف ال�صن, وتبلغ ن�صبة الأطفال غري الن�صطني 

اقت�صاديًا 2.9 يف املائة.

وبالنظر عن كثب اإىل الأطفال "غري الن�صطني", جند اأن اأكرث من 75 يف املائة منهم تقل اأعمارهم عن 9 �صنوات. 
وتبلغ هذه الن�صبة يف �صفوف الأطفال الإناث نحو 80 يف املائة. ولي�صت هذه النتائج باملفاجئة نظرًا اإىل النتائج ال�صابقة 
التي اأظهرت باأّن الأطفال مييلون اإىل تاأخري التحاقهم باملدر�صة. وحني �صئل والدا هوؤلء الأطفال عن �صبب عدم اإدخالهم 
اإىل املدر�صة, اأجاب 68.7 يف املائة منهم بالقول اإّنهم �صغار جدًا على اللتحاق باملدر�صة, وت�صمنت اإجابات ن�صبة اأخرى 
منهم 6.1 يف املائة "ل ن�صتطيع حتّمل كلفة الدرا�صة وبلغت ن�صبة غري املهتمني بالدرا�صة" )5.8 يف املائة( اأما من اأجاب 

باأن "املدر�صة بعيدة جدًا" فبلغت ن�صبته )4.7 يف املائة(.
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الق�سم الثالث
طبيعة عمل الأطفال ونوعية العمل الذي يقومون به

�صيتم يف هذا اجلزء التعرف عن كثب, على طبيعة عمل الأطفال بح�صب قطاع الن�صاط القت�صادي, املهنة, احلالة 
العملية الدخل, بالإ�صافة اإىل  قيا�ص انت�صار عمل الأطفال.

الن�ساط القت�سادي 1.3
اأ�صا�صي يف الزراعة  تنعك�ص القاعدة القت�صادية املحدودة للبلد يف الأن�صطة القت�صادية للأطفال العاملني ب�صكل 
وجتارة اجلملة والتجزئة ويف املنازل اخلا�صة. واإجماًل هناك, 56.1 يف املائة من الأطفال العاملني منخرطني يف اأن�صطة 

زراعية و29.0 يف املائة يف منازل خا�صة و7.9 يف املائة يف جتارة اجلملة والتجزئة )جدول 1.3(. 

ويختلف توزيع الفتيات والأولد يف الأن�صطة الثلثة املذكورة, فهناك اأكرث من ن�صف الفتيات يعملن يف منازل خا�صة, 
يف املائة يف الزراعة. يف املقابل, يعمل اأكرث من 65 يف املائة من الأولد يف الزراعة و10 يف املائة فقط يف منازل  و44.8 
خا�صة. ويعمل 13.2 يف املائة يف جتارة اجلملة والتجزئة. ويرّجح اأن تكون اأمناط العمل املق�صمة بح�صب اجلن�ص نتيجة 

القيم الثقافية التي ل ت�صّجع الت�صال بني الن�صاء والرجال من غري اأفراد اأ�صرهّن.
جدول 1.3 توزيع الأطفال العاملني بح�سب نوع الن�ساط القت�سادي واجلن�س

الن�ساط القت�سادي )الت�سنيف ال�سناعي 
فتياتاأولداجلن�سنيالدويل املوحد، التنقيح 3.1(

905,000الزراعة، ال�سيد، احلراجة و�سيد ال�سمك 
%56.1

577,000
%65.4

328,000
%44.8

31,000الت�سنيع
%1.9

24,000
%2.7

7,000
%1.0

26,000البناء
%1.6

25,000
%2.8

 1000 <
%0.1

128,000التجارة باجلملة والتجزئة
%7.9

117,000
%13.2

11,000
%1.5

468,000املنازل اخلا�سة
%29.0

88,000
%10.0

380,000
%52.0

56,000اأن�سطة اأخرى
%3.5

51,000
%5.8

5,000
%0.7

1,614,000الأطفال العاملون
%100

882,000
%100

732,000
%100
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ال�سكل 1.3 توزيع الأطفال العاملني بح�سب نوع الن�ساط القت�سادي وال�سن
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الزراعــــــة التصنيــــع البنـــــاء المبيعـــات منازل خاصة أنشطة أخرى

مع اأّن اأنواع الأن�صطة القت�صادية التي ينخرط فيها الأطفال تختلف باختلف ال�صن, فالتنوع امللحظ هنا اأقّل من 
اأكرب من  التنوع امللحظ بح�صب اجلن�ص. وعلى الرغم من الت�صابه الأكرب بح�صب ال�صن مقارنة مع اجلن�ص, فاإن ن�صبة 
الأطفال الأ�صغر �صنًا مقارنة مع الأكرب منهم �صنًا منخرطة يف اأن�صطة زراعية ويف منازل خا�صة, فبينما جند اأن 59.0 يف 
املائة من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا و12 و14 عامًا يعملون يف الزراعة, يبلغ هذا الرقم 51.3 يف 
املائة يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا. وباملثل, يوجد 35 يف املائة من الأطفال بني 5 و11 
عامًا يعملون يف منازل خا�صة, ينخف�ص هذا الرقم اإىل 30.7 يف املائة يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 
و14 عامًا, واإىل 23 يف املائة للذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا. كما جند اأن ن�صبة ل ي�صتهان بها )12.9 يف املائة( 

من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا منخرطة يف جتارة اجلملة والتجزئة.

املهنــــــة 2.3
يعطي اجلدول 2.3 تبويبًا ي�صّور توزيع الأطفال العاملني بح�صب املهن )على م�صتويي خانة وثلث خانات رقمية25(. 
وميّيز الت�صنيف الدويل املوحد للمهن 88 - الذي ي�صتخدم لو�صع جدوًل يفرق بني العمال الزراعيني املهرة والعاملني يف 
مهن اأولية كعمال زراعيني. لذلك, ي�صّنف 50.3 يف املائة من الأطفال العاملني كعمال مهرة و7.1 يف املائة كعمال زراعيني 
مبتدئني, ويف �صفوف جمموعة املهرة, هناك 65 يف املائة "عاملون متخ�ص�صون يف مزارع الإنتاج احليواين", و31 يف 
املائة "عمال زراعة حدائق وحما�صيل زراعية". ول بّد اأن تكون طبيعة عملهم اأ�صا�صية يف ت�صنيفهم كـ عمال "مهرة", 
مع اأّنه نظرًا ل�صنهم وطبيعة الإنتاج الزراعي, فمن املرجح اأّن هوؤلء الأطفال لي�صوا خمتلفني عن امل�صنفني عمال زراعيني 
غري مهرة. وعند اأخذ املجموعتني �صويًا, جند اأّن 57.4 يف املائة من الأطفال العاملني هم عمال زراعيني, وهذه النتيجة 
مت�صقة مع النتائج ال�صابقة وهي اأّن 56.1 يف املائة من الأطفال يعملون يف اأن�صطة زراعية. ثمة اأي�صًا جمموعة مهنية مهمة 
اأخرى وهي العاملني يف مهن اأولية غري زراعية, وي�صكل هوؤلء الأطفال 30 يف املائة من جميع الأطفال العاملني. وت�صّنف 
الغالبية ال�صاحقة من هذه املجموعة كمرا�صلني وحمالني وبوابني وعاملني يف جمالت ذات �صلة. ويظهر حتليًل مف�صًل 
اأكرث اأّن هذه املجموعة من الأطفال تقوم ب�صكل اأ�صا�صي باإح�صار املياه واحلطب لأ�صرهم ولأ�صر اأخرى, وي�صّكل العاملون 

يف اخلدمات والبيع 7.1 يف املائة من الأطفال العاملني, وتعمل ن�صبة �صغرية من الأطفال )2.7 يف املائة( يف احلرف.

الأ�صا�صية. املجموعة  يف  ق�صم  لكل  الرقام  جمموع  ي�صاوي  العاملني  للأطفال  الإجمايل  الرقم  اأن  حيث  جزء؛  لكل  والبنات,  الأولد  من  العاملني  للأطفال  املئوية  الن�صبة  توفري  مت     25
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اجلدول 2.3 توزيع الأطفال العاملني بح�سب املهنة واجلن�س
فتياتاأولداملجموعاملهنة )الت�سنيف الدويل املوحد للمهن- 88(

116,000عاملون يف جمال اخلدمات والبيع
%7.2

108,000
%12.2

8,000
%1.1

96,000بائعون وعار�سو منتجات يف املتاجر – 522
%6.0

89,000
%10.1

7,000
%1.0

811,000عّمال زراعيني
%50.3

479,000
%54.3

332,000
%45.4

250,000عمال زراعة احلدائق واملحا�سيل الزراعية – 611
%15.5

200,000
%22.6

50,000
%6.8

527,000العاملون املتخ�س�سون يف مزارع الإنتاج احليواين والأعمال امل�سابهة- 612
%32.7

268,000
%30.4

259,000
%35.4

46,000العاملون احلرفيون والأعمال التجارية ذات ال�سلة
%2.8

40,000
%4.5

6,000
%0.8

598,000املهن الأولية
%37.1

219,000
%24.8

379,000
%51.8

452,000املرا�سلون واحلمالون والبوابون والعاملون يف جمالت ذات ال�سلة- 915
%28.0

93,000
%10.5

359,000
%49.1

114,000العمال يف الزراعة وال�سيد والأعمال ذات ال�سلة- 921
%7.1

102,000
%11.6

12,000
%1.7

43,000مهن اأخرى
%2.7

36,000
%4.2

6,000
%0.8

1,614,000الأطفال العاملون
%100

882,000
%100

732,000
%100

نلحظ من اجلدول )2.3( الفوارق بني املهن التي يوؤديها الأولد والفتيات, فن�صف الفتيات تقريبًا منخرطات يف 
جلباملياه واحلطب )ي�صّنفن كـ "مرا�صلت وحمالت وحاجبات وعاملت يف جمالت ذات �صلة"(.وتعمل ن�صبة 47.1يف 
املائة كعاملت زراعيات. والن�صبة الباقية منهن- نحو 2 يف املائة- فيعملن يف جمال اخلدمات والبيع وعاملت حرفيات. 
يف املقابل, يعمل 10.5يف املائة فقط من الأولديف جلباملياه واحلطب, ومع اأّن ن�صبة كبرية من الأولد )65.9 يف املائة( هم 
عمال زراعيني, تتاألف ن�صبة اأكرب من الأولد مقارنة مع الفتيات من عمال زراعة احلدائق واملحا�صيل الزراعية وعاملني 
يف مهن اأولية يف الزراعة. يف املقابل, هناك ن�صبة اأكرب من الفتيات مقارنة مع الأولديعملنكمتخ�ص�صات يف مزارع الإنتاج 

احليواين. كما تعمل ن�صبة كبرية من الأولد )12.2يف املائة( يف جمال اخلدمات والبيع.
ال�سكل 2.3 توزيع الأطفال العاملني بح�سب املهنة وال�سن
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الأ�صغر  الأطفال  2.3(. فغالبية كّل من  ال�صن )ال�صكل  الأطفال فوارق هائلة من حيث  يوؤديها  التي  املهن  ل تظهر 
10 نقاط مئوية, بني ن�صبة الفئة العمرية الأكرب والأ�صغر �صنًا م�صتغلة  والأكرب �صنًا هم عمال زراعيني. وثمة اختلف, 
اأّن  اأولية. غري  اأقّل )7.4 نقاط مئوية( بح�صب ال�صن, �صمن جمموعة العاملني يف مهن  كعمال زراعيني, وثمة اختلف 
النظر اإىل هذه الت�صنيفات العامة بتف�صيل اأكرب يظهر بع�ص الختلفات املثرية للهتمام: مثًل, تعمل ن�صبة اأكرب من 
الأطفال الأ�صغر �صنًا مقارنة مع الأكرب �صنًا كـ "عاملني متخ�ص�صني يف مزارع الإنتاج احليواين". ومع اأّن هذه حال 46.4 
يف املائة من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 عامًا, فالأرقام املقابلة للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 
و14 عامًا و15 و17 عامًا هي 32.8 يف املائة و22 يف املائة على التوايل. ومع تقّدم الأطفال يف ال�صن, تنخرط ن�صبة اأكرب 
منهم يف اإنتاج املحا�صيل. وفيما 7.2 يف املائة من الأطفال هم "عمال زراعة حدائق وحما�صيل زراعية", تبلغ هذه الن�صبة 
15.7 يف املائة يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و14 عامًا و21.6 يف املائة للأطفال بني 15 و17 عامًا. 
وغالبًا ما يقوم الأطفال الأ�صغر �صنًا باإح�صار املياه واحلطب ب�صورة اأكرث �صيوعًا مقارنة مع الأكرب �صنًا؛ حيث تبلغ ن�صبة 
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و11 من العمر, ويعملون هذا الن�صاط 32.9 يف املائة, اأما الأطفال بني 12 و14 
عامًا فتبلغ ن�صبتهم 30.3 يف املائة, وتبلغ الن�صبة املقابلة للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا 22.2 يف املائة.

.)2.3 يف املقابل, تعمل ن�صبة اأعلى من الأطفال الأكرب �صنًا يف جمال اخلدمات والبيع وكعاملني حرفيني )ال�صكل 
وت�صري اأنواع الأعمال التي يوؤديها الأطفال اإىل اأّن جن�ص الطفل حمدد قوي للمهنة املختارة مقارنة مع ال�صن. وبالرغم من 
هذه امللحظة العامة, يبدو اأّن الفتيات والأطفال الأ�صغر �صنًا مييلون اإىل النخراط ب�صكل اأكرث يف جلب املياه واحلطب 

ورعاية احليوانات مقارنة مع الأولد والأطفال الأكرب �صنًا.

مكان العمل  3.3
من خلل اجلدول )3.3( تعمل غالبية الأطفال امل�صتغلون )61.4 يف املائة( يف مزرعة اأو يف حديقة/حقل, وتت�صق 
هذه النتيجة مع النتيجة ال�صابقة, كون غالبية الأطفال العاملني )57.4 يف املائة( هم عمال زراعيني. من جهة اأخرى, 
ل ميكن ت�صنيف اأماكن عمل اأكرث من ُخم�ص الأطفال العاملني �صمن لئحة تقليدية. فهوؤلء هم اإجماًل اأطفال يح�صرون 
املياه واحلطب لأ�صرهم واأ�صر اأخرى, كما اأّن املياه نادرة يف اليمن, ول يتوّفر يف العديد من املنازل مياه ال�صنبور. ما يعني 
اأنه يتوجب على 40.7 يف املائة من الأطفال )العاملني وغري العاملني( احل�صول على مياه ال�صرب من منبعها وحملها اإىل 
53.4 يف املائة من الأطفال  اأ�صر  اأّن هذه امل�صكلة حادة ب�صكل خا�ص يف املناطق الريفية, حيث يتوّجب على  املنزل. كما 
الأطفال. وغالبًا ما يكون م�صدر  اأ�صر  املائة من  3.2 يف  اإىل  املناطق احل�صرية  الن�صبة يف  املياه, تنح�صر هذه  اإح�صار 
املياه يف املنازل املماثلة هو الآبار. اأما امل�صدر يف اأ�صر ُخم�ص الأطفال الريفيني هو اجلدول اأو الينبوع, الأمر الذي يتطّلب 
رحلة اأطول جللب املياه. كما يتم اإر�صال الأطفال جلمع احلطب, كونه ي�صتخدم غالبًا كم�صدر للطاقة )الطهي والتدفئة(, 
من  املائة  يف  و23.5  الطعام,  لطهي  احلطب  ت�صتخدم  الريفية  املناطق  يف  الأطفال  منازل  من  املائة  يف   55.2 فهناك, 

احلالت ت�صتخدمه للتدفئة.

وتت�صمن اأماكن عمل الأطفال الأخرى امل�صكن اخلا�ص اأو م�صكن �صاحب العمل )6.8 يف املائة(, متجر اأو م�صغل )4.8 
يف املائة(, بالإ�صافة اإىل 3.6 يف املائة منهم يعملون كباعة متجولني يف الطرقات.

وتظهر اأماكن عمل الذكور والإناث بع�ص الختلفات, ففيما تعمل غالبية املجموعتني يف مزرعة اأو يف حديقة/حقل, 
اإل اأن الن�صبة الأعلى يف �صفوف الأطفال الذكور )66.5 يف املائة( مقارنة مع الإناث )55.3 يف املائة(. 
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"اأماكن  الفتيات غري م�صّنفة )مذكورة حتت خانة  اأماكن عمل  املائة( من  اأكرب )30.4 يف  ن�صبة  فاإّن  املقابل,  يف 
اأخرى" يف اجلدول 3.3( مقارنة مع الأولد )12.5 يف املائة( وكما ذكرنا �صابقًا, يعمل هوؤلء الأطفال ب�صكل اأ�صا�صي خارج 
املنزل يف حمل املياه اإىل اأ�صرهم واأ�صر اآخرين كذلك جند ن�صبة اأكرب من الفتيات العاملت )11.5 يف املائة( مقارنة مع 
الأولد )2.9 يف املائة( تعمل �صمن من�صاآت �صاحب العمل اأو يف منزله. يف املقابل, تعمل ن�صبة اأكرب من الأولد 5.2 يف املائة 

مقابل 1.8 يف املائة من الفتيات يف ال�صوارع.
جدول 3.3 توزيع الأطفال العاملني بح�سب مكان العمل

الفتياتالأولداجلن�سنيمكان العمل

19,000مكان عمل نظامي
%1.2

17,000
%1.9

2,000
0.3

77,000متجر/م�سغل
%4.8

73,000
%8.35

4,000
%0.6

109,000م�سكن
%6.8

25,000
%2.9

84,000
%11.5

59,000�سارع
%3.6

46,000
%5.2

13,000
%1,8

24,000بناء
%1.5

23,000
%2.6

1,000
%0.2

991,000مزرعة/حديقة/حقل
%61.4

586,000
%66.5

405,000
%55.3

333,000اأماكن اأخرى
%20.6

110,000
%12.5

223,000
%30.4

1,614,000الأطفال العاملون
%100

882,000
%100

732,000
%100

ال�سكل 3.3 توزيع الأطفال العاملني بح�سب مكان العمل وال�سن
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عند حتليل اأماكن عمل الأطفال بح�صب ال�صن, وجد باأّن ن�صبة اأكرب من الأطفال الأ�صغر �صنًا مقارنة مع الأكرب �صنًا 
تعمل يف مزرعة/حديقة/حقل. يف املقابل, تعمل ن�صبة اأكرب من الأطفال يف متجر/م�صغل/مكان عمل نظامي ويف موقع 
بناء اأو يف ال�صوارع. كما اأّن ن�صبة الأطفال العاملني يف اأماكن غري م�صنفة )املذكورة حتت خانة اأماكن اأخرى يف ال�صكل 

3.3( اأعلى بقليل يف �صفوف الأطفال الأ�صغر �صنًا.
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الو�سع احلايل لعمل الأطفال  4.3
يتاألف معظم الأطفال العاملني )58.2 يف املائة( من اأفراد اأ�صرة عاملني بدون اأجر )اجلدول 4.3(, وي�صّنف ربع 
اآخر كـ"عاملني بدون اأجر" وتتاألف هذه املجموعة من اأطفال يجلبون املياه واحلطب لأ�صر اأخرى )44.7 يف املائة( ومن 
يرعون موا�صي اأ�صر اأخرى )36.3 يف املائة(. وبالرغم من اأّنهم قد ل يتلقون اأية مبالغ مقابل خدماتهم, يرجح اأن يقابل 
العمل الذي مت تاأديته باملثل يف تاريخ لحق. كما اأّن ن�صبة الأطفال العاملني مقابل اأجور عالية تقّدر بـ 11.5يف املائة. كما 

تعمل ن�صبة ل ي�صتهان بها من الأطفال )4.8 يف املائة( حل�صابها اخلا�ص.

وتعمل ن�صبة اأكرب من الفتيات مقارنة مع الأولد بدون اأجر, كما تبلغ الفتيات العاملت لدى اأ�صرهن وبدون اأجر 63.4 يف املائة 
فيما 33.4 يف املائة هّن عاملت بدون اأجر. اأما الأرقام املقابلة يف �صفوف الأولد, فهي 53.8 يف املائة و19.1 يف املائة. يف املقابل, 
هناك 19.8 يف املائة من الأولد مقارنة مع 1.4 يف املائة من الفتيات عاملني مقابل اأجر, وب�صكل اأ�صا�صي خارج جمال الزراعة, كما 

اأّن ن�صبة الأولد العاملني حل�صابهم اخلا�ص البالغة 7.3 يف املائة اأعلى من ن�صبة الفتيات املقابلة )1.7 يف املائة(.

جدول 4.3  توزيع الأطفال الذكور والإناث العاملني بح�سب احلالة العملية )يف املائة(
فتياتاأولداجلن�سنياحلالة العملية

62,000عامل باأجر يف الزراعة
%3.9

58,000
%6.6

5,000
%0.6

123,000عامل باأجر خارج جمال الزراعة
%7.6

116,000
%13.2

6,000
%0.8

77,000عامل حل�سابه اخلا�س
%4.8

64,000
%7.3

12,000
%1.7

939,000فرد اأ�سرة عامل بدون اأجر
%58.2

475,000
%53.8

464,000
%33.4

413,000عامل بدون اأجر
%25.6

169,000
%19.1

245,000
%33.4

1,614,000الأطفال العاملني
%100

882,000
%100

732,000
%100

ال�سكل 4.3 توزيع الأطفال العاملني بح�سب حالة ونوع العمل وال�سن
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مييل العمل الأ�صري بل اأجر اإىل النخفا�ص مع تقّدم الأطفال يف ال�صن. ففيما 67.7 يف املائة من الأطفال العاملني 
59.5 يف  اأفراد الأ�صرة, عاملني بدون اأجر, تنخف�ص هذه الن�صبة اإىل  5 و11 عامًا هم من  الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
املائة للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و14 عامًا و49.6 يف املائة للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 
عامًا. كما مييل العمل بدون اأجر خارج الأ�صرة اإىل النخفا�ص, ولكن لي�ص اإىل احلّد امللحظ للعمل الأ�صري بل اأجر. يف 
املقابل, يزداد العمل مقابل اأجر والعمل للح�صاب اخلا�ص مع تقّدم ال�صن. وت�صبح ن�صبة العمل باأجر 20.6 يف املائة والعمل 

للح�صاب اخلا�ص 8.9 يف املائة يف الفئة العمرية بني 15 و17 عامًا.

وي�صري بقاء الن�صبة املرتفعة للعمل بدون اأجر خارج اإطار الأ�صرة, حتى يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 15 و17 عامًا, اإىل وجود اقت�صادات غري مرتكزة على ال�صوق, وتبادلت غري نظامية بني الأ�صر.

العائدات واملنافع26     5.3
تتوّفر معلومات حول العائدات ال�صهرية للأطفال العاملني حل�صابهم اخلا�ص والعاملني باأجر, والذين ي�صكلون 16.3 
العمل  من  النقدي  بالدخل  العائدات  حول  املعلومات  ارتباط  ذلك  اإىل  اأ�صف  العاملني.  الأطفال  اإجمايل  من  املائة  يف 
16.954 ريال ميني27. وبغية و�صع هذا الرقم ب�صكل  بـ  الرئي�صي فقط. ويقّدر متو�صط الدخل ال�صهري لهوؤلء الأطفال 
اأو  باأجر  عاملني  اإما  هم  الذين  18و64(  �صن  )بني  البالغني  للعاملني  ال�صهرية  النقدية  للعائدات  بتقدير  نقوم  منظور, 
حل�صابهم اخلا�ص,   نح�صل على 38.091 ريال ميني. وينخف�ص متو�صط العائدات اإىل 35.364 ريال ميني �صهريًا, اإذا 
اأخذنا العمال البالغني الذين يعملون باأجر فقط, كما ينخف�ص متو�صط العائدات ال�صهرية اأكرث اإىل 29.453 ريال ميني 
حينما يتم اأخذ البالغني ذوي امل�صتوى التعليمي دون ال�صهادة الثانوية بعني العتبار. وبالتايل, وبح�صب جمموعة املقارنة, 

58- يف املائة من عائدات البالغني. تبلغ عائدات الأطفال نحو 45 

ومتلك ن�صبة �صغرية فقط )11.6 يف املائة( من العاملني باأجر عقدًا مكتوبًا28.  ويعمل الباقون مبوجب عقد �صفهي. 
ومن بني العاملني باأجر, 42.5 يف املائة من الأطفال يتلقون منافع اإىل جانب الأجور, تت�صمن هذه املنافع ب�صكل رئي�صي: 
الوجبات الغذائية, ال�صكن املجاين اأو املدعوم, اأيام راحة, وملب�ص, يح�صل عليها نحو 67.6 يف املائة, 19.8 يف املائة, 

19.6 يف املائة و11.5 يف املائة من الأطفال على التوايل. 

عمل الأطفال 6.3
يت�صمن الأطفال العّمال الأطفال الذين يوؤدون اأعماًل خطرة واأطفال اآخرين يعتربون بفعل �صنهم اأو عدد �صاعات عملهم 
اأو التعليمي, ب�صبب عملهم )مراجعة  اأو النف�صي  اأو الجتماعي  اإزاء تطورهم اجل�صدي  باأنهم يواجهون خماطر خمتلفة 
الق�صم 3.1 للتعاريف(, ويقّدر اأّن نحو 1.309.000 طفل - 17.0 يف املائة من جميع الأطفال بني 5 و17 عامًا - هم اأطفال 

عّمال, ي�صكلون 81.8 يف املائة من الأطفال العاملني.

امللحظات. من  �صغري  عدد  بفعل  ال�صن  اأو  اجلن�ص  بح�صب  مق�صمة  الق�صم  هذا  يف  التحليلت  لي�صت    26
ميني. ريال   11.375 هو  املعياري  النحراف    27

هوؤلء  ا�صتثناء  خلل  من  املائة(  يف   11.6( الن�ص  يف  الرقم  بتقدير  قمنا  مكتوب.  عقد  مبوجب  يعمل  الطفل  كان  اإن  يعرفون  يكونوا  مل  باأجر  العاملني  الأطفال  اأهايل  ربع  نحو    28
الأطفال. ومبا اأّنه من الأقل ترجيحًا عدم معرفة الأهل بوجود عقد, �صواء اأمكتوب كان اأو ل, هذا الرقم على الأرجح مبالغ فيه.
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جدول 5.3 توزيع الأطفال العّمال بح�سب املخاطر التي يواجهونها
فتياتاأولداجلن�سني

1,309,000668,000640,000الأطفال العّمال )اأ+ب+ج(

663,000اأ ( الأطفال الذين يوؤدون اأعمال خطرة
%50.7%100264,000

%39.5%100339,000
%62.3%100

29,000يف ن�ساط اقت�سادي خطر
%2.2%4.428,000

%4.3%10.81,000
%0.1%0.2

634,000يف مهنة خطرة
%48.4%95.6236,000

%4.3%89.2398,000
%62.2%99.8

ب ( الأطفال العاملني الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 5 و13 عامًا

480,000
%36.6%100279,000

%41.8%100200,000
%31.3%100

ج( الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 14 و17 
عامًا العاملني لأكرث من 30 �ساعة يف الأ�سبوع

166,000
%12.7%100125,000

%18.7%10041,000
%6.4%100

الأطفال  ت�صنيف  اإىل  تدفع  التي  املخاطر   5.3 اجلدول  يف�صل   ,3.1 اجلزء  يف  الأطفال  عمل  تعريف  اإعطاء  بعد 
العاملني كاأطفال عّمال. وعند و�صع اجلدول, فقد مت ترتيب املخاطر, )كما تظهر يف اجلدول(, ب�صكل يجمع الأطفال 
اأّنهم منخرطني يف  والبناء على  التعدين  العاملني يف  الأطفال  ي�صّنف  مثًل,  اأربع جمموعات غري متقاطعة.  العّمال يف 
ن�صاط اقت�صادي خطري, بغ�ص النظر عن كونهم قد عملوا لعدد مفرط من ال�صاعات اأم ل, وهذا نوع اآخر من املخاطر 
يواجهها الأطفال العاملني, وقد يفهم من هذه العملية باأّن اإلغاء نوع واحد من املخاطر ل يعني بال�صرورة انخفا�ص انت�صار 

عمل الأطفال, على الرغم من م�صاهمته يف تقلي�ص حّدة امل�صكلة.

العاملني منخرطني يف عمل خطري.  الأطفال  من  املائة  50.7 يف  فهناك  ذكره,  ال�صابق  الت�صل�صلي  للت�صنيف  وفقًا 
وي�صكل الأطفال ال�صغار جدًا على العمل ولو ل�صاعة واحدة يف الأ�صبوع 36.6 يف املائة من الأطفال العّمال. اأما الباقون 
)12.7 يف املائة(, فهم اأطفال يعملون لعدد مفرط من ال�صاعات بالن�صبة اإىل �صنهم. وحني ننظر بالتف�صيل اإىل الأطفال 
يف اأعمال خطرة, جند اأّن الغالبية ال�صاحقة منهم )95.6 يف املائة( تعمل يف مهن خطرة. اأما الباقون, فيعملون يف اأن�صطة 
اقت�صادية خطرة )اأي التعدين والبناء(. ويوؤثر ترتيب املخاطر بطبيعة احلال على حجم املجموعة حتت اخلطر. مثًل, قد 
ي�صّنف بع�ص الأطفال الأ�صغر �صنًا منخرطني يف مهن خطرية يف هذه الفئة, بدًل من فئة "دون ال�صن". غري اأّنه بالإمكان 

التاأكيد باأّن اأحد الأ�صباب الأ�صا�صية وراء ت�صنيف الأطفال العاملني كاأطفال عّمال هي املهن التي يوؤدونها.
اأكرثًا  توازنًا  العّمال  للأطفال  الجتماعي  النوع  ي�صكل  كما  العّمال29,   الأطفال  من  املائة  يف   51.1 الأولد  وي�صكل 
اأكرب من الفتيات مقارنة مع  اأّن ن�صبة  باملقارنة مع النوع الجتماعي للأطفال العاملني )54.7 يف املائة(, ما ي�صري اإىل 
اأطفال عّمال, يقابل ذلك يف �صفوف  العاملني هم  75.7 يف املائة من الأولد  الأولد حتت خطر عمالة الأطفال. وفيما 
الفتيات 87.5 يف املائة. ويظهر اجلدول 5.3 اأّن املخاطر التي يواجهها الأولد والفتيات تختلف ب�صكل كبري, فبينما 39.5 
يف املائة من الأطفال العّمال الذكور يوؤدون عمًل خطرًا, تبلغ الن�صبة املقابلة يف �صفوف الفتيات 62.2 يف املائة, وتعود 

اأ�صباب ت�صنيف ن�صبة اأكرب من الفتيات العاملت كاأطفال عّمال اإىل نوع املهن التي يوؤدينها. 

وتوجد قلة من الفتيات يعملن يف اأن�صطة اقت�صادية خطرة, مثل البناء والتعدين, ويعود �صبب ت�صنيف ن�صبة اأكرب من 
الفتيات �صمن جمموعة "العمل اخلطر", نظرًا لعملهم يف �صن �صغرية جدًا و�صاعات العمل املفرطة.

خمتلفة. عمرية  لفئات  منف�صًل  حتليًل  جنٍر  مل  خمتلفة,  اأعمار  من  الأطفال  بني  متّيز  الأطفال  عمل  تعريف  اأّن  مبا    29
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1.6.3  )child labourers( نوع الن�ساط القت�سادي الذي يوؤديه الأطفال العّمال

اأو يف منازل خا�صة )35.4 يف املائة(  اإما يف الزراعة )48.9 يف املائة(  تعمل الغالبية ال�صاحقة من الأطفال العّمال 
)انظر ال�صكل 5.3(, وتعمل ن�صبة اأخرى 7.1 يف املائة يف التجارة باجلملة وبالتجزئة. ومع اأّن توزيع الأطفال العّمال على 
بع�ص  ثمة  اأنه  اإل   ,)1.3 ال�صكل  )اأنظر  العاملني  للأطفال  عليه  احل�صول  مت  الذي  للتوزيع  م�صابهة  القت�صادية  الأن�صطة 
الختلفات. فعلى �صبيل املثال, تنخف�ص ن�صبة الأطفال العّمال املنخرطني يف جمال الزراعة بـ 7.2 نقطة مئوية عن ن�صبة 
بالأطفال  مقارنة  منازل خا�صة  العّمال يف  الأطفال  من  اأكرب  ن�صبة  تعمل  املقابل,  ويف  الن�صاط.  هذا  العاملني يف  الأطفال 
العاملني ب�صكل عام ويبلغ الفرق 6.4 نقطة مئوية. وت�صري هذه النتائج اإىل اأّن الأن�صطة الزراعية متثل بيئة عمل اأكرث اأمنًا 
للأطفال مقارنة مع املنازل اخلا�صة, على الرغم من كون عدد الأطفال امل�صنفني كعّمال يف جمال الزراعة اأقل. ومن �صمن 
القطاعات الأخرى التي تت�صمن ن�صبة اأكرب من الأطفال العّمال مقارنة مع الأطفال العاملني, جند قطاعي ال�صناعة والبناء.

ال�سكل 5.3 توزيع الأطفال العّمال بح�سب الن�ساط القت�سادي
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وتعمل ن�صبة اأ�صغر من الأطفال العّمال الإناث مقارنة مع الذكور يف اأن�صطة زراعية. غري اأن الفجوة بني اجلن�صني يف 
ن�صب العاملني يف الزراعة م�صابهة للأطفال العاملني والأطفال العّمال. اأما ن�صبة الأطفال العّمال الذكور والإناث العاملني 
يف منازل خا�صة, فهي اأعلى من الن�صبة املقّدرة للأطفال العاملني. كما ينتج عن الرتفاع الطفيف للفتيات, زيادة اأكرب 
يف الفجوة بني اجلن�صني املرتفعة اأ�صًل. اأما الن�صاط القت�صادي الآخر الذي يلحظ فيه فجوة كبرية بني اجلن�صني فهو 
التجارة باجلملة والتجزئة, فباملقارنة مع الأطفال العاملني, جند ن�صبة اأ�صغر من الأطفال العّمال الذكور والإناث تعمل يف 

هذا الن�صاط القت�صادي, ما ي�صري اإىل وجود خماطر اأقل للمجموعتني من الأطفال.

املهن التي يوؤديها الأطفال العّمال  2.6.3

العّمال  املجموعة  هذه  تلي  اأولية.  مهن  يف  عّمال  من  املائة(  يف   45.1( العّمال  الأطفال  من  الأكرب  الن�صبة  تتاألف 
ويت�صّمن  املائة(.  يف   6.2( اأي�صًا  كبرية  ن�صبة  والبيع  اخلدمات  عمال  وي�صكل  املائة.  يف   42.3 بح�صة  املهرة  الزراعيني 
التوزيع املهني للأطفال العّمال عدد اأكرب من العّمال يف مهن اأولية, وعدد اأقل من العّمال الزراعيني املهرة, مقارنة مع 
التوزيع املهني للأطفال العاملني. ويعود هذا ب�صكل اأ�صا�صي اإىل التعريف الوطني لعمل الأطفال: املهن الأولية الأكرث �صيوعًا 
915( معرتف بها كعمل  "حمالو مياه وحطب" )الت�صنيف الدويل املوحد للمهن88- قانون  يوؤديها الأطفال وهي  التي 
خطر, فيما املهنتان الأكرث �صيوعًا يف �صفوف املهن الزراعية التي تتطلب مهارات – اأي عمال زراعة املحا�صيل الزراعية 
611( وعاملني متخ�ص�صني يف مزارع الإنتاج احليواين )الت�صنيف الدويل  )الت�صنيف الدويل املوحد للمهن88- رمز 

املوحد للمهن88-  رمز 612( لي�صتا كذلك.
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املهنة كخطرة,  لتحديد هذه  ونظرًا  اأ�صا�ص,  ب�صكل  اأنثويًا  ن�صاطًا  املياه واحلطب  يعّد حمل  �صبق,  فيما  ناق�صنا  كما 
من  املائة(  يف   58.9( بكثري  اأكرب  ن�صبة  نرى  لذلك,  نتيجة  عّمال.  اأطفال  الن�صاط  هذا  يوؤدين  اللواتي  الفتيات  ت�صّنف 

الأطفال العّمال الإناث يف مهن اأولية, مقارنة مع الأولد )31.9 يف املائة(. 

يف املقابل, فاإّن ن�صبة اأكرب )45.9 يف املائة( من الأطفال العّمال الذكور هم عّمال زراعيني مهرة, مقارنة مع الفتيات 
الإناث  العّمال  الأطفال  من  اأدنى  ن�صبًا  اأّن  اأي�صًا  جند  اجلن�صني,  بني  الفجوة  هذه  من  الرغم  وعلى  املائة(.  يف   38.5(
والذكور مقارنة مع الأطفال العاملني هم عّمال زراعيني مهرة لل�صبب الذي مت تف�صريه اأعله. كما اأّن عدد العاملني يف 
البيع واخلدمات �صئيل يف �صفوف الأطفال العّمال, وي�صري ذلك اإىل اأّن هذه املهنة ت�صّكل خطرًا اأقل على الأطفال مقارنة 

مع غريه. يف املقابل, يزداد عدد العّمال احلرفيني يف �صفوف الأطفال العّمال.
ال�سكل 6.3 توزيع الأطفال العّمال بح�سب املهنة
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احلالة العملية لالأطفال العّمال  3.6.3

ت�صّنف  فيما  املائة(,  يف   55.9( اأجر  بدون  العاملني  الأ�صرة  اأفراد  من  العّمال  الأطفال  من  كبرية  ن�صبة  تتاألف 
ن�صبة كبرية اأخرى كعّمال بل اأجر )27.4 يف املائة(. كما ذكرنا �صابقًا, فاملجموعة الأخرية من الأطفال العاملني توؤدي 
اأن�صطة لأ�صر اأخرى على اأ�صا�ص غري نظامي بدون تلقي اأجر, باأخذ هاتني املجموعتني �صويًا, جند اأّنهما ت�صكلن 83.3 
يف املائة من الأطفال العّمال. وهذا الرقم م�صابه للرقم الذي مت احل�صول عليه للأطفال العاملني وهو 83.3 يف املائة. 
يف املقابل, فاإّن ن�صبة اأعلى بقليل من الأطفال العّمال )12.4 يف املائة( مقارنة مع الأطفال العاملني )11.5 يف املائة( 
الأطفال  لن�صبة  املائة( مماثلة  العاملني حل�صابهم اخلا�ص )4.3 يف  الأطفال  ن�صبة  اأّن  كما  باأجر.  عاملني  تتاألف من 
العمال حل�صابهم اخلا�ص )4.8 يف املائة(. وبالتايل, ل جند فروقات كبرية بني الأطفال العاملني والأطفال العّمال, من 

حيث احلالة العملية.
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ال�سكل 7.3 توزيع الأطفال العّمال بح�سب احلالة العملية
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عامل بأجر في الزراعةفي غير الزراعة

 
تتاألف ن�صبة كبرية من الأطفال العّمال الإناث )62.2 يف املائة( مقارنة مع الأطفال العّمال الذكور )49.9 يف املائة( 
من اأفراد الأ�صرة العاملني بدون اأجر. كما اأّن ن�صبة الأطفال العّمال الإناث من بني العاملني بدون اأجر, اأعلى من ن�صبة 
الأطفال الذكور )34.7 يف املائة مقابل 20.4 يف املائة(. وبالتايل, يعمل ما جمموعه 96.6 يف املائة من الأطفال العّمال 
الفتيات و70.3 يف املائة من الأطفال العّمال الأولد بدون اأجر. يف املقابل, تعمل ن�صبة اأكرب من الأطفال العّمال الذكور 
مقارنة مع الإناث منهم كعّمال باأجر )23.1 يف املائة مقابل 7.1 يف املائة( وحل�صابهم اخلا�ص )6.8 يف املائة مقابل 1.8 

يف املائة( )اأنظر ال�صكل 6.3(. 

ولدى مقارنة احلالة العملية للأطفال العّمال الإناث مع احلالة العملية للأطفال العاملني, جند اأّنها مت�صابهة جدًا 
)اأنظر ال�صكل 7.3(. غري اأّن ن�صبة اأكرب من الأطفال العّمال الذكور يعملون باأجر مقارنة مع الأطفال العاملني )23.1 يف 
اأّن الأولد العاملني مقابل مردود مربح يواجهون خماطر اأكرب مقارنة مع  19.8 يف املائة(. وبالتايل, يبدو  املائة مقابل 

الأطفال العاملني بدون اأجر.



33

الق�سم الرابع
حتليل متعدد املتغريات حول التعليم وعمل الأطفال

متعدد  حتليل  اإطار  يف  الدرا�صة  ومتابعة  وعملهم  الأطفال  توظيف  بني  العلقة  يف  التقرير  من  الق�صم  هذا  ينظر 
اخلا�ص,  منزلهم  يف  اأو  اأهلهم  مع  يعي�صون  كانوا  اإذا  ما  بح�صب  يختلف  للوقت  الأطفال  ا�صتخدام  اأّن  ومبا  املتغريات. 

�صن�صتثني الأطفال الذين هم اأرباب اأ�صرهم اأو املتزوجني اأو املطلقني اأو الأرامل. 

تتاألف العينة الأ�صلية من 23.535 طفًل بني �صن 5 و17 عامًا, حيث قل�صت ال�صتثناءات حجم العينة 
اإىل 23.267.

توؤثر خ�صائ�ص الطفل واأ�صرته املعي�صية واملجتمع الذي يعي�ص فيه على عمله ونتائج درا�صته. )ل�صتعرا�ص اإجمايل 
ما ن�صر حول مو�صوع عمل الأطفال, راجع اإدموندز 2008(. وتت�صمن خ�صائ�ص الطفل, �صّنه وجن�صه وما اإذا كان والداه 
البديلة على  التعليم  العالية لفر�صة  التكلفة  اأكرب بفعل  موجودين يف املنزل. كما يواجه الأطفال الأكرب �صنًا خطر عمل 
�صكل الأجور ال�صائعة و/اأو الإنتاج املنزيل, ولل�صبب عينه, يزداد خطر الت�صّرب من املدر�صة مع تقّدمهم يف ال�صن. ونظرًا 
للتق�صيم التقليدي للعمل, مييل الأطفال الذكور اأكرث اإىل النخراط يف عمل ال�صوق, والأطفال الإناث يف اخلدمات املنزلية 
غري مدفوعة الأجر. بالتايل, من املرجح اأن جند عددًا اأكرب من الأطفال الذكور يف العمل يف جمتمعات حمافظة مثل 
اليمن, و�صيعزز ف�صل الإناث تق�صيم العمل التقليدي, خا�صة بعد �صن البلوغ. كما اأّنه ونظرًا لنخراط الوالدين جزئيًا يف 
اأّنه قد يكون لغياب  �صوق العمل كبالغني, يرّجح اأن ي�صتثمروا اأكرث يف تعليم الأولد مقارنة مع الفتيات, اأ�صف اإىل ذلك 
اأحد الوالدين اأوكليهما اأثرًا �صلبيًا على درا�صة الأطفال لأ�صباب ترتاوح بني غياب الدخل لدفع م�صاريف الدرا�صة اأو اإىل 
عدم توّفر الدعم يف املنزل يف ما يتعلق باللتزامات املدر�صية. كما اأّن غياب الوالدين قد يزيد اأو يخفف من خطورة عمل 
الطفل, وفيما قد ي�صطر الطفل اإىل التعوي�ص عن غياب الوالد من خلل النخراط يف العمل, قد يكون من ال�صعب اإيجاد 

عمل  بغياب الوالدين وخا�صة الأب.

تراأ�صتها  �صواء  وتركيبها,  الأ�صرة  حجم  التعليمي,  م�صتواه  الأ�صرة,  رب  �صن  املعي�صية  الأ�صرة  خ�صائ�ص  وتت�صّمن 
احتياجاتها, وعليه  الدخل مقابل  الأ�صرة على حتقيق  املتغريات قدرة  وتقّيم هذه  الأ�صري,  الدخل  اأم ل, وكذلك  امراأة 
اأدنى يف  واحتمال  اأكرب  احتمال عمل  تعليمًا  واأقل  �صنًا  اأ�صغر  اأفراد  يرتاأ�صها  معي�صية  اأ�صرة  يعي�صون يف  لأطفال  �صيكون 
املرتبطة  للمخاطر  اأكرث  مدركني  ويكونان  غريهم  من  اأكرث  الدرا�صة  املتعلمان  الوالدان  يقّدر  قد  كما  الدرا�صة.  متابعة 
بعمل الأطفال يف �صن مبكرة. وكموؤ�صر لقيا�ص الدخل احلايل للأ�صرة �صيوؤخذ بعني العتبار ما متتلكه الأ�صرة من اأ�صول 
خمتلفة. )فيلمر وبريت�صيت, 2011(30.  ويتوّقع اأن يكون احتمال عمل الأطفال ال�صاكنني يف اأ�صر معي�صية اأ�صد فقرًا اأعلى, 

واحتمال متابعتهم الدرا�صة اأدنى.

اخل�صب/الروث  غري  م�صادر  وا�صتخدام  للمنازل,  املو�صلة  املياه  توّفر  املجتمع  م�صتوى  على  اخل�صائ�ص  تت�صمن 
للطهي على م�صتوى املجتمع. ول يجمع م�صح عمل الأطفال يف الواقع بيانات حول اخل�صائ�ص على م�صتوى املجتمع. وقد مت 
ت�صكيل املتغريين املذكورين اأعله من خلل اأخذ املعلومات على م�صتوى الأ�صر املعي�صية لكل مناطق العّد الـ 822. وتتكون 
اأّن املياه  اإىل  اخل�صائ�ص املجتمعية من �صبكة املياه بالأنابيب كمتغرية ترتاوح قيمته بني �صفر و1. وت�صري قيمة �صفر 
املو�صلة بالأنابيب غري متوفرة وقيمة 1 تعني التوفر الكامل. باملثل, يرتاوح موؤ�صر متغرّي م�صدر الطاقة امل�صتخدم للطهو 
بني �صفر و1. وتظهر قيمة 1 اأّن احلطب والروث ل ي�صتخدمان للطهي؛ وبدل من ذلك, ي�صتخدم الكهرباء والبنزين وما 
تلفاز  تت�صمن  التي  امل�صتهلك  لدى  املعمرة  ال�صلع  من  وجمموعة  هوائية  اأو  نارية  دراجة  اأو  �صيارة  ملكية  امل�صتخدمة  الأ�صول  تت�صمن  املوؤ�صر.  بناء  يف  الأ�صا�صي  املكون  حتليل  ي�صتخدم    30

وبراد وم�صجلة وغ�صالة وفرن وخلط وكمبيوتر وماكينة خياطة وهاتف اأر�صي وهاتف خليوي ومكّيف ومروحة ومكواة وجهاز تدفئة ومكن�صة كهربائية.
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�صابه م�صادر الطاقة الأ�صا�صية. بالإ�صافة اإىل هاذين املتغريين, يتم �صّم منطقة ال�صكن يف النماذج ملراعاة التغريات 
يف اأ�صواق العمل املحلية واملن�صاآت التعليمية.

ب�صبب الطبيعة الثنائية للمتغريات التابعة التي �صن�صتخدمها )اأي اإذا ما كان الطفل موظف اأو غري موظف, اأو اأنه 
يعمل �صمن عمالة الأطفال, اأو يح�صر املدر�صة(, بالتايل �صيتم ا�صتخدام النحدار لتقدير احتمال علقة الأطفال بهذه 

الأن�صطة, عمل الأطفال وت�صغيل الأطفال ومتابعة الدرا�صة. 

 - �صابقًا  ناق�صناه  كما   - والفتيات  الأولد  بني  الوقت  ا�صتخدام  اأمناط  يف  الكبرية  الختلفات  ت�صمح  ذلك,  على  علوة 
افرتا�ص اختلف العوامل املحددة لتخ�صي�ص الأطفال للوقت بني املجموعتني. بالتايل, ا�صتخدام منوذجان منف�صلن للأطفال 

الذكور والإناث.

متالزمات ت�سغيل الأطفال 1.4
يو�صح اجلدول )1.4( نتائج احتمالت النحدار لت�صغيل الأطفال, كما توّثق اجلداول من )1.4( اإىل )3.4(املعاملت 
مواجهة  اجلدول  ويو�صح  التف�صريية31.   املتغريات  اأهمية  درجات  اأو  وم�صتويات  احلدية  الآثار  اإىل  بالإ�صافة  املقّدرة, 
بن�صبة  )لكن  ال�صن  تقّدم  مع  الطفل  احتمال عمل  ارتفاع   1.4 ال�صكل  يبني  باملثل  اأكرب,  �صنًا خطر عمل  الأكرب  الأطفال 
متناق�صة( ويبلغ القيمة الأعلى وهي 42.6 يف املائة عند �صن ال�صابعة ع�صر. ثمة عامل اآخر يزيد من خطر عمل الطفل, 
يف  وهو غياب والدته, وي�صيف هذا 5.3 نقطة مئوية اإىل خطر عمل الطفل, باعتبار متو�صط معدل عمل الأطفال 20.8 
املائة32  واملعدل املتوّقع ) متو�صط القيم للمتغريات التف�صريية( يبلغ 13.3 يف املائة, وهذا تغيري كبري. كما ي�صكل امل�صتوى 
التعليمي الأدنى لرب الأ�صرة عامل خطر اآخر اأمام عمل الطفل. فالطفل الذي يقطن يف منزل ل ميلك فيه رب الأ�صرة اأي 
م�صتوى تعليمي تزيد ن�صبة اخلطر للعمل بـ 3.6 نقطة مئوية مقارنة مع وجود رب اأ�صرة تلقى تعليمًا ما بعد الثانوية. ونظرًا 
اإىل اأّن 62.6 يف املائة من الأطفال يعي�صون يف اأ�صر ل يتمتع رب الأ�صرة فيها باأي م�صتوى تعليمي, وكون 10.7 يف املائة فقط 
لديهم رب اأ�صرة حظي بتعليم ما بعد املرحلة الثانوية, ميكن اعتبار هذه الزيادة يف خطر العمل متو�صطة. اأ�صف اإىل ذلك 
اأن الختبارات الإح�صائية ت�صري اإىل اأن التاأثري الهام�صي لوجود رب اأ�صرة يتمّتع مب�صتوى تعليمي دون البتدائي اأو تعليم 
ابتدائي اأو ثانوي ل يختلف عن وجود رب اأ�صرة مل يحًظ باأي تعليم؛ بعبارة اأخرى تزيد جميع امل�صتويات التعليمية هذه خطر 
عمل الأطفال بالن�صبة نف�صها تقريبًا لدى مقارنتها بوجود رب اأ�صرة حظي بتعليم ما بعد الثانوية. كما ي�صاعد وجود عدد 
اأكرب من اأفراد الأ�صرة يف تخفي�ص خطر عمل الطفل؛ غري اأّنه بح�صب حجم الأ�صرة, يزيد وجود عدد اأكرب من الأطفال بني 

اأعوام  من خطر عمل الطفل )ل يتغرّي خطر العمل �صواء اأكان الطفل بني �صفر و 4 اأعوام فتاة اأو ولد(. �صفر و4 

ويواجه الأطفال الذين يعي�صون يف اأ�صر معي�صية اأ�صّد فقرًا خطرًا اأكرب يف العمل. وفيما معدل العمل املتوّقع لطفل 
تقع اأ�صرته بني الـ 20 يف املائة الأدنى من حيث توزيع الدخل )بح�صب مقيا�ص موؤ�صر الأ�صول( هو 16.1 يف املائة, فاملعدل 
املقابل لطفل تقع اأ�صرته �صمن الـ 20 يف املائة الأعلى من حيث توزيع الدخل هو 9.2 يف املائة. واملثري للهتمام من منظور 
اإح�صائي هو عدم حدوث انخفا�ص مهم يف عمل الأطفال اإل لدى بلوغ الأ�صرة املراتب الـ 40 يف املائة الأعلى من حيث 
توزيع الدخل. بعبارات اأخرى, ينتج عن النخفا�ص يف عمل الأطفال عند النتقال من الأ�صفل اإىل اخُلم�ص الثالث انخفا�ص 
بـ 2.4 نقاط مئوية يف عمل الأطفال, لكن هذا النخفا�ص لي�ص مهمًا من وجهة نظر اإح�صائية. اأما ملكية الأر�ص والتي هي 
موؤ�صر اآخر عن الدخل, فتزيد من خطر عمل الطفل. وميكن تربير ذلك من خلل واقع اأّنه على عك�ص اأ�صول اأخرى مثل 

التجميع. اأجل  من  املعاملت  يف  املعيارية  الأخطاء  ت�صحيح  مت  نف�صها.  املعي�صية  الأ�صرة  اإىل  طفل  من  اأكرث  ينتمي  قد    31
تف�صريها يف مقدمة  لأ�صباب مت  ب�صكل طفيف  الق�صم خمتلفة  امل�صتخدمة يف هذا  العينة  الفرق عن كون  ويتاأتى  و3.   2 الق�صمني  املذكور يف  العمل  بقليل من معدل  اأدنى  املعدل  32  هذا 

هذا الق�صم.
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ملكية �صيارة اأو �صلع معمرة لدى امل�صتهلك مثل التلفاز, املوجودة �صمن موؤ�صر الأ�صول, توّلد الأر�ص فر�ص عمل للأطفال. 
ويواجه الأطفال �صمن اأ�صر معي�صية متلك اأر�صًا خطرًا اأعلى بـ 6.4 نقاط مئوية يف العمل مقارنة مع نظرائهم يف اأ�صر ل 
متلك اأر�ص. تعّو�ص هذه الزيادة عن النخفا�ص يف عمل الأطفال, بفعل وجود دخل اأعلى, ب�صكل يبلغ فيه معدل عمل طفل 
تتواجد اأ�صرته �صمن ُخم�ص الدخل الرابع ومتلك اأي�صًا اأر�ص 16.2 يف املائة مقارنة مع طفل ل متلك اأ�صرته اأر�صًا وتقع 
يف اخُلم�ص ال�صفلي من حيث الدخل. غري اأّنه حتى مع ملكية الأر�ص, ينخف�ص معدل عمل الأطفال املنتمني اإىل اخُلم�ص 

الأعلى, ويبلغ 11.9 يف املائة.

والروث  وا�صتخدام احلطب  بالأنابيب,  املو�صلة  املياه  توّفر  الأطفال وهو عدم  يزيد من عمل  اآخر  ثمة عامل خطر 
وم�صادر م�صابهة للطاقة. مع اإبقاء جميع املتغريات التف�صريية الأخرى عند قيمها املتو�صطة, جند اأّنه لدى طفل يعي�ص 
يف جمتمع ل تتوّفر فيه مياه مو�صلة بالأنابيب, وحيثما ا�صتخدام ح�صري للحطب والروث وم�صادر م�صابهة للطاقة معدل 
عمل متوّقع يبلغ 21.0 يف املائة. وعندما ت�صبح املياه املو�صلة بالأنابيب متوفرة, ينخف�ص هذا املعدل اإىل 15.8 يف املائة, 
كما يقّل�ص ا�صتخدام م�صادر من غري احلطب/الروث معدل العمل املتوّقع اأكرث ليبلغ 11.7 يف املائة. ويف املجتمعات التي 
تت�صل فيها الأ�صر ب�صبكة املياه, وحيث ل ي�صتخدم احلطب والروث وم�صادر م�صابهة للطاقة, يبلغ معدل العمل املتوّقع 
م�صتوى منخف�صًا وهو 8.3 يف املائة. كما ي�صكل مكان الإقامة الريفي عامل خطر اآخر؛ حيث يواجه الأطفال القاطنني يف 

مناطق ح�صرية خطر عمل اأدنى بـ 5.2 نقطة مئوية مقارنة مع نظرائهم يف املناطق الريفية.

كما �صبق ذكره, يزيد مزيج من العوامل خطر عمل الأطفال اإىل ما فوق املعدل املتوقع عند قيم متو�صطة للمتغريات 
التف�صريية وهو 13.3 يف املائة. فمثًل, لدى طفل يعي�ص يف منطقة ح�صرية, حيث يتم احل�صول على املياه من خلل �صبكة 
ول يتم ا�صتخدام احلطب اأو الروث اأو م�صادر طاقة م�صابهة وحيث يتمّتع رب الأ�صرة بتعليم ما بعد الثانوية, مع دخل ي�صع 
الأ�صرة يف اخُلم�ص العلوي من حيث الدخل, معدل عمل متوّقع يبلغ 4.4 يف املائة. يف املقابل, لدى طفل يعي�ص يف جمتمع 
ريفي ل تتواجد فيه مياه مو�صلة بالأنابيب, وحيث ي�صتخدم احلطب والروث وم�صادر طاقة بديلة للطاقة ول يتمّتع رب 
الأ�صرة باأي تعليم, وم�صتوى دخل ي�صع الأ�صرة يف اخُلم�ص ال�صفلي, معدل عمل متوّقع يبلغ 28.1 يف املائة. بالتايل, يجب اأن 
تكون التدابري التي تهدف اإىل تقلي�ص عمل الأطفال متعددة الأوجه, وتتطّرق اإىل املخاطر على م�صتوى الأ�صرة املعي�صية 

وعلى م�صتوى املجتمع.             
جدول 1.4  احتمال عمل الأطفال على اأ�سا�س معادلت وحدة الحتمالت 

كال اجلن�سان الأولد الفتيات
 التاأثري

الهام�سي املعامل  التاأثري
الهام�سي املعامل  التاأثري

الهام�سي املعامل املتغيــرات

0.092*** 0.513*** 0.076*** 0.333*** 0.082*** 0.382*** العمر
)0.009( )0.050( )0.009( )0.041( )0.007( )0.032(

-0.277*** -1.538*** -0.143*** -0.628*** -0.197*** -0.915***  مربع العمر  )1 /100(
)0.038( )0.213( )0.039( )0.172( )0.029( )0.137(

-0.006 -0.026 الأطفال الإناث
)0.007( )0.033(

0.02 0.106 0.089*** 0.337*** 0.053** 0.220** غيــاب الأم
)0.029( )0.142( )0.033( )0.109( )0.025( )0.094(
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كال اجلن�سان الأولد الفتيات
 التاأثري

الهام�سي املعامل  التاأثري
الهام�سي املعامل  التاأثري

الهام�سي املعامل املتغيــرات

-0.015 -0.089 0.027 0.113 0.016 0.073 غيــاب الأب
)0.019( )0.118( )0.028( )0.110( )0.021( )0.090(
0.001 0.006 -0.001 -0.002 0.000 0.002 عمر رب الأ�سرة

)0.001( )0.004( )0.001( )0.003( )0.001( )0.003(
0.01 0.054 0.058*** 0.262*** 0.036** 0.173** تعليم رب الأ�سرة: اأمي

)0.019( )0.105( )0.021( )0.096( )0.016( )0.077(
0.037 0.185 0.066** 0.260** 0.053** 0.224** تعليم رب الأ�سرة: دون البتدائي

)0.030( )0.138( )0.034( )0.121( )0.025( )0.097(
0.055** 0.265** 0.051* 0.204* 0.045* 0.191* تعليم رب الأ�سرة: البتدائي
)0.031( )0.133( )0.033( )0.123( )0.026( )0.104(
0.012 0.064 0.027 0.113 0.021 0.095 تعليم رب الأ�سرة: الثــانوي

)0.027( )0.141( )0.030( )0.119( )0.022( )0.096(
0.001 0.004 0.000 -0.002 0.000 0.000 عمر زوج رب الأ�سرة

)0.001( )0.005( )0.001( )0.004( )0.001( )0.004(

-0.033 -0.171 0.108*** 0.595** 0.025 0.119 تعليم زوج رب الأ�سرة: اأمي

)0.058( )0.282( )0.039( )0.275( )0.048( )0.244(

-0.04 -0.261 0.121 0.436 0.000 0.000  تعليم زوج رب الأ�سرة: دون
البتدائي

)0.046( )0.361( )0.101( )0.310( )0.060( )0.279(
-0.058 -0.417 0.185** 0.626** 0.013 0.058 تعليم زوج رب الأ�سرة: ابتدائي

)0.038( )0.372( )0.107( )0.300( )0.061( )0.269(
-0.071 -0.561 0.058 0.229 -0.044 -0.233 تعليم زوج رب الأ�سرة: ثانوي

)0.029( )0.352( )0.089( )0.318( )0.045( )0.273(
-0.005 -0.028 0.151 0.536 0.03 0.132 غياب الزوج

)0.063( )0.362( )0.113( )0.338( )0.071( )0.294(
-0.019 -0.111 -0.036 -0.171 -0.036 -0.187 رب الأ�سرة اأنثى

)0.030( )0.192( )0.034( )0.179( )0.025( )0.145(
-0.013*** -0.074*** -0.008 -0.036 -0.011** -0.050** حجم الأ�سرة

)0.005( )0.027( )0.005( )0.024( )0.004( )0.020(
0.029*** 0.160*** 0.042*** 0.183*** 0.037*** 0.174*** عدد الأولد يف �سن 4-1
)0.008( )0.046( )0.009( )0.038( )0.007( )0.032(
0.034*** 0.190*** 0.028*** 0.123*** 0.031*** 0.144*** عدد الفتيات يف �سن 4-1
)0.008( )0.044( )0.008( )0.035( )0.006( )0.030(

0.005 0.026 0.008 0.035 0.005 0.022 عدد الأولد يف �سن 17-5
)0.006( )0.034( )0.007( )0.029( )0.005( )0.025(
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كال اجلن�سان الأولد الفتيات
 التاأثري

الهام�سي املعامل  التاأثري
الهام�سي املعامل  التاأثري

الهام�سي املعامل املتغيــرات

0.009 0.052 0.000 0.000 0.005 0.024 عدد الفتيات يف �سن 17-5
)0.006( )0.035( )0.007( )0.030( )0.006( )0.026(

0.007 0.042 0.011 0.047 0.009 0.04  عدد الن�ساء البالغات 18 �سنة
فاأكرث

)0.008( )0.043( )0.009( )0.040( )0.007( )0.032(

0.088*** 0.423*** 0.067** 0.271** 0.080*** 0.337***  موؤ�سر الأ�سول - اأقل 20 يف
املائة

)0.031( )0.130( )0.029( )0.109( )0.024( )0.092(

0.080*** 0.383*** 0.049* 0.201* 0.069*** 0.291***  موؤ�سر الأ�سول - ثاين اأقل 20
يف املائة

)0.028( )0.120( )0.027( )0.105( )0.022( )0.086(

0.052** 0.261** 0.049** 0.205** 0.055*** 0.236***  موؤ�سر الأ�سول - ثالث اأقل 20
يف املائة

)0.023( )0.110( )0.023( )0.092( )0.019( )0.078(

0.037* 0.190* 0.047** 0.196** 0.044** 0.193***  موؤ�سر الأ�سول - رابع اأقل 20
يف املائة

)0.023( )0.111( )0.022( )0.085( )0.018( )0.073(
0.050*** 0.276*** 0.069*** 0.304*** 0.064*** 0.296*** الأر�س
)0.012( )0.066( )0.012( )0.054( )0.010( )0.046(

-0.066*** -0.368*** -0.015 -0.066 -0.042*** -0.197*** تويف املياه يف املجتمع
)0.016( )0.088( )0.017( )0.074( )0.013( )0.061( تو�سيل �سبكة

-0.111*** -0.613*** -0.051** -0.226** -0.082*** -0.380*** م�سدر للطاقة يف املجتمع
)0.022( )0.124( )0.026( )0.114( )0.019( )0.091( م�سادر غري خ�سبية
0.088*** 0.583*** 0.032* 0.146* 0.052*** 0.257*** ريفي
)0.016( )0.119( )0.017( )0.081( )0.014( )0.071(

-3.167*** -3.903*** -3.273*** ثابت
)0.412( )0.401( )0.328(

0.199 0.216 0.208 الحتمالية امل�ساهدة
0.104 0.145 0.133 الحتمالية املتوقعة يف الو�سط

1085.73 1090.50 1868.07 Wald chi2)50(
0.000 0.000 0.000 Prob < chi2 
0.316 0.234 0.249 Pseudo R2

10,691 12,532 23,223 املالحظات

�لفئات  تت�صّمن  ع�صر.  و�ل�صابعة  �خلام�صة  �صن  بني  �لأطفال  يغطي  �لهو�م�ش.  يف  قوية  معيارية  �أخطاء  مالحظات: 
�ملرجعية للمتغري�ت �ل�صورية �مل�صتوى �لتعليمي ما بعد �لثانوي لرب �لأ�صرة وعدد �لرجال �لبالغني من �صن 18 وما فوق 
من حيث تركيب �لأ�صرة، �لأ�صر �لـ 20يف �ملائة �لأغنى بح�صب موؤ�صر �لغنى. �إّن �ملناطق م�صمولة يف �لتقدير.* ذ�ت �أهمية 

عند م�صتوى ثقة 10 يف �ملائة؛** ذ�ت �أهمية عند م�صتوى ثقة 5 يف �ملائة ؛ *** ذ�ت �أهمية عند م�صتوى ثقة1يف �ملائة.
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على الرغم من اأن نتائج حتليل النحدار مل تظهر اأي اختلفات يف خماطر الت�صغيل بني الأولد والبنات  اإل اأن نتائج 
6, والتي  ت�صري اإىل اأوجه  التحليل على م�صتوى اجلن�ص تبني هذه الختلفات, فكما يت�صح من اجلدول 1.4, الأعمدة من 3ـ 
الت�صابه والختلف يف الدور الذي توؤديه املتغريات التف�صريية يف حتديد عمل الأولد والفتيات. فعلى �صبيل املثال يواجه 

الأطفال الأكرب �صنًا من الأولد والفتيات خطر عمل اأعلى مقارنة مع الأطفال الأ�صغر �صنًا. 

ويظهر ال�صكل 1.4 اأّن خطر العمل مماثل للأولد والفتيات حتى �صن احلادية ع�صرة تقريبًا, اإل اأنه بعد هذه ال�صن, 
يزداد عمل الفتيات, لكن مبعدل اأبطاأ مقارنة مع الأولد, ما يوؤدي اإىل  حدوث فجوة حجمها 20 نقطة مئوية تقريبًا عند 

�صن الـ 17 بني املجموعتني. 
ال�سكل 1.4 معدل العمل املتوّقع بح�سب ال�سن واجلن�س
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مالحظة: مت �حت�صاب �ملعدل على �أ�صا�ش �لنتائج �ملبينة يف �جلدول 1.4

ويوؤثر غياب والدة الطفل على احتمال عمل الأولد, فيزيدها بـ 8.9 نقطة مئوية. كما نلحظ اأّن امل�صتوى التعليمي 
لرب الأ�صرة الزوج/الزوجة حمدد قوي لدرا�صة الأولد مقارنة مع الفتيات. فمثًل, ل يتوّقع اأن يكون لدى فتاة ل يتمّتع رب 
اأ�صرتها باأي م�صتوى تعليمي احتمال عمل اأكرب مقارنة بفتاة يتمتع رب اأ�صرتها بتعليم ما بعد الثانوي. ويف حالة الأولد, 
يكون لدى الولد الذي ل يتمّتع رب اأ�صرته باأي م�صتوى تعليمي, احتمال عمل اأعلى بـ 5.8 نقطة مئوية مقارنة مع ولد اآخر 
يتمتع رب اأ�صرته بتعليم ما بعد الثانوي. ومع اأّن احتمال العمل يرتفع يف �صفوف الأولد الذين ل يتمّتع رب اأ�صرتهم باأي 
م�صتوى تعليمي, اأو يتمّتع ببع�ص التعليم لكن اأقل من البتدائي اأو تعليم ابتدائي مقارنة مع م�صتويات تعليمية اأعلى, فاإّن 
التاأثري الهام�صي لهذه امل�صتويات التعليمية املتفاوتة لي�صت خمتلفة عن بع�صها البع�ص من وجهة نظر اإح�صائية. ويف حالة 
الفتيات, يعّد امل�صتوى التعليمي الوحيد الذي يوؤثر على احتمال عمل الفتيات هو حني يتمّتع رب الأ�صرة بتعليم ابتدائي؛ 
ويتوّقع اأن يكون معدل عمل هوؤلء الفتيات اأعلى بـ 5.5 نقطة مئوية مقارنة مع نظرياتهن اللواتي يتمّتع رب اأ�صرتهّن بتعليم 

ما بعد الثانوي. 

ويوؤثر حجم الأ�صرة على احتمال عمل الفتيات فقط, مقل�صًا اإّياه بـ 1.3 نقطة مئوية لكّل فرد اإ�صايف. غري اأّن عدد 
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 0 و4 اأعوام يزيد احتمال عمل الأطفال. كما يعّد دخل الأ�صرة متغرّيًا اآخر يوؤثر على 
عمل املجموعتني من الأطفال, فانتماء الطفل اإىل اأ�صرة تقع �صمن املجموعات الـ 20 يف املائة ال�صفلى من حيث الدخل 
يزيد من احتمال عمل الأولد بـ 6 نقاط مئوية وعمل الفتيات بـ7 نقاط مئوية33, وبالرغم من هذا الت�صابه, اإل اأنه يف حالة 
1.4, يتم احت�صاب متغرّيات الآثار الهام�صية ملتغريات  1.4 بفعل طريقة خمتلفة قليًل يف الإحت�صاب. يف اجلدول  33  تختلف الآثار الهام�صية ب�صكل طفيف عن تلك الواردة يف اجلدول 
الدخل, من خلل و�صع جميع املتغرّيات الأخرى - مبا فيها متغريات الدخل - عند قيمها الو�صطى, وو�صع قيمة 1 وثم 0 ملتغرية الدخل املعنية. يتم احت�صاب الأرقام يف النموذج من خلل و�صع 

قيمة جميع متغرّيات الدخل 0, اإل املتغرّية املعنّية.  
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الأولد, ل يغرّي النتقال من ُخم�ص دخل اإىل اآخر, من احتمال عمل الأولد, اإل اإذا كان النتقال اإىل الـ 20 يف املائة الأعلى. 
اأما يف حالة الفتيات, فيوؤدي النتقال من اخُلم�ص ال�صفلي اإىل اخُلم�ص الثالث اأو ما فوق, اأو من اخُلم�ص الثاين اإىل الرابع 
اأو اإىل ُخم�ص اآخر اإىل انخفا�ص احتمال عمل الفتيات. وبالتايل, يبدو باأن عمل الفتيات مقارنة مع الأولد اأكرث ح�صا�صية 

نقاط مئوية.  للتغرّيات يف الدخل. اأما ملكية الأر�ص, فتزيد عمل الفتيات والأولد بـ 5 اإىل 7 

كما اأّن توّفر املياه املو�صلة بالأنابيب يوؤّثر على عمل الفتيات, لكن ل يوؤثر على احتمال عمل الأولد. ويزيد ا�صتخدام 
احلطب والروث وغريها من م�صادر الطاقة امل�صابهة على م�صتوى املجتمع من احتمال عمل جمموعتي الأطفال, مع اأّن 
املياه  جلب  باأّن  وجد  الثالث, حيث  الق�صم  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتقف  الأولد.  مع  مقارنة  الفتيات  على  اأقوى  التاأثري 

واحلطب اأمر تقوم به الفتيات يف الأغلب. 

ويبلغ معدل عمل فتاة تعي�ص يف جمتمع ل تتوّفر فيه مياه مو�صلة بالأنابيب, وحيث ي�صيع ا�صتخدام احلطب والروث 
لفتاة يت�صّمن جمتمعها �صبكة مياه وت�صتخدم  املائة  4.9 يف  املائة مقارنة مع  22.9 يف  للطاقة, معدل  وم�صادر م�صابهة 
م�صادر غري احلطب والروث للطاقة. وتبلغ املعدلت املقابلة للأولد 18.2 يف املائة و11.6 يف املائة على التوايل. كما يزيد 
ال�صكن الريفي من عمل الأولد والفتيات, غري اأّن التاأثري اأكرب على الفتيات مقارنة مع الأولد: ففيما يزيد ال�صكن الريفي 

نقطة مئوية, فالتغيري املقابل للفتيات هو 8.8 نقطة مئوية. من احتمال عمل الأولد بـ 3.2 

متالزمات عمل الأطفال 2.4
وعمالة  الت�صغيل  متلزمات  اأّن  ويرجّح  بالتايل,  عّمال.  اأطفاًل  العاملني  الأطفال  من  املائة  يف   80 من  اأكرث  يعترب 
الأطفال مت�صابهة, حيث تتوافق نتائج انحدارات الوحدة حول عمل الأطفال املبينة يف اجلدول 2.4 مع النتائج املبينة يف 

اجلدول 1.4 اخلا�صة بت�صغيل الأطفال, بالتايل �صنعطي, فقط ملخ�صًا مقت�صبًا, ي�صّلط ال�صوء على الختلفات.

يعترب ال�صن رابط قوي لعمل الأطفال, ويظهر ال�صكل 2.4 اأّن احتمال عمل الأطفال يزداد مع تقّدم ال�صن ويبلغ ذروته 
عند �صن الـ 16 للأولد و14 للفتيات. ومبا اأن خطر عمل الأطفال ل يبلغ ذروته يف ال�صن الـ 17, كما هو حال عمل الأطفال, 
املرتبط بتعريف عملهم؛ فكما ذكرنا يف الق�صم 2, ي�صّنف كّل الأطفال العاملني دون �صن الـ 14 كاأطفال عّمال اإن عملوا 
على الأقل ملدة �صاعة يف اأ�صبوع ال�صناد. اأ�صف اإىل ذلك اأّن الأطفال الأكرب �صنًا ي�صّنفون كاأطفال عّمال اإن كانوا يعملون 

يف اأعمال خطرة اأو اإن عملوا لأكرث من 30 �صاعة يف اأ�صبوع الإ�صناد. 

جند اأي�صًا اأّن الأطفال الإناث يواجهن خطر عمالة اأطفال اأعلى بقليل مقارنة مع الأولد, ويعود ذلك اإىل كون ن�صبة 
اأكرب من الأطفال ال�صغار )�صن 5-11( هم من الفتيات, وتوؤدي ن�صبة اأعلى من الفتيات العاملت الأكرب �صنًا عمًل خطرًا 

)مراجعة الق�صمني 2 و3(. 
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جدول 2.4 احتمال عمل الأطفال على اأ�سا�س معادلت وحدة الحتمالت
كال اجلن�سنيالأولدالفتيات

التاأثري املعاملاملتغريات
التاأثري املعاملاملعاملالهام�سي

املعاملالهام�سي

0.499***0.096***0.449***0.089***0.625***0.102***العمر
)0.008()0.051()0.008()0.041()0.006()0.033(

1.684-***0.324-***1.439-***0.286-***2.253-***0.366-*** مربع العمر  )1 /100(
)0.036()0.221()0.035()0.177()0.028()0.144(

0.061*0.012*الأطفال الإناث
)0.006()0.033(

0.190*0.04*0.260*0.059*0.0220.124غيــاب الأم
)0.025()0.135()0.034()0.134()0.026()0.110(

0.1820.0270.131*0.04*0.02-0.003-غيــاب الأب
)0.018()0.112()0.025()0.105()0.018()0.084(

0.0020.0000.001-0.0010.0040.000عمر رب الأ�سرة
)0.001()0.004()0.001()0.004()0.001()0.003(

0.161**0.030**0.288***0.055***0.001-0.000تعليم رب الأ�سرة: اأمي
)0.017()0.102()0.017()0.091()0.014()0.073(

 تعليم رب الأ�سرة: دون
0.204**0.044**0.268**0.061**0.0220.125البتدائي

)0.026()0.137()0.030()0.116()0.022()0.095(
0.2150.0290.142*0.047*0.0240.139تعليم رب الأ�سرة: البتدائي

)0.025()0.133()0.029()0.120()0.022()0.101(
0.0040.0250.0350.1620.0210.104تعليم رب الأ�سرة: الثــانوي

)0.023()0.136()0.026()0.114()0.019()0.092(
0.0010.0050.0000.0010.0000.002عمر زوج رب الأ�سرة

)0.001()0.005()0.001()0.004()0.001()0.004(
0.4620.0280.152*0.076*0.047-0.008-تعليم زوج رب الأ�سرة: اأمي

)0.041()0.242()0.035()0.265()0.036()0.213(
 تعليم زوج رب الأ�سرة: دون

0.1640.0770.3270.0060.03-0.024-البتدائي

)0.042()0.319()0.082()0.298()0.050()0.251(
 تعليم زوج رب الأ�سرة:

0.4360.1110.4460.0050.024-0.053-ابتدائي

)0.030()0.346()0.086()0.289()0.047()0.239(

0.225-0.038-0.4280.0090.042-0.053-تعليم زوج رب الأ�سرة: ثانوي

)0.029()0.331()0.066()0.315()0.037()0.255(
0.0250.1420.1250.4970.0550.254غياب الزوج

)0.063()0.331()0.100()0.333()0.067()0.272(
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كال اجلن�سنيالأولدالفتيات

التاأثري املعاملاملتغريات
التاأثري املعاملاملعاملالهام�سي

املعاملالهام�سي

0.253-*0.042-*0.252-0.044-0.194-0.028-رب الأ�سرة اأنثى
)0.024()0.190()0.027()0.181()0.020()0.144(

0.049-**0.010-**0.032-0.006-0.076-***0.012-***حجم الأ�سرة
)0.004()0.026()0.005()0.025()0.004()0.020(

0.171***0.033***0.184***0.037***0.148***0.024***عدد الأولد يف �سن 4-1
)0.007()0.045()0.007()0.037()0.006()0.031(

0.138***0.027***0.111***0.022***0.185***0.030***عدد الفتيات يف �سن 4-1
)0.007()0.045()0.007()0.036()0.006()0.030(

0.0040.0240.0060.0280.0040.019عدد الأولد يف �سن 17-5
)0.006()0.034()0.006()0.029()0.005()0.025(

0.0090.0550.0000.0000.0050.025عدد الفتيات يف �سن 17-5
)0.006()0.035()0.006()0.032()0.005()0.027(

 عدد الن�ساء البالغات 18 �سنة
0.0060.0350.0020.0080.0030.015فاأكرث

)0.007()0.043()0.008()0.040()0.006()0.032(
 موؤ�سر الأ�سول - اأقل 20 يف

0.286***0.061***0.241**0.052**0.334***0.062***املائة

)0.026()0.126()0.024()0.106()0.021()0.090(
 موؤ�سر الأ�سول - ثاين اأقل 20

0.225***0.047***0.2930.0290.14**0.054**يف املائة

)0.024()0.115()0.023()0.103()0.019()0.084(
 موؤ�سر الأ�سول - ثالث اأقل 20

0.154**0.031**0.1790.0230.111*0.031*يف املائة

)0.020()0.107()0.019()0.091()0.016()0.077(

 موؤ�سر الأ�سول - رابع اأقل 20
0.121*0.024*0.0170.1000.0260.126يف املائة

)0.019()0.109()0.018()0.083()0.015()0.073(
0.240***0.046***0.211***0.042***0.271***0.044***الأر�س

)0.011()0.066()0.011()0.055()0.009()0.047(
0.238-***0.046-***0.087-0.017-0.449-***0.073-***تويف املياه يف املجتمع

)0.061()0.012()0.074()0.015()0.088()0.014(تو�سيل �سبكة

0.311-***0.060-***0.143-0.028-0.554-***0.090-***م�سدر للطاقة يف املجتمع

)0.091()0.017()0.114()0.023()0.124()0.020(م�سادر غري خ�سبية
0.212***0.038***0.5630.0180.092***0.077***ريفي

)0.014()0.117()0.015()0.081()0.012()0.072(
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كال اجلن�سنيالأولدالفتيات

التاأثري املعاملاملتغريات
التاأثري املعاملاملعاملالهام�سي

املعاملالهام�سي

4.027-***4.336-***4.296-***ثابت
)0.409()0.396()0.312(

0.1740.1640.169الحتمالية امل�ساهدة
 الحتمالية املتوقعة يف

0.9020.1190.114الو�سط

Wald chi2)50(939.22810.401549.23
Prob < chi2 0.0000.0000.000
Pseudo R20.2780.1480.187

10,69112,53223,223املالحظات
مالحظات: �أخطاء معيارية قوية بني �لأقو��ش. يغطي �لأطفال بني �صن �خلام�صة و�ل�صابعة ع�صر. ت�صري  �ملتغري�ت �ل�صورية )�لنائبة(،  �مل�صتوى �لتعليمي ما 
بعد �لثانوي لرب �لأ�صرة وعدد �لرجال �لبالغني من �صن 18 وما فوق من حيث تركيب �لأ�صرة، �لأ�صر �لـ 20 يف �ملائة �لأغنى بح�صب موؤ�صر �لغنى. �إّن �ملناطق 

م�صمولة يف �لتقدير.* ذ�ت �أهمية عند م�صتوى ثقة 10 يف �ملائة؛** ذ�ت �أهمية عند م�صتوى ثقة 5 يف �ملائة؛ *** ذ�ت �أهمية عند م�صتوى ثقة 1 يف �ملائة.

ال�سكل 2.4 معدل العمل املتوّقع بح�سب ال�سن واجلن�س
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مالحظة: مت �حت�صاب �ملعدل على �أ�صا�ش �لنتائج �ملبينة يف �جلدول 2.4

ويزيد غياب والدة الطفل ووالده من خطر عمل الأطفال للأولد دون الفتيات. وبنف�ص الطريقة, وعلى درجة من 
الأهمية, يوؤثر امل�صتوى التعليمي لرب الأ�صرة الزوج/الزوجة على عمل الأطفال يف �صفوف الأولد ولي�ص الفتيات. مقارنة 
مع الفئة املرجعية املتمتعة بتعليم ما بعد الثانوي, يواجه الأولد الذين يتمتع رب اأ�صرتهم بتعليم دون الثانوي اأو الأطفال 
يف اأ�صر ل يتمّتع فيها الزوج/الزوجة, رب الأ�صرة باأي تعليم, خطر عمالة اأطفال اأعلى. على غرار النتائج ال�صابقة, يقّل�ص 
حجم الأ�صرة احتمال عمل الأطفال للفتيات, فيما يزيد وجود اأطفال �صغار )بني �صن الـ 0 و4 اأعوام( خطر عمل الأطفال 

لكّل من الفتيات والأولد.

اأما خطر عمل الأطفال, فهو اأعلى للأولد من اأ�صر تقع يف اخُلم�ص ال�صفلي من حيث الدخل وبالن�صبة اإىل الفتيات, 
يرتفع اخلطر يف الـ 60 يف املائة ال�صفلية يف التوزيع. وبالتايل, ي�صتجيب خطر عمل الأطفال يف �صفوف الفتيات مقارنة مع 
الأولد اأكرث مل�صتوى دخل الأ�صرة. وتزيد ملكية الأر�ص من خطر عمل الأطفال للفتيات والأولد ب�صكل مت�صاٍو بنحو 4 نقاط 
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مئوية. ويزيد غياب املياه املو�صلة بالأنابيب وا�صتخدام احلطب والروث وم�صادر طاقة م�صابهة وال�صكن يف منطقة ريفية 
من خطر عمل الأطفال يف �صفوف الفتيات ولي�ص الأولد. كما اأّن النخراط الأكرب للفتيات يف حمل املياه واحلطب ي�صعهّن 

حتت خطر عمالة اأطفال اأكرب.

متالزمات متابعة الدرا�سة والتعليم 3.4
يتطّرق هذا  اجلزء ملتلزمات متابعة الدرا�صة. وكما ذكرنا �صابقًا, فاإّن متابعة الدرا�صة يف �صفوف الأطفال يف �صن 
6 و17 عامًا. وتبنّي  اأعمارهم بني  اخلام�صة منخف�صة جدًا. بالتايل, ينظر هذا الق�صم فقط يف الأطفال الذين ترتاوح 

النتائج يف اجلدول )3.4(.

تاأخذ متابعة الأطفال املتوقعة للدرا�صة منطًا على �صكل حرف U مقلوبة, ترتفع الن�صبة يف البداية, ثم تبلغ الذروة 
عند �صن احلادية ع�صرة وتنخف�ص بعدها )ال�صكل 3.4(. وينطبق منط متابعة الدرا�صة هذا على الفتيات والأولد معًا, مع 
اأّن معدلت متابعة الفتيات والأولد للدرا�صة تبداأ بالتباعد قبل �صنوات املراهقة. وعند �صن الـ 17, تظهر فجوة تعليمية 
كبرية بني اجلن�صني, حيث ي�صبح معدل متابعة الأولد للدرا�صة 51.7 يف املائة ومعدل متابعة الفتيات 28.2 يف املائة. كما 

اأّنه على عك�ص الفتيات, يوؤدي غياب الأب اإىل انخفا�ص معدل متابعة الأولد للدرا�صة بـ 7.2 نقطة مئوية.
جدول 3.4 احتمال متابعة الدرا�سة على اأ�سا�س معادلت وحدة الحتمالت

كال اجلن�سانالأولدالفتياتاملتغريات
املعاملالتاأثري الهام�سياملعاملاملعاملالتاأثري الهام�سياملعامل

1.051***0.326***1.191***0.305***0.956***0.341***العمر
)0.016()0.044()0.011()0.042()0.010()0.031(

4.618-***1.432-***5.123-***1.311-***4.321-***1.542-*** مربع العمر  )1 /100(
)0.069()0.193()0.048()0.181()0.042()0.133(

0.539-***0.168-***الأطفال الإناث
)0.010()0.032(

0.158-*0.051-*0.140-0.038-0.186-0.069-غيــاب الأم
)0.045()0.119()0.037()0.128()0.031()0.091(

0.172-**0.056-**0.256-**0.072-**0.07-0.025-غيــاب الأب
)0.038()0.104()0.034()0.112()0.026()0.077(

0.0050.0000.000-0.001-0.0020.005عمر رب الأ�سرة
)0.001()0.003()0.001()0.003()0.001()0.002(

0.550-***0.162-***0.547-***0.131-***0.531-***0.182-***تعليم رب الأ�سرة: اأمي
)0.028()0.086()0.020()0.090()0.018()0.064(

 تعليم رب الأ�سرة: دون
0.323-***0.109-***0.280-**0.080-**0.334-***0.126-***البتدائي

)0.042()0.109()0.035()0.111()0.030()0.082(
0.255-***0.085-***0.078-0.021-0.374-***0.141-***تعليم رب الأ�سرة: البتدائي

)0.039()0.100()0.031()0.114()0.027()0.076(
0.158-**0.051-*0.042-0.011-0.216-**0.080-**تعليم رب الأ�سرة: الثــانوي

)0.040()0.106()0.029()0.110()0.026()0.078(



44

املتغريات
كال اجلن�سانالأولدالفتيات

املعاملالتاأثري الهام�سياملعاملاملعاملالتاأثري الهام�سياملعامل
0.0080.0000.000**0.002**0.008-*0.003-*عمر زوج رب الأ�سرة

)0.001()0.004()0.001()0.004()0.001()0.003(
0.446-***0.123-***0.214-0.051-0.667-***0.207-***تعليم زوج رب الأ�سرة: اأمي

)0.057()0.220()0.046()0.206()0.040()0.169(
 تعليم زوج رب الأ�سرة: دون

0.329-0.112-0.182-0.05-0.376-0.143-البتدائي

)0.102()0.257()0.081()0.273()0.077()0.210(
 تعليم زوج رب الأ�سرة:

0.107-0.034-0.3570.020.079-0.135-ابتدائي

)0.095()0.242()0.054()0.226()0.061()0.184(
0.193-0.063-0.05-0.013-0.346-0.131-تعليم زوج رب الأ�سرة: ثانوي

)0.098()0.250()0.068()0.255()0.068()0.196(
0.515-**0.181-**1.1030.0350.144-***0.419-***غياب الزوج

)0.100()0.292()0.063()0.277()0.084()0.219(
0.413***0.110***0.374**0.080***0.395***0.127***رب الأ�سرة اأنثى

)0.043()0.151()0.031()0.176()0.027()0.123(
0.0000.0000.0080.0300.0040.013حجم الأ�سرة

)0.008()0.021()0.006()0.025()0.005()0.017(
0.025-0.008-0.065-*0.017-*0.0040.01عدد الأولد يف �سن 4-1

)0.013()0.036()0.010()0.039()0.009()0.028(
0.024-0.007-0.037-0.01-0.015-0.005-عدد الفتيات يف �سن 4-1

)0.013()0.036()0.010()0.038()0.009()0.028(
0.067-***0.021-***0.104-***0.027-***0.036-0.013-عدد الأولد يف �سن 17-5

)0.010()0.027()0.008()0.030()0.006()0.021(
0.037-0.011-0.036-0.009-0.034-0.012-عدد الفتيات يف �سن 17-5

)0.011()0.029()0.008()0.030()0.007()0.023(
 عدد الن�ساء البالغات 18 �سنة

0.0810.0030.0110.0140.047**0.029**فاأكرث

)0.012()0.035()0.011()0.043()0.009()0.029(
 موؤ�سر الأ�سول - اأقل 20 يف

0.620-***0.212-***0.813-***0.247-***0.464-***0.173-***املائة

)0.041()0.106()0.036()0.107()0.028()0.078(
 موؤ�سر الأ�سول - ثاين اأقل 20

0.523-***0.178-***0.606-***0.181-***0.463-***0.174-***يف املائة

)0.037()0.096()0.034()0.100()0.026()0.072(
 موؤ�سر الأ�سول - ثالث اأقل 20

0.336-***0.110-***0.439-***0.125-***0.240-***0.088-***يف املائة

)0.032()0.084()0.028()0.091()0.022()0.065(
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املتغريات
كال اجلن�سانالأولدالفتيات

املعاملالتاأثري الهام�سياملعاملاملعاملالتاأثري الهام�سياملعامل

 موؤ�سر الأ�سول - رابع اأقل 20
0.142-**0.045-**0.240-***0.066-***0.055-0.02-يف املائة

)0.028()0.078()0.024()0.082()0.019()0.059(
0.0940.020.064*0.024*0.0120.033الأر�س

)0.019()0.054()0.013()0.052()0.012()0.040(
0.0380.1070.0080.0320.0220.07تويف املياه يف املجتمع

)0.053()0.016()0.070()0.018()0.070()0.025(تو�سيل �سبكة
0.555***0.172***0.217**0.055**0.900***0.321***م�سدر للطاقة يف املجتمع

)0.077()0.024()0.100()0.025()0.106()0.038(م�سادر غري خ�سبية
0.119**0.038**0.191**0.051**0.0140.039ريفي

)0.027()0.075()0.021()0.075()0.018()0.057(
3.613-***4.504-***3.449-***ثابت

)0.367()0.349()0.268(
0.6400.7730.710الحتمالية امل�ساهدة

 الحتمالية املتوقعة يف
0.6820.8270.761الو�سط

Wald chi2)50(1370.321343.872356.66
Prob < chi2 0.0000.0000.000
Pseudo R20.2150.2080.207

9,96311,73921,702املالحظات

�لفئات  و�ل�صابعة ع�صر. تت�صّمن  �ل�صاد�صة  �صن  �لأطفال بني  �لهو�م�ش. يغطي  �أخطاء معيارية قوية يف  مالحظات: 
�ملرجعية للمتغري�ت �لدمية �مل�صتوى �لتعليمي ما بعد �لثانوي لرب �لأ�صرة وعدد �لرجال �لبالغني من �صن 18 وما 
فوق من حيث تركيب �لأ�صرة، �لأ�صر �لـ 20 يف �ملائة �لأغنى بح�صب موؤ�صر �لغنى. �إّن �ملناطق م�صمولة يف �لتقدير.* ذ�ت 

�أهمية عند 10 يف �ملائة؛** ذ�ت �أهمية عند 5 يف �ملائة؛ *** ذ�ت �أهمية عند 1 يف �ملائة.
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ال�سكل 3.4 متابعة التعليم والدرا�سة املتوقعة بح�سب ال�سن واجلن�س
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مالحظة: مت �حت�صاب معدل �ملتابعة بناًء على �لنتائج �ملبّينة يف �جلدول 3.4

يوؤّثر امل�صتوى التعليمي لرب الأ�صرة الزوج/الزوجة على معدلت متابعة الأولد للدرا�صة, فبالن�صبة اإىل الأولد, 
يوؤدي وجود رب اأ�صرة غري متعّلم اإىل انخفا�ص احتمال متابعة الدرا�صة بـ 7.2 نقطة مئوية مقارنة مع وجود رب 
اأ�صرة يتمّتع بتعليم ما بعد الثانوي, واإذا كان رب الأ�صرة قد حظي ببع�ص التعليم )لكن اأقل من ابتدائي(, يكون 
النخفا�ص بـ 5.6 نقاط مئوية. اأما اإذا كان رب الأ�صرة يتمتع مب�صتوى تعليمي ابتدائي اأو ثانوي, مقارنة مع من 

لديهم تعليم ما فوق الثانوي فلن يكون هناك تاأثري �صلبي على احتمال متابعة الأولد للدرا�صة.

احتمال  انخفا�ص  يف  الثانوي  بعد  ما  من  الأقّل  التعليمية  امل�صتويات  جميع  ت�صاهم  الفتيات,  حالة  ويف 
التحاق الطفلة باملدر�صة. مقارنة مع رب اأ�صرة يتمتع مب�صتوى تعليمي ما بعد الثانوي, فالفتيات اللتي يتمتع 
اأرباب اأ�صرهن بتعليم دون البتدائي لديهن احتمال اأقل بـ 17.4 نقطة مئوية يف متابعة الدرا�صة. ينخق�ص هذا 
الحتمال اإىل 11.7 نقطة مئوية حني يتمّتع رب الأ�صرة بتعلم ابتدائي واإىل 6.7 نقطة مئوية حني يتمتع بتعليم 
اأّن درا�صة الفتيات ت�صتجيب  اأ�صرة ذي م�صتوى تعليمي ما بعد الثانوي. وبالتايل, يبدو  ثانوي, مقارنة مع رب 
اأكرث مل�صتوى تعليم رب الأ�صرة مقارنة مع درا�صة الأولد. كما اأّن وجود الزوج/الزوجة, رب الأ�صرة )غالبًا والدة 
الطفل( وم�صتواها التعليمي يوؤثر على درا�صة الفتيات فقط. كما يقّل�ص غياب الزوج/الزوجة, رب الأ�صرة من 
احتمال متابعة الفتيات للدرا�صة بـ 41.9 نقطة مئوية! ويبدو اأن الطفلة الفتاة حتّل مكان الزوج الغائب يف تويّل 
م�صوؤولياته. كما يلحظ تاأثريات كبرية بالقدر نف�صه على الفتيات يف اأ�صر ل يتمّتع فيها رب الأ�صرة باأي م�صتوى 
تعليمي؛ حيث ينخف�ص احتمال متابعة الطفلة الفتاة للدرا�صة بـ 24.5 نقطة مئوية مقارنة مع طفلة تنتمي اإىل 

اأ�صرة يتمّتع فيها رب الأ�صرة بتعليم ما بعد الثانوي.

الفتيات  من  لكّل  الدرا�صة  متابعة  احتمال  يزداد  امراأة,  الأ�صرة  رب  يكون  حينما  هو  للهتمام  واملثري 
اأّن وجود امراأة على راأ�ص الأ�صرة لي�ص بالأمر ال�صائع؛ حيث تبلغ ن�صبة الأطفال الذين يعي�صون  والأولد, كما 
يف منازل على راأ�صها امراأة 4.2 يف املائة فقط. ومن املرجح اأن تختلف هذه الأ�صر املعي�صية ب�صكل اأ�صا�صي عن 

غريها, والعوامل التي جتعل منها خمتلفة تزيد اأي�صًا من احتمال متابعة الأطفال للدرا�صة. 

اأعوام  و 4  ول يوؤّثر حجم الأ�صرة على احتمال متابعة الأطفال للدرا�صة. غري اأّن , عدد الأولد بني �صن 0 
وبني 5 و17 عامًا يخف�ص من احتمال التحاق الطفل الذكر باملدر�صة, ويرتبط هذا الحتمال بتناف�ص الأ�صقاء, 
الطفلت  متابعة  احتمال  يزداد  ذلك,  عن  عو�صًا  الفتيات.  بني  التناف�ص  من  النوع  هذا  يلحظ  ل  اأّنه  غري 
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الفتيات للدرا�صة مع ازدياد عدد البالغات الإناث يف الأ�صرة. وعلى الأرجح يرتجم وجود عدد اأكرب من الن�صاء 
يف املنزل بعمل اأقّل للطفلة يف املنزل, ما يرتك لها املزيد من الوقت لرتياد املدر�صة. 

كما اأّن الدخل الأ�صري الأدنى يقّل�ص من احتمال ارتياد الطفل للمدر�صة, ففي حالة الأولد, يوؤدي النتقال 
من اخُلم�ص العلوي اإىل كّل من اخُلم�ص الرابع والثالث والثاين اإىل النخفا�ص بنحو 4 اإىل 5 نقاط مئوية يف 
6.6 نقطة مئوية حني يكون النتقال من اخُلم�ص الثاين اإىل  احتمال متابعة الدرا�صة. ويرتفع النخفا�ص اإىل 
اخُلم�ص ال�صفلي. ويبلغ النخفا�ص الإجمايل من اخُلم�ص العلوي اإىل اخُلم�ص ال�صفلي 20.1 نقطة مئوية. اأم يف 
حال الطفلة الفتاة, يقّل�ص النتقال من اخُلم�ص العلوي اإىل اخُلم�ص ال�صفلي احتمال متابعة الدرا�صة املتوّقع 
بـ 13.3 نقطة مئوية, كما ل يقّل�ص النتقال من اخُلم�ص العلوي اإىل اخلم�ص الرابع اأو من اخلم�ص الثاين اإىل 
اخُلم�ص  اإىل  العلوي  اخُلم�ص  من  النتقال  اأّن  غري  كبري.  ب�صكل  للدرا�صة  الفتاة  الطفلة  متابعة  الأول  اخُلم�ص 
الثالث ذي اأهمية من الناحية الإح�صائية ويقّل�ص احتمال متابعة الدرا�صة بـ 8 نقاط مئوية. وبالتايل, يبدو اأّن 
درا�صة الأولد اأكرث تاأثرًا بالدخل مقارنة مع درا�صة الفتيات, كما ل توؤثر ملكية الأر�ص باحتمال متابعة الفتيات 

للدرا�صة, حيث تزيد الحتمال للأولد ولكن ب�صكل هام�صي فقط.

ول يوؤثر توّفر املياه املو�صلة بالأنابيب يف املجتمع على تعليم الأطفال, غري اأّن ا�صتخدام م�صادر طاقة من 
غري احلطب/الروث يزيد من احتمال متابعة الأولد للدرا�صة. كما يزيد مكان الإقامة الريفي من متابعة الأولد 
للدرا�صة, فيما لي�ص له اأي تاأثري على الفتيات. وعلى الرغم من عدم كون مكان الإقامة الريفي عامل خطر بحّد 
ذاته, اإل اأّن عوامل اأخرى مرتبطة مبكان الإقامة الريفي ت�صاهم يف تخفي�ص متو�صط معدل متابعة الدرا�صة يف 

املناطق الريفية مقارنة مع املناطق احل�صرية.
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الق�سم اخلام�س
النتائج الدرا�سية لالأطفال غري العاملني والأطفال العّمال

يقارن هذا الق�صم من التقرير النتائج الدرا�صية للأطفال العاملني والأطفال العّمال مع الأطفال غري العاملني, يف 
حماولة لروؤية ما اإذا كان تعليم الأطفال مرتبط �صلبيًا بعملهم. ويتم قيا�ص النتائج الدرا�صية على اأ�صا�ص متابعة الدرا�صة, 

ال�صف بالن�صبة اإىل ال�صن, واأعلى م�صتوى تعليمي مت بلوغه.

متابعة الدرا�سة لالأطفال بح�سب احلالة العملية 1.5
تختلف معدلت متابعة الدرا�صة بح�صب احلالة العملية للأطفال, ففيما يقّدر معدل متابعة الدرا�صة للأطفال غري 
العاملني بـ 69.7 يف املائة, فاإّن املعّدل املقابل يف �صفوف الأطفال العاملني والأطفال العّمال يبلغ 53.6 يف املائة و51.8 يف 
املائة على التوايل )ال�صكل 1.5(. ويلحظ الرتباط ال�صلبي بني درا�صة الأطفال وعملهم لكّل من الأولد والفتيات, فبينما 
يقل معدل متابعة الدرا�صة يف �صفوف الأولد العاملني بحوايل13.5 نقطة مئوية من نظرائهم غري العاملني, فاإّن الفجوة 
املقابلة يف �صفوف الفتيات غري العاملت والعاملت هي 19.7 نقطة مئوية. ولدى الأطفال العّمال الذكور معدلت متابعة 
درا�صة اأدنى مقارنة مع الأطفال العاملني )بحدود 3.8 نقطة مئوية(, لكن معدلت متابعة الدرا�صة يف �صفوف الأطفال 

العّمال الإناث اأعلى بقليل من معدلت الفتيات العاملت. 

ولدى مقارنة معدلت متابعة الأطفال العاملني والأطفال العّمال للدرا�صة مع معدلت الأطفال غري العاملني بح�صب 
ال�صن, نلحظ علقة مهمة بني العمل والدرا�صة للأطفال الأكرب �صنًا فقط. ففي حالة الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
5 و11 عامًا, وبغ�ص النظر عن حالتهم العملية, يرتاد 64 يف املائة منهم تقريبًا املدر�صة. وميكن تربير عدم ملحظة وجود 
ارتباط �صلبي بني الدرا�صة والعمل يف الفئة العمرية الأ�صغر �صنًا بفعل معدلت العمل ومعدلت متابعة الدرا�صة املنخف�صة 
يف �صفوف الأطفال يف �صن اخلام�صة من العمر, وحني يتم ا�صتثناء هذه الفئة العمرية, ومقارنة معدلت متابعة الدرا�صة يف 
�صفوف الأطفال بني 6 و11 عامًا للأطفال العاملني وغري العاملني34 , تربز فجوة حجمها 8 نقاط مئوية بني املجموعتني, 
يزداد حجم الفجوة اإىل 15 نقطة مئوية, حني يتم اأخذ الأطفال بني 7 و11 عامًا بعني العتبار. اأما حالة الأطفال الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 12 و14 عامًا, وفيما 84.7 يف املائة من الأطفال غري العاملني يرتادون املدر�صة, ينخف�ص هذا الرقم 
اإىل 58.8 يف املائة يف �صفوف الأطفال العاملني و57 يف املائة يف �صفوف الأطفال العّمال. وبالتايل, فاإّن الفجوة التعليمية 
يف هذه الفئة العمرية هي نحو 27-28 نقطة مئوية. كما اأّن الرتباط ال�صلبي بني الدرا�صة والعمل اأكرث حّدة يف �صفوف 
يف املائة من الأطفال غري العاملني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا  الأطفال بني 15 و17 عامًا, ففيما 71.85 
املائة يف �صفوف  30.4 يف  واإىل  العاملني  املائة يف �صفوف الأطفال  41.2يف  اإىل  الرقم  يرتادون املدر�صة, ينخف�ص هذا 

الأطفال العّمال؛ بالتايل تبلغ الفجوة التعليمية بني الأطفال غري العاملني والأطفال العّمال 41 نقطة مئوية.

الأ�صبوع. يف  واحدة  ل�صاعة  ولو  للعمل  جدًا  �صغار  يعتربون  اإذ  عّمال,  اأطفاًل  العاملني  الأطفال  جميع  يعترب  العمرية,  الفئة  هذه  يف    34
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ال�سكل 1.5 معدلت متابعة الدرا�سة بح�سب احلالة العملية واجلن�س
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ال�سكل 2.5 معدلت متابعة الدرا�سة بح�سب احلالة العملية وال�سن
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ت�صري معدلت متابعة الدرا�صة املبّينة اأعله اأّن الرتباط ال�صلبي بني متابعة الدرا�صة والعمل ي�صبح اأقوى مع تقّدم 
الأطفال يف ال�صن. غري اأّن البارز هو اأّنه حتى يف �صفوف الأطفال يف �صن التعليم الإلزامي, ثمة ارتباط �صلبي قوي بني 
الدرا�صة والعمل. اإل اأّن هذا الرتباط ال�صلبي ل ي�صري بال�صرورة اإىل علقة �صببية قوية بني العمل ومتابعة الدرا�صة. ومبا 
اأّن الدرا�صة والعمل هما املتغريان املختاران -  ينطبق هذا على الأطفال يف �صن التعليم الإلزامي وحتى اأولئك الذين تقع 
اأعمارهم حتت �صن التعليم الإلزامي - فقد يوؤدي عامل ما �صائع اإىل ت�صّرب الأطفال من املدر�صة والنخراط يف العمل 
يف الوقت عينه. اأ�صف اإىل ذلك اأّن ال�صببية قد تطبق يف الجتاه املعاك�ص. مثًل, اإذا كانت الأ�صرة غري قادرة على تاأمني 
م�صاريف درا�صة الطفل - التعليم الإلزامي "جماين", لكن على الأ�صرة حتّمل م�صاريف اأخرى مثل الزي املدر�صي والكتب 
واللوازم املدر�صية والنقل وما �صابه – �صيتم اإخراجه من املدر�صة ورمبا دفعه اإىل العمل, اأو حيثما تكون نوعية التعليم 
اإىل املدر�صة, وبدل من ذلك, ير�صل  اإر�صال الطفل  للدرا�صة, وبالتايل تختار عدم  الأ�صرة منفعة  منخف�صة, قد ل جتد 

الطفل اإىل العمل ليكت�صب مهارات عملية. 

وعندما يتخطى الطفل �صن التعليم الإلزامي, ي�صبح الرتباط بني العمل والدرا�صة �صلبيًا اأكرث؛ ل�صببني اأ�صا�صيني: 
الأول هو اأّن الأطفال الذين يرّجح جناحهم يف الدرا�صة ب�صكل اأكرب يبقون يف املدر�صة, فيما يت�صّرب الآخرون. ثمة احتمال 
اأكرب باأّن املت�صّربني �صيعملون, وهو ارتباطًا �صلبيًا بني متابعة الدرا�صة والعمل. ثانيًا, مع تقّدم الأطفال يف ال�صن يتطورون 

ج�صديًا ويكت�صبون ن�صوجًا, ونتيجة لذلك, يكونون اأكرث طلبًا للوظائف, واأقّل ملءمة مع الدرا�صة. 

وعلى الرغم من عدم اإمكانية حتديد علقة �صببية بني الدرا�صة والعمل با�صتخدام جمموعة البيانات عن طريق هذا 
امل�صح ومع ذلك فاإن الرتباط ال�صلبي بني النتيجتني وا�صح.
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ال�سف بالن�سبة اإىل ال�سن بح�سب نوعية العمل احلالية لالأطفال امللتحقني حاليًا باملدر�سة 2.5
العلمي  التح�صيل  حيث  من  العاملني  غري  نظرائهم  عن  متاأخرين  العّمال  والأطفال  العاملني  الأطفال  يكون  قد 
)املقا�ص على اأ�صا�ص ال�صف الذي بلغوه( بفعل بقائهم لأكرث من �صنة يف نف�ص ال�صف, اأو لكونهم يبداأون املدر�صة يف �صن 
متاأخرة, وعند اأخذ ال�صن بعني العتبار, نرى اأّنه حني يتم مقارنة ال�صف الذي مت بلوغه للأطفال غري العاملني والعاملني 
والأطفال العّمال امللتحقني باملدر�صة, جند اأّن الأطفال غري العاملني يف �صفوف اأعلى. مثًل يف �صن الـ 17, جند الأطفال 
العاملني متاأخرين عن نظرائهم بـ 0.4 من ال�صف والأطفال العّمال متاأخرين بـ 0.7 من ال�صف. ويظهر حتليًل ب�صيطًا 
متعدد املتغرّيات لل�صف الذي بلغه الأطفال امللتحقني باملدر�صة, )مع تعديل ال�صن واجلن�ص(, اأّنه كمعدل, يتخّلف الأطفال 

العاملني والأطفال العّمال عن الأطفال غري العاملني بـ 0.19 من ال�صف.

ول ميكن العتبار باأّن العمل ل يعرت�ص �صبيل درا�صة الأطفال نظرًا لكون الفجوة �صغرية, حيث تتوّفر معلومات حول 
اأكرب من الأطفال العاملني  ال�صف الذي بلغه الأطفال, للملتحقني باملدر�صة منهم فقط. وكما ذكرنا �صابقًا, فاإّن ن�صبة 
الأرجح  على  فهم  املدر�صة,  ويرتادون  يعملون  الذين  اأما  قط.  بها  يلتحقوا  مل  اأو  املدر�صة  من  ت�صّربوا  العّمال  والأطفال 

جمموعة حمددة من الأطفال, متلك خ�صائ�ص ملحظة معينة تعّزز انتقالهم من �صف اإىل اآخر.

الأطفال امللتحقون باملدر�سة بح�سب حالة العمل احلالية لالأطفال 3.5
مع اأّن بع�صًا من الأطفال غري ملتحقني باملدر�صة حاليًا, فرمبا �صبق لهم اأن التحقوا بها. يف هذا  اجلزء, جنري مقارنة 
بني الأطفال العاملني وغري العاملني والأطفال العّمال على اأ�صا�ص ما اإذا كان قد �صبق لهم اأن التحقوا باملدر�صة. ومبا اأّن الدخول 

املتاأخر اإىل املدر�صة ممار�صة �صائعة, جنري هذه املقارنة على اأ�صا�ص الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 10 و17 عامًا.

اأّن ن�صبة اأكرب من الأطفال العاملني حاليًا )21.1 يف املائة( والأطفال العّمال مل تلتحق باملدر�صة  يظهر ال�صكل 5.3 
قط, مقارنة مع الأطفال غري العاملني )9.3 يف املائة(. اأ�صف اإىل ذلك اأّن الفجوة التعليمية بني الأطفال العاملني وغري 
العاملني مثرية للجدل ب�صكل خا�ص يف �صفوف الأطفال الإناث. ففيما 4.6 يف املائة من الأولد غري العاملني مل يلتحقوا 
باملدر�صة قط, تزداد هذه الن�صبة اإىل 9.5 يف املائة يف �صفوف الأطفال العاملني الأولد و11.3 يف املائة يف �صفوف الأطفال 
العّمال الأولد. ويف حالة الفتيات, تبلغ ن�صبة الفتيات غري العاملت اللتي مل يرتدن املدر�صة قط 14.4 يف املائة, ترتفع 
هذه الن�صبة اإىل 36.1 يف املائة و36.5 يف املائة على التوايل يف �صفوف الفتيات العاملت والفتيات العّمال. وبالتايل, يبدو 

اأّن الدرا�صة والعمل غري ملئمني للفتيات ب�صكل خا�ص.
ال�سكل 3.5 الن�سبة امللتحقة باملدر�سة )بني �سن 10 و17( بح�سب احلالة العملية واجلن�س
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ال�سكل 4.5 الن�سبة التي التحقت باملدر�سة يف املا�سي )بني �سن 10 و17( بح�سب احلالة العملية واجلن�س
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ويبني ال�صكل 4.5, ن�صبة الفتيات والأولد غري امللتحقني باملدر�صة حاليًا, اإل اأنه �صبق لهم اللتحاق بها فيما م�صى. 
ت�صّرب  معديل  من  ن�صبيًا  اأقل  املائة  8.4 يف  البالغ  العاملني  الأطفال غري  ت�صّرب  معدل  فاإّن  اأعله,  النتائج  غرار  وعلى 
الأطفال العاملني والأطفال العّمال اللذين بلغا 26.8 يف املائة و27.4 يف املائة على التوايل. ومع ملحظة معدلت ت�صّرب 
اأعلى يف �صفوف الأولد والفتيات العاملني, مقارنة مع نظرائهم غري العاملني, اإل اأن هذه العلقة اأقوى للأولد مقارنة 
مع الفتيات. بعبارة اأخرى, تت�صّرب ن�صبة اأعلى من الأولد العاملني والأطفال العّمال الذكور مقارنة مع الفتيات )ال�صكل 
4.5(. وبالرغم من معدلت الت�صّرب هي الأدنى يف �صفوف الفتيات, اإل اأننا جند اأن ن�صبة اأ�صغر منهّن ملتحقة باملدر�صة 
حاليًا, وهذا يعود بب�صاطة اإىل كون ن�صبة اأقّل بكثري منهّن تدخل املدر�صة يف الأ�صل. وكما ذكرنا اأعله, فاإّن ن�صبة اأكرب من 

الفتيات العاملت مل يرتدن املدر�صة قط. 

املوؤهالت التعليمية التي يتم احل�سول عليها بح�سب حالة العمل احلالية للطفل 4.5
يلحظ تدين م�صتوى التح�صيل العلمي للأطفال العاملني والأطفال العّمال ب�صكل ملحوظ, مقارنة مع الأطفال غري 
العاملني, من خلل املوؤهلت التعليمية الأعلى التي مت احل�صول عليها املبّينة يف اجلدول 1.5. ورغم اأّن املرحلة الدرا�صية 
الأوىل التي يح�صل فيها الأطفال على �صهادة مدر�صية هي عند اإمتامهم املرحلة البتدائية, �صننظر يف الأطفال الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا. ويظهر اجلدول 1.5 اأّننا جند يف �صن الـ 15 �صنة ن�صبة اأكرب من الأطفال العاملني 
والأطفال العمال بدون اأي موؤهلت, تزداد هذه الفجوة عند �صني 16 و17 عامًا. وفيما ن�صبة الأطفال العاملني يف �صن الـ 
15 بدون اأي �صهادة تعليمية اأعلى بنحو 8 نقاط مئوية مقارنة مع الأطفال غري العاملني, يرتفع هذا الرقم اإىل 10 نقاط 

مئوية عند �صن الـ 16 واإىل 17.2 نقطة مئوية يف �صن الـ17. 

12 و17 نقطة مئوية على  و   7 15 و16 و17 �صنة,  الـ  وتبلغ الفجوة بني الأطفال العّمال والأطفال العاملني يف �صن 
التوايل. وكون الفجوة تزداد مع تقّدم ال�صن, اإىل اأّنه فيما تنجح ن�صبة ملحوظة من الأطفال غري العاملني يف نهاية املطاف 
يف احل�صول على �صهادة – رمبا يف وقت متاأخر مقارنة مع �صّنهم - ل ينطبق هذا على الأطفال العاملني والأطفال العّمال, 
اإذ اإن غالبيتهم ل تزال غري حا�صلة على �صهادة ابتدائية يف �صن الـ17. وتنخف�ص ن�صبة الأطفال احلائزين على �صهادة 
مدر�صية ملرحلة ما بعد البتدائي )غالبًا ما تكون �صهادة ثانوية عامة( بـ 3.45 يف املائة من الأطفال يف �صن ال�صابعة ع�صر, 

بغ�ص النظر عن حالتهم العملية.
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جدول 1.5 توزيع الأطفال بح�سب املوؤهل التعليمي الأعلى الذي ح�سلوا عليه
�سن 15

عمل الأطفالعاملونغري عاملنياأعلى موؤهل تعليمي
89.5%89.7%82.2%ل موؤهالت

1.4%1.6%4.7%التعليم قبل البتدائي
9.1%8.6%12.9%�سهادة مرحلة ابتدائية

0%0.1%0.3%ما بعد املرحلة البتدائية
�صن 16

عمل الأطفالعاملونغري عاملنياأعلى موؤهل تعليمي
78.7%76.3%66.5%ل موؤهالت

2.1%2.4%2.8%التعليم قبل البتدائي
18.8%21.2%29.7%�سهادة مرحلة ابتدائية

0.3%0.2%0.9%ما بعد املرحلة البتدائية
�صن 17

عمل الأطفالعاملونغري عاملنياأعلى موؤهل تعليمي
75.6%65.8%48.6%ل موؤهالت

1.0%0.9%2.3%التعليم قبل البتدائي
23.0%29.8%45.8%�سهادة مرحلة ابتدائية

3.4%3.4%3.4%ما بعد املرحلة البتدائية

كما مت ذكر �صابقًا, فاإّن الفتيات متاأخرات عن الأولد من حيث التح�صيل العلمي. وتنعك�ص متابعتهّن املتدنية للدرا�صة 
ال�صابعة ع�صر مقارنة مع  الفتيات يف �صن  تتمّتع ن�صبة كبرية من  التي ح�صلن عليها, فل  التعليمية  من خلل املوؤهلت 
الأولد باأي موؤهلت تعليمية )جدول 2.5(. وعلى الرغم من هذه امللحظة العامة, يتبنّي اأّن ال�صهادات املدر�صية التي يتم 
حيازتها اأوثق ارتباطًا بعمل الأولد مقارنة مع الفتيات. مثًل, جند اأن 37.2 يف املائة من الأولد يف �صن الـ17 ل ميلكون اأي 
موؤهلت درا�صية, ترتفع هذه الن�صبة اإىل 59.3 يف املائة للأولد العاملني واإىل 68.3 يف املائة للأولد العّمال. كما ترتفع 
ن�صبة الفتيات غري احلائزات على موؤهلت تعليمية من 60.9 يف املائة للفتيات غري العاملت اإىل 77.1 يف املائة للفتيات 
العاملت و79.1 يف املائة للفتيات العّمال. ويف املقابل, تنخف�ص ن�صبة الأولد والفتيات احلائزين على �صهادة مدر�صية 
ابتدائية حني يكون الأطفال عاملني اأو عّمال. ونلحظ هنا جمددًا اأّن النخفا�ص اأكرث حّدة يف �صفوف الأولد مقارنة مع 

.)2. الفتيات )جدول 5 
جدول 2.5  توزيع الأطفال بح�سب اأعلى املوؤهالت التعليمية واجلن�س

الأولد- �سن 17
عمل الأطفالعاملونغري عاملنياأعلى موؤهل تعليمي

68.3%59.3%37.2%ل موؤهالت
1.4%1.0%1.0%التعليم قبل البتدائي

26.4%35.9%59.3%�سهادة مرحلة ابتدائية
3.9%3.8%2.6%ما بعد املرحلة البتدائية

الفتيات - �سن 17
عمل الأطفالعاملونغري عاملنياأعلى موؤهل تعليمي

79.9%77.1%60.9%ل موؤهالت
0.4%0.8%3.75%التعليم قبل البتدائي

17.3%19.2%31.3%�سهادة مرحلة ابتدائية
2.5%2.9%4.2%ما بعد املرحلة البتدائية
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اخلامتة:
يهدف هذا التقرير اإىل عر�ص نتائج م�صح عمل الأطفال 2010, الذي نفذه اجلهاز املركزي للإح�صاء يف اجلمهورية 
الجتماعي  وال�صندوق  الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  الأطفال  عمل  على  للق�صاء  الدويل  الربنامج  مع  بالتعاون  اليمنية, 
من  املائة  يف   21 اأو  مليون   1.6 اأّن  امل�صح  نتائج  ت�صري  )اليوني�صيف(.  الطفولة  لرعاية  املتحدة  الأمم  و�صندوق  للتنمية 
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا هم عاملون. ويبلغ ن�صبة العمل 39.1 يف املائة يف �صفوف الأطفال الأكرب 
�صنًا بني �صن 15 و17 عامًا. غري اأّن انت�صار العمل مرتفع حتى يف �صفوف الأطفال الأ�صغر �صنًا, حيث تتوزع الن�صب كالتايل: 
11 يف املائة للأطفال بني 5 و11 عامًا و28.5 يف املائة للأطفال بني 12 و14 عامًا. ويبلغ متو�صط �صاعات العمل الأ�صبوعية 

للأطفال 23 �صاعة.

يبلغ معدل عمل الأطفال الذكور 21.7 يف املائة وهو اأعلى بقليل فقط من معدل عمل الأطفال الإناث البالغ 20.1 يف 
املائة. غري اأّن ن�صبة اأكرب من الفتيات )60.5 يف املائة( مقارنة مع الأولد )42.2 يف املائة( ي�صتغلون يف خدمات منزلية 
غري مدفوعة الأجر. كما اأّن مدخلت الوقت املخ�ص�ص للخدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر اأعلى يف �صفوف الفتيات بـ 

5.3 �صاعات يف الأ�صبوع؛ ويبلغ معدل املجموعتني 10.5 �صاعات يف الأ�صبوع.

66.3 يف املائة يف �صفوف  اإىل ذلك, انخفا�ص متابعة الدرا�صة يف اليمن, حيث يبلغ معدل متابعة الدرا�صة  اأ�صف 
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا, يرتفع اإىل 73.6 يف املائة يف �صفوف الأطفال يف �صن التعليم الإلزامي 
)بني 6 و14 عامًا(. ويلحظ ت�صّرب كبري من النظام التعليمي بعد 9 �صنوات من التعليم الإلزامي, حيث ينخف�ص معدل 
بني  كبرية  تعليمية  فجوات  ثمة  ع�صر, يف ظل  ال�صابعة  �صن  الأطفال يف  �صفوف  املائة يف  يف   56.6 اإىل  الدرا�صة  متابعة 
اجلن�صني على م�صتويي التعليم الإلزامي وغري الإلزامي. وتزداد الفجوة بني اجلن�صني البالغة نحو 12.5 نقطة مئوية يف 
�صفوف الأطفال يف �صن التعليم الإلزامي )6-14 عامًا( اإىل 19.3 نقطة مئوية يف �صفوف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 15 و17 عامًا.

ويعك�ص معدل متابعة الدرا�صة املنخف�ص يف �صفوف الأطفال مزيجًا من امل�صاكل الدرا�صية, قد يكون اأهمها, يف كون 
ن�صبة كبرية من الأطفال ل يدخلون املدر�صة اأ�صًل. مثًل, يف �صفوف الأطفال يف �صن الـ 17, هناك 12.7 منهم مل يلتحقوا 
باملدر�صة قط, كما اأن التاأخر يف دخول املدر�صة واإعادة ال�صفوف م�صكلتان مهمتان اأي�صًا. ويعني وجود انق�صام ح�صري/
ريفي يف الدرا�صة, حتمل اأطفال الريف العبء الأكرب مل�صاكل التعليم, كذلك ثمة فجوة حجمها 14 نقطة مئوية بني معدلت 
التحاق اأطفال احل�صر والريف, ويرتفع حجم هذه الفجوة على م�صتوى التعليم الإلزامي اإىل 20 نقطة مئوية يف �صفوف 

الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 عامًا. 

وت�صري اأمناط ا�صتخدام الوقت اإىل اأّن غالبية الأطفال منخرطون يف اأن�صطة متعددة. وتقوم اأمناط ا�صتخدام الوقت 
الأكرث �صيوعًا على الدمج بني الدرا�صة وخدمات منزلية غري مدفوعة الأجر )29.6 يف املائة( واللتحاق باملدر�صة بدون 
العمل اأو النخراط يف خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر )29 يف املائة(. اأما ن�صبة الأطفال التي تعمل ح�صريًا بدون 

النخراط يف اأي ن�صاط اآخر, فهي ن�صبة منخف�صة حيث بلغت 3 يف املائة.

ويعمل الأطفال امل�صتغلون غالبًا يف الزراعة )56.1 يف املائة( ويف منازل خا�صة )29 يف املائة( وكعّمال زراعيني بدون 
اأجر اأو كعاملني يف مهن اأولية. وتعمل ن�صبة اأدنى من الأطفال العاملني )7.9 يف املائة( يف التجارة باجلملة وبالتجزئة. اأما 
على اأ�صا�ص ظروف العمل وطبيعته, يقّدر اأّن 17.0 يف املائة من الأطفال و81.1 يف املائة من الأطفال العاملني هم اأطفال 
الأطفال  وي�صّكل  يوؤدون عمًل خطرًا.  العّمال  الأطفال  املائة من  50.7 يف  اأّن  للمخاطر  ت�صل�صلي  ت�صنيف  ويظهر  عّمال. 
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ال�صغار جدًا على العمل ولو ل�صاعة واحدة يف الأ�صبوع 36.6 يف املائة من الأطفال العّمال, كما ي�صّكل الأطفال الذين يعملون 
ل�صاعات مفرطة بالن�صبة اإىل �صّنهم الـ 12.7 يف املائة الباقني من الأطفال العّمال. وحني يتّم النظر بالتف�صيل اإىل الأطفال 
الذين يوؤدون اأعمال خطرة, جند اأّن الغالبية ال�صاحقة )95.6 يف املائة( تعمل يف مهن خطرة. اأما الباقون, فيعملون يف 

اأن�صطة اقت�صادية خطرة )كالتعدين والبناء(.

وتظهر مقارنة للنتائج الدرا�صية للأطفال العاملني وغري العاملني والأطفال العّمال اأّن معدلت متابعة الدرا�صة يف 
اأدنى ب�صكل ملحوظ مقارنة مع الأطفال غري العاملني, والفرق كبري ب�صكل خا�ص يف  �صفوف الأطفال العاملني والعّمال 
اأّن خطر  20 نقطة مئوية. كما  الدرا�صة يختلف مبقدار  العاملت, حيث معدل متابعة  العاملت وغري  الفتيات  �صفوف 
اأي�صًا يف �صفوف الأطفال العاملني والأطفال العّمال, كما يعّد اخلطر اأكرب  اأعلى  عدم اللتحاق باملدر�صة على الإطلق 
10 و17 عامًا اللواتي مل يلتحقن  باملدر�صة قط اأعلى  يف �صفوف الفتيات العاملت: فن�صبة الفتيات العاملت بني �صن 
بـ22 نقطة مئوية مقارنة مع الفتيات غري العاملت. كما اأّن الأطفال العاملني والأطفال العّمال متخّلفني من حيث اأعلى 
موؤهلت درا�صية مت حتقيقها. ففي �صفوف الأطفال يف �صن ال�صابعة ع�صر, وفيما 48.6 يف املائة من الأطفال غري العاملني 
ل يتمّتعون مبوؤهلت درا�صية )ول حتى �صهادة تعليم ابتدائية(, ترتفع هذه الن�صبة اإىل  65.8 يف املائة يف �صفوف الأطفال 

العاملني و75.6 يف املائة يف �صفوف الأطفال العّمال.

وتظهر حتاليل متعددة املتغرّيات حول عمل الأطفال وعمالتهم ودرا�صتهم اأّن جمموعة من العوامل تزيد من خطر 
عمل الأطفال وعمالتهم وتقّل�ص من احتمال متابعتهم للدرا�صة. وفيما يعّد الفقر متلزمة مهّمة, فاإّن امل�صتوى التعليمي 
لرب الأ�صرة واإىل حّد ما م�صتوى الزوج/الزوجة التعليمي, وتركيب الأ�صرة ومكان الإقامة ومتغرّيات اأخرى على م�صتوى 
اأي�صًا متلزمات مهمة لعمل الأطفال وعمالتهم ودرا�صتهم. كما يواجه الأطفال الأكرب �صنًا ب�صكل خا�ص  املجتمع تعترب 
واملنحدرين من اأ�صر فقرية تت�صمن اأفراد كبار غري متعلمني )اأي رب الأ�صرة الزوج/الزوجة( وعدد كبري من الأطفال 
�صغار ال�صن ) بني �صفر واأربعة اأعوام( الذين يعي�صون يف جمتمعات ريفية ل تتوّفر فيها مياه مو�صلة بالأنابيب, وحيث 
اأعلى  الدرا�صة مبعدلت  متابعة  وعدم  اأطفال,  وعمالة  للطاقة, خطر عمل  م�صابهة  وم�صادر  والروث  ي�صتخدم احلطب 

بكثري. كما تزيد ملكية الأ�صرة للأر�ص من احتمال عمل الأطفال بفعل توّفر عمل لهم. 

ومع اأّنه ل يرجح ت�صغيل الفتيات اأكرث من الأولد, فاحتمال التحاقهّن باملدر�صة اأدنى. وميكن اأن يكون مربرًا مقنعًا 
لهذه النتيجة وهو النخراط الأكرب للفتيات يف خدمات منزلية غري مدفوعة الأجر. وهذا ما اأكده التحليل متعدد املتغرّيات, 
ول يغرّي غياب الزوج/الزوجة, رب الأ�صرة من احتمال عمل الطفل, لكنه يقّل�ص ب�صكل كبري متابعتها للدرا�صة, وميكن 
تف�صري هذه النتيجة بكون الفتاة تتوىّل م�صوؤوليات الزوج/الزوجة, رب الأ�صرة الغائبة )غالبًا ما تكون والدة الفتاة(. كما 
 - للطاقة  والروث  وا�صتخدام م�صادر غري احلطب  بالأنابيب  مياه مو�صلة  – توّفر  املجتمع  م�صتوى  ترتبط عوامل على 
ارتباطًا وثيقًا بعمل الفتيات. وفيما ي�صاهم الدخل الأ�صري املنخف�ص يف خطر العمل لكّل من الفتيات والأولد, ت�صري اأهمية 
املوؤ�صرات على م�صتوى املجتمع )خا�صة للفتيات( اإىل اأّن اأي حت�ّصن يف م�صتوى دخل الأ�صرة ي�صاعد على تقلي�ص احتمال 

عمل الأطفال, لكن ل يلغيه متامًا.        

ومع اأّنه ثمة ارتباط �صلبي بني الدرا�صة والعمل, اإل اأنه لي�ص من الوا�صح اإن كان العمل �صبب معدلت الدرا�صة املنخف�صة. 
وكون ن�صبة كبرية من الأطفال غري العاملني ل ينجحون حتى يف نيل �صهادة مدر�صية ابتدائية اإل اأّن م�صكلة متابعة الدرا�صة 
ال�صئيلة والدخول املتاأخر واخلروج املبكر من النظام التعليمي لي�صت حم�صورة يف الأطفال العاملني, بل هي م�صكلة عامة 
العّمال. ونظرًا  العاملني والأطفال  الأطفال  اأكرث حّدة يف حالة  امل�صاكل  فاإّن هذه  التقرير,  يوّثق هذا  اأّنه وكما  اأكرث. غري 
للتحديات يف القطاع التعليمي, ل يرّجح اأن تنجح الربامج التي ترّكز فقط على احلياة العملية للأطفال يف توليد اآثار مهمة. 

بدًل من ذلك, يجب اأن تكون ال�صيا�صات التي تهدف اإىل اإدخال حت�صينات يف حياة الأطفال متعّددة الأوجه.
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وباعتبار غالبية الأطفال يعملون لدى اأ�صرهم اخلا�صة )مبن فيهم العاملني بدون اأجر(, مما ي�صكل حتديًا وفر�صة 
يف اآن لتح�صني رفاه الأطفال العاملني. ويكمن التحدي يف توجيه الأطفال العّمال - الأطفال املنخرطني يف عمل خطري 
- اإىل اأن�صطة اأكرث اأمانًا. فمثًل يف حالة الأطفال من فئة العّمال باأجر, قد يكون من الأهمية مبكان اإيجاد عمل جديد 
يف ن�صاط اأكرث اأمانًا, حت�صني رفاه الأطفال, غري اأّنه حني يكون العمل مع اأ�صرة الطفل, ي�صعب نقله اإىل ن�صاط اآخر. 
ومع ذلك, يتيح العمل مع اأفراد الأ�صرة والأقارب فر�صة من خلل كون الأفراد البالغني اأكرث ا�صتجابة لتدابري حت�ّصن 
رفاه الأطفال. وميكن توعية اأولياء الأمور حول م�صاألة عمل الأطفال وطرق حماية اأطفالهم من خلل اأن�صطة التوعية. 

وفيما  الأوجه.  متعّددة  الأطفال  م�صاكل عمل  اإىل حت�صني  الهادفة  التدخلت  تكون  اأن  يجب  اأعله,  ذكرنا  وكما 
ميكن من خلل اأن�صطة التوعية حت�صي�ص الأطفال ووالديهم حول م�صاألة عمل الأطفال, ميكن تبني الربامج الهادفة اإىل 
دفع الأطفال اإىل املدر�صة وبقائهم فيها. وميكن لربامج حتويل الأموال امل�صروطة التي تربط امل�صاعدة الجتماعية التي 
تتلقاها الأ�صرة حت�صني متابعة الأطفال املنتظمة للدرا�صة, كذلك ميكن ان ت�صاهم برامج مثل برنامج الأغذية مقابل 
اللتحاق باملدر�صة التي توّزع طعامًا جمانيًا لأ�صر الأطفال امللتحقني باملدر�صة يف متابعة الأطفال للدرا�صة مع م�صاعدة 

الأ�صر الفقرية يف الوقت عينه. 

ولكن حتى بوجود برامج جتعل الدرا�صة جذابة للأطفال )ولأ�صرهم(, �صيكون من ال�صعب دمج الأطفال الأكرب 
�صنًا يف املدار�ص العتيادية. بالتايل, قد تكون برامج التدريب على املهارات مفيدة لهوؤلء لتزويدهم باملهارات الأ�صا�صية 
واملهن املفيدة يف �صوق العمل. ويجب اإيلء اأهمية خا�صة لحتياجات الفتيات الريفيات اللواتي ي�صّكلن العدد الأكرب من 

الأطفال غري امللتحقني املدر�صة.

وم�صادر  املياه  اإىل  الأ�صر  و�صول  حت�صني  وخا�صة  التحتية,  البنى  يف  حت�صينات  اإدخال  �صاأن  من  اأي�صًا  و�صيكون 
اأّن ن�صبة كبرية منهم منخرطة يف جلب املياه  الطاقة من غري احلطب/الروث حت�صني رفاه الأطفال ب�صكل كبري, مبا 

واحلطب ل�صتخدام اأ�صرهم اخلا�ص وا�صتخدام اأ�صر اأخرى. 
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امللحق اأ: منهجية البحث35 
الهدف: تقدير حجم عمل الأطفال وخ�صائ�صها على امل�صتوى الوطني لكّل من املناطق الريفية واحل�صرية على حدة.
جمتمع الدرا�سة: الأ�صر املعي�صية يف اليمن, وغطى امل�صح البلد باأ�صره, اأي جميع املحافظات الـ21. وتت�صمن جميع 
هذه املحافظات مناطق ريفية وح�صرية, باإ�صتثناء واحدة ت�صم مناطق ريفية فقط. وقد ا�صتثنى هذا امل�صح الأ�صر املعي�صية 

يف املناطق البدوية وامل�صاكن اجلماعية مثل امل�صت�صفيات والفنادق, اإلخ...

ت�سميم العينة: اعتمد ت�صميم العينة على اأ�صا�ص معاينة طبقية عنقودية ذات مرحلتني. ثمة 21581 منطقة عّد 
يف البلد, تت�صّمن كّل منها 150 اأ�صرة معي�صية - 15948 منطقة عّد يف املناطق الريفية و5634 منطقة عّد يف املناطق 
احل�صرية. وقد و�صع ت�صميم العينة على اأ�صا�ص تعداد ال�صكان للعام 2004 يف اليمن. اإّن مناطق العّد هي مناطق �صغرية 
جدًا غري متقاطعة واحتادها يغطي جميع الحتمالت؛ وي�صهل التعّرف عليها. بالتايل, �صيتّم اعتبار مناطق العّد وحدات 

معاينة اأولية اأو وحدات املرحلة الأوىل. و�صيتم اعتبار الأ�صر املعي�صية وحدات املرحلة الثانية اأو وحدات املعاينة النهائية.

حجم العينة: لأغرا�ص الدرا�صة ونظرًا لقيود يف املوازنة, ُقّرر م�صح 822 منطقة عّد فقط. �صيكون حجم هذه 
اأّن هذا احلجم لن يكون  العينة منا�صبًا لتوفري تقديرات على امل�صتويني الريفي واحل�صري وعلى امل�صتوى الوطني. غري 

منا�صبًا لتقديرات على م�صتوى املحافظة التي تتطّلب املزيد من العّينات.

تق�صيم اإطار امل�صح اإىل طبقات: لأغرا�ص الدرا�صة, مت تق�صيم اإطار امل�صح اإىل اأربع طبقات على اأ�صا�ص معدل الأمية 36, 
وتق�صيم جميع مناطق العّد يف البلد باأ�صره اإىل ريفية وح�صرية, ثم تق�صيم كّل منها اإىل مناطق قرائية منخف�صة وغريها. 
اأي الأمية العالية �صتت�صّمن املزيد من الأطفال العّمال.  اأّن مناطق العّد ذات القرائية املنخف�صة  ويقوم الفرتا�ص على 
76 يف املائة ملناطق العّد الريفية و36 يف املائة ملناطق العّد احل�صرية  وقّرر احلد الأق�صى املقبول ملعدلت الأمية عند 
بعد احت�صاب املعدلت الرتاكمية للأمية لكّل منطقة عّد ح�صرية وريفية واختيار الرقم 86 يف املناطق احل�صرية و87 يف 

املناطق الريفية )جدول 1(. بالتايل, تت�صكل الطبقات الأربع على ال�صكل التايل.

الطبقة 1: لعدد مناطق العّد يف الريف التي تكون فيها ن�سبة الأمية )76 يف املائة اأو اأكرث(.

الطبقة 2: لعدد مناطق العّد املتبقية يف الريف التي تكون فيها ن�سبة الأمية )0-75 يف املائة(.

الطبقة 3: لعدد مناطق العّد يف احل�سر التي تكون فيها ن�سبة الأمية )36 يف املائة اأو اأكرث(.

الطبقة 4: لعدد مناطق العّد املتبقية يف احل�سر التي تكون فيها ن�سبة الأمية )بني و35 يف املائة(.

التقرير. من  الق�صم  بهذا  اليمن  يف  املركزي  الإح�صاء  جهاز  �صاهم    35
فوق(. وما  ال�صاد�صة  �صن  من  الأ�صخا�ص  عدد  اإجمايل  فوق  وما  ال�صاد�صة  �صن  من  الأميني  )عدد   x  100  = الأمية  معدل    36
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جدول 1 معدل الأمية بح�سب املناطق احل�سرية والريفية، 2004

الن�سبة 
الرتاكمية

اإجمايل

الن�سبة 
الرتاكمية

ريفي

الن�سبة 
الرتاكمية

ح�سري

اإجمايل
يف املائة

ن�سبة 
الريف اإىل 
الإجمايل 

يف املائة

ن�سبة 
احل�سر اإىل 

الإجمايل
يف املائة

عدد 
مناطق 

العّد 
الإجمايل

عدد 
مناطق 
العّد يف 
الريف

عدد 
مناطق 
العّد يف 
احل�سر

معدل 
الأمية

0000009545-0
0010017136810-6
30102095031249115-11
91326122135085126520-16

1835893261857402145525-21
269769518184484999530-26
35178698101863129157235-31
44269291061917156135640-36
52369581031756157817845-41
6047978102176616699750-46
6857988101169016315955-51
7567997101158715533460-56
817599680130012811965-61
8681100570106710521570-66
90871004508768601675-71
9391100340664657780-76
9694100230531529285-81
9897100220397397090-86
9999100120296296095-91

1001001001102382371100-96
املجموع10010010021582159485634

تتاألف املبادئ الأ�صا�صية لتخ�صي�ص وحدات املعاينة الأولية من )1( �صيكون تنّوع متغرّيات  تخ�سي�س العينة: 
الدرا�صة اأعلى للمناطق احل�صرية مقارنة مع املناطق الريفية و)2( �صيكون عدد الأطفال العّمال اأكرب يف مناطق العّد ذات 
معدلت الأمية الأعلى. اأوًل, �صيتّم تخ�صي�ص حجم العينة الإجمايل للمناطق احل�صرية والريفية على امل�صتوى الوطني 
ب�صكل متنا�صب مع عدد مناطق العّد على اأ�صا�ص تعداد ال�صكان للعام 2004 مع اإعطاء ثقل مزدوج للمناطق احل�صرية. ثم 
�صيتم تخ�صي�ص عدد مناطق العّد �صمن املناطق الريفية لكل من الطبقة 1 والطبقة 2, ب�صكل متنا�صب مع مناطق العّد 
مع اإعطاء ثقل مزدوج للطبقة 1. وباملثل, �صيتم توزيع عدد مناطق العّد �صمن املناطق احل�صرية بني الطبقتني 3 و4, مع 

اإعطاء ثقل مزدوج للطبقة 3 )جدول 2(37.

الأولية. املعاينة  وحدات  هي  العّد  مناطق     37
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جدول 2 توزيع وحدات املعاينة الأولية بح�سب الطبقة

عدد مناطق العّد الإجمايل عدد وحدات املعاينة الأولية يف العينة37 
رقم الطبقةمعدل الأمية يف املائةيف الإطار

فوق1102117 وما   761
36813831)75-0(2
عدد الطبقات الريفية )طبقة 2+1(47815948
فوق80784 وما   363

2644850)35-0(4
عدد الطبقات احل�سرية )طبقة 4+3(3445634
املجموع الإجمايل82221582

اختيار العينة: يتّم الإختيار على مرحلتني. يف املرحلة الأوىل, يتم اختيار وحدات املعاينة الأولية والتي هي مناطق 
العّد, ويف املرحلة الثانية, يتم اختيار وحدات املعاينة الثانية والتي هي الأ�صر املعي�صية. 

املرحلة الأوىل: يف كّل طبقة, فرزت كّل منطقة عّد بح�صب املحافظات, وبح�صب القطاعات �صمن املحافظات 
والأق�صام �صمن القطاعات ومناطق العّد �صمن الأق�صام يف ترتيب ت�صاعدي بح�صب رموزها. وقد اعتربت كّل منطقة عّد 
مت فرزها يف كّل طبقة كاإطار مناطق العّد. وقد مت اختيار مناطق العّد املخ�ص�صة من اإطار مناطق العّد املوجود �صمن 
طبقة فرعية من خلل معاينة منهجية دائرية ذات احتمال مت�صاٍو على �صكل عينتني م�صتقلتني )اأي ن�صخة(. و�صي�صاوي 

تخ�صي�ص كّل ن�صخة ن�صف تخ�صي�ص الطبقة )جدول 3(.
جدول 3 تخ�سي�س وحدات املعاينة الأولية بح�سب الطبقة والن�سخة

رقم الطبقةرقم الن�سخةعدد وحدات املعاينة الأولية يف العينة
5511
5521

عدد الطبقات )1(110
18412
18422
عدد الطبقات )2(368
عدد الطبقات الريفية 478
4013
4023
عدد الطبقات )3(80

13214
13224
عدد الطبقات )4(264
عدد الطبقات احل�سرية344
املجموع العام822

املرحلة الثانية: مبا اأّنه ما من وجود للئحة حمدثة بالأ�صر املعي�صية ملناطق العّد املختارة, ميكن ا�صتخدامها 
كاإطار معاينة للأ�صر املعي�صية, مت التو�صل اإىل لئحة بجميع الأ�صر املعي�صية يف مناطق العّد املختارة على اأ�صا�ص تق�صٍ مت 
التو�صل اإليه من خلل اإجراء جولة على الأ�صر املعي�صية. ثم مت تق�صيم الأ�صر املعي�صية يف كّل منطقة عّد اإىل جمموعتني 
لت�صكيل اأطر معاينة لـ SSS 1 والتي هي الأ�صر املعي�صية التي تت�صمن اأطفالأ ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 عامًا  منخرطني 

يف عمل الأطفال و SSS2  وهي الأ�صر املعي�صية املتبقية على حدة. 
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SSS 1: الأ�صر التي تت�صمن اأطفاًل منخرطني يف ن�صاط اإقت�صادي
SSS 2: الأ�صر املعي�صية املتبقية 

اأ�صر معي�صية من املجموعة الأوىل   6 اأولية حمدثة,  اأ�صرة معي�صية من كّل وحدة معاينة   12 مت اختيار ما جمموعه 
.)SSS 2( 2 و6 اأ�صر معي�صية من املجموعة )SSS 1(

يف بع�ص احلالت, تاأتي الأ�صر املعي�صية البديلة على ال�صكل التايل:
الأ�صرة غائبة موؤقتًا اأو مل ن�صتطع اإيجادها, يف هذه احلال, تخ�صع الأ�صرة التالية يف اللئحة املحدثة للم�صح. -
اآخر يف الأ�صرة, يف هذه احلال, تخ�صع الأ�صرة  - تغيري ا�صم رب الأ�صرة املوجود �صمن اللئحة املحّدثة با�صم فرد 

للم�صح ويغرّي ا�صم رب الأ�صرة.  
يف حال وجود اأن اأ�صرة اأخرى موجودة يف اللئحة املحدثة  ت�صغل الوحدة ال�صكنية, تخ�صع ال�صرة اجلديدة ومتلأ ال�صتمارة. -

اأمام  �صّكل عائقًا  الذي  فيها,  الأمني  للو�صع  نظرًا  امل�صح يف حمافظة �صعدة,  تنفيذ  اأخرى وهي �صعوبة  ثمة حالة 
جتميع البيانات من العينة املختارة, وبالتايل, معاجلة البيانات من خلل احت�صاب الثقل للتعوي�ص عن حمافظة ال�صعدة 
مبحافظة اجلوف, وهي م�صابهة نوعًا ما لل�صعدة يف خ�صائ�ص عّدة, بالإ�صافة اإىل احلدود اجلغرافية بينهما. يف نهاية 

العمل امليداين, مت توثيق جميع نتائج مقابلة كّل اأ�صرة لحت�صاب معدل الإ�صتجابة.

عملية التقدير:
الرموز:

)r= 1,2( الن�صخة  رمز   =R
الطبقة رمز   =S

العّد منطقة  رقم  رمز   =  I
)j=1,2( الثانية  املرحلة  طبقة  رمز   =  J

املعي�صية الأ�صرة  لعينة  رمز   =K
فردًا( يعترب  الطفل  الطفل,  )خل�صائ�ص  الفرد  رمز   =  l

طبقة يف  الإجمايل  العّد  مناطق  عدد   =N
طبقة من  اختيارها  �صيتّم  التي  العّد  طبقات  عينات  عدد  ن�صف  ن�صخة=  يف  املختارة  العّد  مناطق  عينات  عدد   =n

الثانية املرحلة  من  طبقة  اإطار  يف  املعي�صية  الأ�صر  عدد   =H
الثانية املرحلة  طبقة  يف  للم�صح  خ�صعت  التي  املعي�صية  الأ�صر  h=عدد 

ترتاوح  الذين  الأطفال  عدد  هو  الطفل,  خ�صائ�ص  اإىل  )بالن�صبة  معي�صية  اأ�صرة  يف  الأ�صخا�ص  عدد  اإجمايل   =C
اأعمارهم بني 15 و17 عامًا يف اأ�صرة معي�صية(

التقدير حتت   X, Y لـ  املتبعة  القيمة   =X,y
X, Y  تقدير العدد الإجمايل لـ = 

ثم،

= القيمة املتبعة لـ Y لل�صخ�ص I لعينة الأ�صرة املعي�صية K  يف الـ SSS j يف عينة منطقة العّد i للطبقة s يف 
.r الن�صخة
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نح�صل على معالة التقدير خلا�صية اأي �صخ�ص يف الن�صخة ر:

 
ل حاجة للمجموع على خ�صائ�ص الأ�صر املعي�صية. ت�صبح املعادلة املذكورة اأعله:

يف املعادلتني اأعاله:
                                     s =   1, 2  للمناطق الريفية

4                          للمناطق احل�صرية  ,3
  1-4 للم�صتوى الوطني     

ميكن احل�صول على التقدير املجّمع   لأي م�صتوى جتميع من خلل:

تقديرات الن�سب:
نعترب   تقديرات لإجمايل X وY  على التوايل عند م�صتوى حمدد.

ثم نح�صل على تقديرات ن�صبة  = X (      R هو اإجمايل ال�صكان ملتغري م�صاعد( من خلل معادلة: 

امل�ساعفات )الأثقال(:
نعطي يف ما يلي معادلة امل�صاعفات:

لتقدير الن�صخة,

ولتقدير مدمج

وبعد احت�صاب ثقل كّل ن�صخة يف الطبقة, مع ا�صتبدال حمافظة ال�صعدة مبحافظة اجلوف, اأجرينا معايرة مع اإجمايل عدد 
ال�صكان بح�صب املحافظات يف اليمن 2009. ويبلغ اإجمايل عدد ال�صكان يف اليمن يف العام 2009, 22491858 �صخ�صًا.
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تقديرات الأخطاء
ميكن احل�صول على تقدير الأخطاء على اأ�صا�ص تقديرات ن�صخ اإجمايل الطبقات.

نح�صل على تقديرات تباينات  من خلل:

 
حيث   و  هي تقديرات اإجمايل الطبقة s الذي يتم احل�صول عليها من الن�صخة 1 و2 على التوايل. باملثل,  و  هي تقديرات 

1 و2 على التوايل. الن�صخة  اأ�صا�ص  على   x
نح�صل على تقدير معامل الإختلف لـ   و من خلل:

   

   
و
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امللحق ب: مفاهيم وتعريفات
الطفل: عرفت كّل من اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الطفل ال�صادرة عام 1989 والتفاقية رقم 
182 ملنظمة العمل الدولية املتعلقة باأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال الأفراد حتت �صن الـ 18 �صنًة على اأنهم اأطفال. 
ونظرًا اإىل اأنه من غري ال�صائع اأن يقوم الأطفال الأ�صغر من �صن الـ 5 �صنوات بالعمل اأو باللتحاق بالتعليم, فل 

يقوم م�صح عمل الأطفال اإل بتغطية الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 5-17 �صنة.

الأطفال العاملون )الأطفال امل�ستغلون(: يتم تعريف الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و17 
اأو عمل  لديهم وظيفة  اأو كان  الإ�صناد  واحدة خلل فرتة  ل�صاعة  ولو  اإن عملوا  امل�صتغلني  )اأو  بالعاملني  عامًا 
جتاري تغيبوا عنها موؤقتًا. ويحّدد اأنظمة احل�صابات القومية ما يعترب وما ل يعترب ن�صاطًا اإقت�صاديًا. بالإجمال, 
ال�صخ�صي وبع�ص اخلدمات املقدمة من  ال�صلع للإ�صتهلك  واإنتاج  ال�صوق  الأن�صطة املوجهة نحو  تعترب جميع 
واإىل اأفراد الأ�صرة )مثل ت�صليحات كبرية يف املنزل واإح�صار املياه وحمل احلطب للإ�صتخدام الأ�صري( اأن�صطة 

اإقت�صادية, ويعترب الأ�صخا�ص املنخرطني فيها عاملني.

عمل الأطفال: يتم تعريف عمل الأطفال يف اليمن على اأّنهم الأطفال منخرطون يف عمل غري ملئم 
لقدراتهم كاأطفال اأو يف عمل قد يعّر�ص �صحتهم وتعليمهم وتطّورهم الأخلقي. ويرتكز تعريف عمل الأطفال 
اإىل كلًّ من التفاقية رقم 138 ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمر الأدنى الذي ي�صمح فيه بالدخول يف العمالة 

)1973(, والتفاقية رقم 182 ملنظمة العمل الدولية املتعلقة باإزالة اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال.

لأعرا�ص هذه الدرا�صة, يعترب جميع الأ�صخا�ص دون الـ 14 عامًا �صغريًا جدًا للعمل حتى ولو ل�صاعة واحدة 
يف الأ�صبوع. بالن�صبة اإىل الأطفال الأكرب �صنا )اأي 14 اإىل 17 عامًا(, ن�صتخدم عتبة الـ 30 �صاعة لتحديد عمل 
الأطفال. بغ�ص النظر عن عدد �صاعات العمل, يعترب الأطفال العاملني املنخرطني يف اأعمال تعّر�ص �صحتهم اأو 

تعليمهم اأو تطورهم الأخلقي اأطفال عّمال. بالتايل, تت�صّمن عمل الأطفال:
الأطفال العاملون يف �صناعات خطرة, مبا فيها التعدين واملقالع والبناء؛. 1
الأطفال العاملون يف مهن خطرة التي حددتها وزارة ال�صوؤون الإجتماعية والعمل, بالتعاون مع اتفاقية . 2

منظمة العمل الدولية رقم 182 )مراجعة امللحق ج للئحة من املهن(؛
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5 و13 عامًا العاملني )حتى ولو ل�صاعة واحدة يف الأ�صبوع(؛. 3
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 14 و17 عامًا العاملني لأكرث من 30 �صاعة يف الأ�صبوع؛ . 4

الن�ساط الإقت�سادي: ي�صّم جميع اأنواع املن�صاآت اأو الأعمال التجارية التي ينخرط فيها الأفراد لإنتاج 
و/اأو توزيع ال�صلع واخلدمات. وقد مت ا�صتخدام نظام الت�صنيف الوطني لل�صناعات يف امل�صح.

الأ�سرة املعي�سية: هي عبارة عن فرد اأو جمموعة من الأفراد يعي�صون معًا يف املنزل اأو املجّمع نف�صه 
ويت�صاركون يف ترتيبات املعي�صة ويعتربون وحدة واحدة. ل تربط �صلة قرابة بال�صرورة بني اأفراد اأ�صرة معي�صية 
اأو املجّمع نف�صه  املنزل  الذين جتمعهم �صلة قرابة يف  الأفراد  ينتمي جميع  اأو زواج(, ول  واحدة )رابطة دم 

بال�صرورة اإىل الأ�صرة املعي�صية نف�صها. 
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املهنة: تعّرف املهنة على اأّنها نوع من اأنواع الن�صاط القت�صادي الذي يوؤديه ال�صخ�ص عادة لك�صب دخل 
نقدي اأو عيني. ويف حال كان لدى فرد اأكرث من مهنة, يعترب العمل الرئي�صي الذي ق�صى فيه اأكرث �صاعات العمل 
خلل فرتة الإ�صناد مهنته الرئي�صية. ويف حال ت�صاوي الوقت الذي اأم�صاه يف العملني, يعترب العمل الذي يدر 

احل�صة الأكرب من الدخل املهنة الرئي�صية. وقد مت اعتماد نظام الت�صنيف الوطني يف امل�صح.

العمل: يعترب اأي ن�صاط ي�صّب �صمن حدود الإنتاج املتعلقة بنظام الأمم املتحدة للح�صابات القومية عمل. 
وت�صمل هذه احلدود كّل انتاج ال�صوق وبع�ص اأنواع الإنتاج غري املخ�ص�ص لل�صوق, مبا فيه انتاج املنتجات الأولية 
اأّنه ل يهم ما  اأ�صول ثابتة للإ�صتخدام ال�صخ�صي. كما  واإنتاج  للإ�صتهلك اخلا�ص والبناء للح�صاب اخلا�ص 
اإذا كان الن�صاط يح�صل يف القطاع النظامي اأو غري النظامي, يف املناطق احل�صرية اأو الريفية, واإن كان باأجر 
اأو بدون اأجر؛ غري اأّن يتم ا�صتثناء اخلدمات املنزلية غري املدفوعة املنفذة لأفراد الأ�صرة املعي�صية عن طريق 

اأفرادها من تعريف العمل. 

اخلدمات املنزلية غري مدفوعة الأجر: يعترب اأي ن�صاط يقع �صمن حدود الإنتاج العام لكن خارج حدود 
الإنتاج املتعّلقة بنظام الأمم املتحدة للح�صابات القومية خدمات منزلية غري مدفوعة. وهي عبارة عن خدمات 
وتنظيف  والكي  الطهو  مثل  اأن�صطة  وتت�صمن  اأجر.  بدون  اأفرادها  طريق  عن  املعي�صية  الأ�صرة  لأفراد  منفذة 
م�صكن الأ�صرة والت�صوق, والإعتناء بالأطفال وت�صليحات �صغرية وما �صابه. تقع بع�ص اخلدمات املنزلية غري 
املدفوعة, مثل حمل املياه واإح�صار احلطب للإ�صتخدام الأ�صري وت�صليحات كبرية �صمن حدود الإنتاج املتعلقة 

بنظام احل�صابات القومية, وبالتايل تعترب عمًل. 
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امللحق ج
الت�سنيف  والعمل  الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ت�سريعات  اأ�سا�س  على  الأطفال  عمل  �سمن  اخلطرة  املهن 

الدويل املوحد للمهن88-
الت�سنيف الدويل 
املوحد للمهن88-

املادة )21(: ل يجوز لأ�سحاب الأعمال ت�سغيل الأطفال الذين يقل �سنهم عن 18 عاما يف 
ال�سناعات والأعمال التالية: 

931 املعادن والفحم والأحجار بكل 711   با�صتخراج  املتعلقة  الأعمال  املناجم واملحاجر وجميع  الأر�ص يف  العمل حتت �صطح 
اأنواعها

�صناعة املفرقعات والأعمال املتعلقة بها822
اإذابة الزجاج واإن�صاجه813
اللحام بالأك�صجني ال�صتيلني وبالكهرباء721
�صنع الق�صدير واملركبات املعدنية املحتوية على اأكرث من 10يف املائة من الر�صا�ص822
العمل يف الأفران املعدة ل�صهر املواد املعدنية اأو تكريرها اأو اإنتاجها812

)ال�صيلكون( 822 الر�صا�ص  اأك�صيد  وثاين  الأ�صفر  الر�صا�ص  اأك�صيد  اأو  الذهبي(  )املرتك  الر�صا�ص  اأك�صيد  اأول  �صنع 
وكربونات الر�صا�ص واأك�صيد الر�صا�ص الربتقايل و�صلفات وكرومات و�صيليكات الر�صا�ص

�صناعة خلط الر�صا�ص املختلفة املحتوية على اأكرث من 10 يف املائة من الر�صا�ص822
�صناعة الدهانات املحتوية على الر�صا�ص اأو مركباته اأو خلئطة822
�صناعة ال�صبغات املحتوية على الر�صا�ص اأو مركباته اأو خلئطة اأو على الزرنيخ اأو مركباته 822
�صناعة امليناء املحتوية على الر�صا�ص اأو الزرنيخ وجميع ا�صتعمالتها لتزين املعادن وغريها822
ا�صتخل�ص الف�صة من فلزاتها الر�صا�صية815
�صناعه اأو اإ�صلح املدخرات الكهربائية الر�صا�صية – البطاريات822
اأعمال الدهانات املحتوية على الر�صا�ص اأو مركباته اأو خلئطه اأو على الزرنيخ بطريقة الديكور713
�صناعة تقطري قطرات الفحم احلجري815
�صناعه تكرير وت�صفية البرتول815
�صناعة واإنتاج وتقطري البرتول والبنزين وم�صابهاتهما815
�صناعة امل�صتقات الكلورية والزوتيه والكلور - اأزويتيه للبنزين والبرتول واأملح الإتيلني822
�صناعة الأ�صبغة والورني�ص واملذيبات واحلرب وكل املنتجات املحتوية على البرتول اأو البنزين وم�صابهاتهما822
�صناعة الأتيلني والأ�صبغة )ور�صات اإرجاع و�صناعة امل�صتقات اللزوتية للنيلني(822
تعبئة وتنظيف ال�صفائح والرباميل وغري ذلك من الو�صائل املعدة جلمع البرتول والبنزين وم�صتقاتهما815
جمع املخلفات وت�صنيفها822
اأعمال الكهرباء724
اأعمال ور�ص اإ�صلح ال�صيارات723

614 العمل يف الغابات وقطع الأ�صجار وت�صلقها جلني الثمار921  
م�صغلو اآلت غذائية827
ر�ص املبيدات الزراعية والأ�صمدة921
ال�صطياد البحري والغو�ص وتق�صري الأ�صماك بالآلت احلادة834
قيادة ال�صيارات والعربات والدراجات النارية832
ال�صرتاك يف اأعمال الإطفاء516
�صناعة الكلور والهيبوكلوريت واملركبات املماثلة822
�صناعة حم�ص �صيانور املاء ومركباته – الملح والفريو�صيانور822
منا�صري احلجارة711
 منا�صري الأخ�صاب 742
منا�صري احلديد722
منا�صري الملنيوم722
منا�صري الزجاج813
�صناعة الإ�صمنت821
�صناعة اجلب�ص812
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الت�سنيف الدويل 
املوحد للمهن88-

املادة )21(: ل يجوز لأ�سحاب الأعمال ت�سغيل الأطفال الذين يقل �سنهم عن 18 عاما يف 
ال�سناعات والأعمال التالية: 

�صناعة الطوب احلراري712
�صناعة اجل�ص821
�صناعة الأ�صمدة من املواد الربازية اأو روث البهائم اأو الدماء او العظام والعمل يف م�صتودعاتها829
�صناعة كربيت الفحم واإ�صتعمالته822
�صناعة ال�صوديوم822
�صناعة الكاوت�صوك - اإذابة الكاوت�صوك823
تقطري الرتنجيات815
دباغة اجللود وكل الأعمال املتعلقة ب�صناعتها وجتارتها744
تق�صيب و�صلخ احليوانات والعمل يف املذابح وامل�صالخ741
�صناعة الفحم من عظام احليوانات829
العمل يف معامل التبغ والتنباك و�صبغ اللفائف827
العمل يف دور الأ�صعة ال�صينية - رونتجن – اأو ممر�ص322
�صحن وتفريغ وحمل الب�صائع يف الأحوا�ص والأر�صفة واملوانئ وخمازن ال�صتيداع والعتالة ب�صورة عامة915
�صفا وت�صتيف بذور القطن يف خمازن عنابر ال�صفن915
�صنع الزفت )الإ�صفلت( وا�صتعماله لفر�ص وتعبيد الطرقات وغري ذلك833
حلام املعادن الذاتي721
�صنع الكروم ومركباته821
العمل يف معامل �صنع الثقاب - عملية �صهر ومزج املركبات الكربيتية الف�صفورية827
العمل يف احلمامات العامة913

املادة )22(: ل يجوز ت�سغيل الأطفال الذين يقل �سنهم عن 8 )�سنة يف حمل الأثقال اأو جرها اأو دفعها( اإذا زادت اأوزانها عن الأتي:
     

للإناث كلغ   10 و  للذكور  بالن�صبة  حملها  يجوز  التي  للأثقال  كلغ   15
للإناث933 كلغ  و300  للذكور  الق�صبان  على  تدفع  التي  للأثقال  كلغ   400
للإناث933 و100كلغ  للذكور  عجلتني  ذات  عربة  على  تدفع  التي  للأثقال  كلغ   150
للناث933 كلغ  و35  للذكور  واحدة  عجلة  ذات  تدفع  التي  للأثقال  كلغ   50

املادة )23(: ال�سناعات والأعمال التي ل يجوز ت�سغيل الأطفال فيها اإذا كان �سنهم اأقل من 8 �سنة واأكرب من 14�سنة اإل اإذا 
كانت لديهم �سهادة طبية تثبت مقدرتهم ال�سحية واجل�سدية على القيام بها وهي كما يلي:

           

طبخ الدماء
طبخ العظام

طبخ ال�صابون822
اإذابة ال�صحوم 

حلج القطن )العمل يف العنابر املوجودة بها الدواليب واملكينات املعروفة با�صم الغربال والعفريتة اأو يف عنابر الفرفرة(743
نحت احلجارة والرخام وحفرها وت�صذيبها711
غزل ون�صج وحياكة احلرير والقطن والكتان وال�صوف بالآلت امليكانيكية التي تدار باملحركات على اإطلقها743
العمل على اأنوال الن�صيج اليدوية اأو الآلت الرتيكو اليدوية743
البناء ماعدا اأبنية الأرياف التي ل يتجاوز اإرتفاعها 8 امتار712
العمل يف اأكوار النار يف �صناعة احلدادة722
طرق النحا�ص واحلديد722
حت�صري ال�صوف743
اخلدمة يف املنازل والفنادق واملطاعم913
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امللحق د: الإ�ستبيان





20102009







ILO
SFD

UNICEF

20102009

رقم احلفظ

البيانات اإلدارية

البيانات التعدادية والتنظيمية

احملافظة    املديرية      العزلة

10                 9            8            7                6                    5                               4                                 3                     2                 1

   23                22         21            20           19           18          17           16                15                14          13             12              11

2425

املدينة             احلي         احلارة      الشارع   القرية    احمللة / التابع

احلالة احلضرية

1- حضر

2- ريف

ريفحضر

ملخص بيانات األسرة

رقم 
القطاع

رقم 
القسم

رقم 
البلوك

رقم املبنى 
املعماري في 

التجمع 
السكني 
البلوك أو 
القرية أو 

احمللة

رقم 
املدخل 

في املبنى 
املعماري

رقم 
الطبقة

نوع 
الطقبعة 

الفرعية

رقم 
مسلسل 
منطقة 
العد في 
الطبقة

نوع األسرة 
بحسب حالة 
عمالة االطفال

1- فيها أطفال 
عاملون

2- ليس فيها أطفال 
عاملون

رقم 
مسلسل 

االسرة
في 

منطقة 
العد 

تسلسل 
ترتيب 
اختيار 
األسرة 

في 
منطقة 

العد 
بالعينة

رقم 
وحدة 

املسكن 
في 

املبنى 
املعماري

رقم 
منطقة 

العدد

عدد األطفال في 
األعمار (5-17) سنة

عدد االفراد 
في األسرة

للباحث: إذا استخدمت استمارات إضافية ضع إشارة (   )  في املربع

تنبيه: بيانات هذه اإلستمارة سرية مبوجب املادة (5) من قانون اإلجصاء رقم (28) لعام 1995م وال تستخدم لغير األغراض اإلجصائية
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العمــــرالعالقة برب األسرة:إكتب أسمـــــاء أفراد ثالثياً مع اللقب؟ اجلنس
(النوع)

ماهي العالقة برب 
األسرة؟

على الباحث 
تدوين رقم االجابة 

املناسبة

دون رقم 
مسلسل 
الفرد الذي 

ادلى 
باملعلومات

(ينقل الرقم 
املسلسل من 

( A1

األسرة املعيشية هي عبارة عن فرد أو 
مجموعة ألفراد نربطهم أو ال تربطهم صلة 

قرابة مشتركة في تيتيبات املعيشة من 
حيث املسكن واملأكل أو اجلوانب املعيشية 
كل فرد يقيم بصفة معتادة مع األسرة في 

الوحدة

ماهو جنس 
كل فرد من 
أفراد األسرة

1- ذكر

2- أنثى

01- رب/ ربة األسرة

02- زوجة/زوج

03- ابن/ ابنة

04- زوجة اب/ زوج إبنة

05- حفيد/ حفيدة

06- أب/أم

07- أخ/ أخت

08- أقارب آخرون

في  يعيشون  خدم   -09

البيت

10- ال تربطه صلة قرابة

دون رقمياً عمر 
كل فرد من أفراد 
األسرة بالسنوات 
امليالدية الكاملة؟

للباحث: في حالة 
ما إذا كان عمر 
الفرد أقل من 

سنة أكتب في 
املربعني كلمة 

صفر

للباحث: دون 
رقم االجابة 

املناسبة

للباحث دون 
رقم (1) إذا  

كان عمر 
الفرد (17-5) 
سنة والرقم 
(2) إذا كان 
غير ذلك 



A1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A2A3A4

إذا أستخدمت إستمارات إضافية ضع إشارة (  ) في املربع

A5A6A7

رد
لف

ل ا
س

سل
 م

م
رق

1
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A1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A8A9A10A11

رد
لف

ل ا
س

سل
 م

م
رق

لكل أفراد االسرة

رقم سطر األبرقم سطر األم
1- متزوج / متزوجة (إستمر)

2- عازب / عازبة

(لم يسبق له الزواج)

3- مطلق / مطلقة

4A1- ارمل / ارملة
2 

ى
 إل

ل
تق

ان

للمتزوجني فقط

احلالة الزواجية لألفراد (10) سنوات فأكثر

للباحث:
دون الرقم التسلسلي للزوج / الزوجة من 

احلقل A1 رقم مسلسل الفرد؟ 

1- إذا كان الفرد لديه أكثر من زوجة دون 
في املربع  رقم الزوجة األولى فقط

للباحث:
دون رقم االجابة املناسبة

للباحث:
- دون رقم سطر األب من العمود اخلاص 
برقم مسلسل الفرد A1  (للفرد إذا كان 

مقيم مع األسرة) 

للباحث:
- دون رقم سطر األم من العمود اخلاص 

برقم مسلسل الفرد A1  (للفرد إذا كانت 
مقيمة مع األسرة) 

- إذا كان األب غير مقيم مع األسرة 
املعيشية دون الرقم (98)

- أما إذا كان األب متوفي دون الرقم (99)

- إذا كان األم غير مقيمة مع األسرة 
املعيشية دون الرقم (98)

- أما إذا كان األم متوفاة دون الرقم (99)

A12 2- إذا كان الزوج أو الزوجة غير مقيم مع احلاالت (2،3،4) انتقل إلى احلقل
األسرة دون الرقم (98)

2
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5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A13 A12A14
A15

A16

رد
لف

ل ا
س

سل
 م

م
رق

هل سبق للفرد 
االلتحاق مبؤسسة 
تعليمية نظامية؟

هل يستطيع 
الفرد القراءة 
والكتابة بأي 

لغة؟

ما سبب عدم االحتاق الفرد 
مبؤسسة تعليمية

1- نعم ملتحق حالياً
(دون في املربع الرقم (1)

(A15 انتقل إلى السؤال رقم

ً 3- ال لم يلتحق أبدا
(دون في املربع الرقم (3)

ثم استمر)

2- نعم سبق له االلتحاق 
(دون في املربع الرقم (2)

(A16 ثم انتقل إلى السؤال رقم

للملتحقني في العام الدراسي 

2010/2009م

ما هو الصف واملرحلة الدراسية 
الذي أنت ملتحق به حالياً

01- بدون مؤهل يقرأ ويكتب

02- ابتدائي 

03- أساسي / إعدادي / موحدة

04- دبلوم مهني قبل الثانوية

05- ثانوية مهنية 

06- ثانوية عامة

07- دبلوم بعد الثانوية

08- بكالوريوس / ليسانس

09- دبلوم بعد الثانوية 

10- ملجستير 

11- دكتوراه

1- ماقبل املدرسة (متهيدي)

2- اساسي

3- معهد مهني قبل الثانوية 

4- ثانوية 

5- معهد بعد الثانوية

6- جامعة (بكالوريوس / ليسانس)

7- ماجستير

8- دكتوراه

ما هو أعلى  مؤهل 

حصل عليه الفرد؟

1- يقرأ ويكتب

املراحل الدراسية:

3- ال يقرأ وال يكتب

للباحث

للباحث: ( دون رقم الصف واملرحلة)

01- صغر السن

02- االعاقة / مرض

03- التوجد مرسة 

04- غير قادر على حتمل تكاليف الدراسة

05- ال تسمح األسرة له بالدراسة (الذهاب إلى 

06- غير راغب أو مهتم بالدراسة

07- ال يعتبر التعليم ذا أهمية 

08- املدرسة غير أمنة

09- ليتعلم العمل

10- للعمل بأجر

11- للعمل (بدون أجر) في أعمال األسرة او املزرعة

12- للمساعدة في األعمال املنزلية

13- لعدم وجود مدرسني في املدرسة

14- لصعوبة الوصول الى املدرسة 

15- لعدم وجود مدارس مستقلة باالناث

2- يقرأ فقط

دون رقم اإلجابة و 
A17 انتقل إلى

للباحث: دون رقم االجابة 
املناسبة

A1

3
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A1

هل قام (الفرد) خالل األسبوع املاضي مبباشرة أي من األنشطة  التالية ولو لساعة واحدة؟

هل مارس (الفرد) أي 
عمل خالل االسبوع 

السابق من املقابلة ولو 
لساعة على األقل؟

للباحث:
- إذا كانت اإلجابة (نعم) دون 
  A20 الرقم(1) وانتقل الى
- إذا كانت اإلجابة (ال) دون 

الرقم (2) واسنمر

إقرأ اخليارات التالية ودون رقم اإلجابة املناسبة لكل خيار إلى أن تصل إلى أول جواب ”نعم“ 
A20 إذا كانت أي من اإلجابات نعم دون الرقم (1) وانتقل الى

إذا كانت جميع اإلجابات ال دون الرقم (2) واستمر

أ- إدارة أو ممارسة أي عمل صغير أو كبير (لوحده/لوحدها) أو مع آخرين؟
مثل (البيع، صنع اشياء للبيع،  ترميم االشياء، تركني السيارات، تصفيف الشعر، سائق تكسي، ممارس التمريض والوالدة، مركز إتصاالت، حالق، ماسح  

ب- العمل بأجر أو راتب نقدي أو عيني باستثناء العمل املنزلي؟       مثل (وظيفة، تعاقد، عمل عشوائي باجر، عمل مقابل طعام أو سكن)

ج- القيام بأعمال منزلية بأجر نقدي أو عيني

د- مساعدة األسرة املعيشية في مؤسسة أعمالها بدون أجر باستثناء األعمال املنزلية اإلعتيادية؟
مثل (بيع املنتجات املنزلية، عمل منتجات منزلية للبيع أو التبادل، تنظيف أماكن عمل تامنتجات املنزلية، مسك احلسابات ... إلخ) 

هـ - القيام بأي عمل زراعي خاص باألسرة املعيشية أو مساعدتها في االنتاج الزراعي أو االهتمام باحليوانات الداجنة اخلاصة باألسرة؟ مثل (حراثة،  

و- القيام بأية أعمال بناء أو ترميم في املنزل أو قطعة األرض أو مؤسسة األعمال اخلاصة باألسرة املعيشة 

ز- صيد األسماك واملأكوالت البحرية وإصطياد احليوانات البرية أو  جلب منتجات غذائية أخرى لبيعها أو إلستهالك االسرة املعيشية

ح- نقل املياه وجتميع احلطب إلستخدام األسرة املعيشية

ط- إنتاج أي نوع آخر من املنتجات الستخدام االسرة املعيشية مثل(مالبس، آثاث، آنية فخارية ...الخ)

للباحث: إقرأ اخليارات التالية ودون رقم اإلجابة املناسبة لكل نشاط على حدة:

1- نعم

1- نعم

2- ال

2- ال

للباحث:

طحزوهـدجبأ

4



72

5

 A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A19A22 A21
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A1

اكتب املهنة / تاعمل الرئيسي الذي 
مارسه (الفرد) خالل األسبوع املاضي مثالً 
نقل االحجار، عجن الطحني، قطف الذرة/ 

قطف القات...إلخ

اكتب اسم اجلهة التي 
عمل / يعمل بها (الفرد)؟

ما نوع قطاع امللكية الذي 
يعمل أو عمل به الفرد؟

للباحث

1- إذا كانت اإلجابة 
(نعم) دون الرقم 

(1) واستمر

2- إذا كانت اإلجابة 
(ال) دون الرقم(2) 
A34 وانتقل الى

تعني كلمة رئيس العمل الذي خصص له (الفرد) 
معظم وقته خالل االسبوع املاضي

(يترك حقل الترميز لألعمال الكمتبية)

حتى وان لم 
يعمل (الفرد) أي 

من هذه 
االنشطة في 

االسبوع املاضي 
هل لديه عمل أو 
نشاط جتاري أو 

اقتصادي أو 
زراعي آخر 

سيعود اليه 
بصورة نهائية؟

املهنة الرئيسية

الرمزاملهنة / العمل الرئيسي

1- نعم
2- ال

1- حكومي

2- مختلط

3- تعاوني

4- خاص محلي

5- خاص أجنبي

6- خاص مشترك

7- وقف

8- منظمات غير حكومية

9- منظمات إقليمية أو دولية

أمثلة:

- وزارة التخطيط

- الهيئة العامة للبريد

- البنك اليمني لإلنشاء والتعمير

- محالت العزاني للمالبس اجلاهزة

- الورشة الفنية لصيانة واصالح السيارات 

- املكتب الدولي لالستشارات القانونية

- البقالة املركزية للمواد الغذائية

- اليوجد اسم 

قطاع امللكيةاسم اجلهة

5
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A23A26 A25
A24
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A1

أين موقع العمل الرئيسي 
لـ(الفرد) خالل األسبوع 

املاضي؟

صف بالتفصيل النشاط 
الرئيسي أي السلع املنتجة أو 

اخلدمات املفدمة في املكان الذي 
يعمل فيه (الفرد)

ماهي احلالة العملية (للفرد) 
خالل األسبوع املاضي؟

مثال ذلك:

- صناعة الكشروبات الغازية وتعبئتها

- انتاج االقمشة واخليوط

أما االفراد الذين ال يعملون في أي جهة أو منشأة 

فيكتب النشاط الذي ميارسه بالتفصيل

- بيع االدوات املنزلية بالتجزئة

- بيع اخلضروات باجلملة

- تلبيس وتبليط املباني

هل مت توظيف (الفرد) 
بناءً على:

موقع العمل 

الرمزالنشاط 

الناشط اإلقتصادي

للباحث: (دون رقم اإلجابة املناسبة)للباحث: (دون رقم اإلجابة املناسبة)للباحث: (دون رقم اإلجابة املناسبة) (يترك حقل الترميز لألعمال الكتبية)

احلالة العملية

01- وزارات أو مؤسسات أو شركات حكومية

02- مؤسسات أو شركات مختلطة 

03- مؤسسات أو شركات خاصة 

04- محالت / ورش / مكاتب

05- داخل مسكن

06- مفرش في سوق(بسطة)

07- متجول (مكان غير ثابت)

08- موقع بناء وتشييد(ال ينتمي ملؤسسة)

09- مزرعة / مرعى

10- وسيلة نقل (ليست تابعة ملؤسسة)

11- مكان آخر لم يذكر

العاملون بدون مقابل

5- مشارك مع األسرة في العمل التجاري
6- يعمل دون مقابل (متطوعون/متدربون)

A3
1 

ى 
 إل

ل
تق

ان

العاملون باجر

1- العاملون باجر في الزراعة او صيد االسماك

2- العاملون باجر في غير الزراعة او صيد االسماك

مر
ست

ا

1- عقد مكتوب

2- اتفاق شفوي

مر
ست

ا

أصحاب العمل والعاملون حلسابهم 

اخلاص(بدون أجر)

3-  صاحب عمل (مشروع يخصه مع وجود مستخدمني

4- يعمل حلسابه (مشروع يخصه مع عدم وجود مستخدمني)

A2
0 

ى 
 إل

ل
تق

ان

3- ال يعرف

A2
9  

ال
سؤ

 ال
لى

ل إ
تق

ان

6
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A1

كم متوسط الدخل 
الشهري النقدي الذي 

يحصل عليه (الفرد) من 
عمله الرئيسي؟

(بالعملة احمللية الريال) 

للباحث: (دون رقم اإلجابة املناسبة)للباحث: (دون رقم اإلجابة املناسبة)

ما هي فترة عقد/ إتفاق العام اخلاص بـ(الفرد)؟هل عقد / إتفاق العمل اخلاص بـ(الفرد):

1-  اقل من 12 شهر

2- من 12 إلى 36 شهر

3- أكثر من 36 شهر

4- ال يعرف

1-  لفترة محددة (استمر)

2- لفترة غير محددة 

ال3- ال يعرف
سؤ

 ال
ى

 إل
ل

تق
ان

A2
9

7
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A1

( اقرأ جميع املنافع التالية)

(ضع دائرة حول رقم اإلجابة/ اإلجابات املناسبة)للباحث:
(يسمح بتعدد اإلجابات

ماهي املنافع االضافية التي يحصل عليها (الفرد) في عمله الرئيسي؟

01- ال ينطبق إذا كان (A25) = ا 3 أو 4 أو 5 أو 6

02- أيام راحة اسبوعية

03- فوائد / منافع طبية

04- نفقات املدرية

05- مساعدات دراسية

06- اجازة مرضية مدفوعة االجر

07- اجازة سنوية

08- مسكن مجاني

09- وجبات / طعام

10- اجازة مدفوعة االجر

11- مالبس

12- مواصالت

13- أخرى

14- الشيء

A30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

2

2
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4
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4
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4
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6

6
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6

6
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9

9

9

9
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9
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9

9
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14

14

14

14

A30
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A1A31السبت         األحد            األثنني                 الثالثاء    األربعاء         اخلميس              اجلمعة    اإلجمالي

ي
س

ئي
ر

وي
ان

ث

ي
س

ئي
ر

وي
ان

ث

ي
س

ئي
ر

وي
ان

ث

ي
س

ئي
ر

وي
ان

ث

ي
س

ئي
ر

وي
ان

ث

ي
س

ئي
ر
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ان

ث

ي
س

ئي
ر

وي
ان

ث

ي
س

ئي
ر

وي
ان

ث

كم عدد ساعات العمل اليومية الفعلية التي عملها (الفرد) خالل األسبوع املاضي
للعمل الرئيسي والثانوي؟

1- نعم

2- ال

إضافة إلى
العمل الرئيسي

لـ(الفرد) هل
عمل عمالً
آخر(ثانوي)

خالل االسبوع
املاضي؟

A32

9
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A1A33A34A35A36
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كم كان عمر
(الفرد)

عندما بدأ
العمل ألول 

مرة في 
حياته؟

هل بحث (الفرد) عن 
عمل خالل االسبوع 

السابق للمسح؟

للباحث

1- نعم دون الرقم(1) واستمر 
إذا كان عمر الفرد10+

2- ال دون الرقم(2) وانتقل إلى
 A36

إذا كان عمر الفرد 10+

للباحث

إذا كانت اإلجابة ”نعم“ دون 
الرقم (1) ثم إستمر

إذا كانت اإلجابة ”ال“ دون 
الرقم (2) ثم دون الرقم  (2) 

A40 ثم انتقل للحقل

1- نعم

2- ال

1- نعم

2- ال

إذا كان عمر الفرد 9-5 
سنوات في كال احلالتني دون 
A42 ضع دائرة حول رقم اإلجابة / اإلجابات املناسبة رقم اإلجابة وانتقل إلى

يسمح بتعدد اإلجابات

للباحث: 

هل كانت لدى ماهي اخلطوات التي قام بها (الفرد) للبحث عن عمل خالل األربعة األسابيع  املاضية؟
(الفرد) الرغبة في 

العمل خالل 
االسبوع املاضي؟

10

01- راجعت مكتب العمل

02- راجعت مكتب اخلدمة املدنية

03- راجعت مكاتب التوظيف اخلاصة

04- تابعت االعالنات في الصحف

05- ترددت على أصحاب العمل بصفة شخصية

06- راجعت أصحاب العمل بالهاتف

ً 07- قدمت طلبات عمل كتابيا

08- محاولة احلصول على قرض لشراء معدات ومكائن لبدء العمل

09- طلبت من األقرباء واألصدقاء مساعدتي في البحث عن عمل

10- من خالل البحث في األسواق

11- أخرى

12- ال شيء

A3
8 

ل 
ؤا

س
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ى
 إل

ل
تق

ان

استمر

10
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A1A37A38A39

10
ما هو السبب الرئيسي لعدم بحث (الفرد) عن عمل خالل االسبوع املاضي؟

لو توفرت لـ(الفرد) فرصة عمل هل كان 
ً للبدء بذلك العمال خالل   مستعدا

األسبوع املاضي؟

كم الفترة الزمنية التي ظل الفرد بدون 
عمل أو يبحث عن عمل؟

1- نعم

1- أقل من شهر2- ال

2- من 1-3 أشهر

3- من 4-6 أشهر

ً 4- من 7-12 شهرا

ً 5- من 13-24 شهرا

6- أكثر من سنتني

01- وجد عمل وينتظر الشروع فيه

02- يعمل بشكل رسمي

03- تعب من البحث عن عمل، يعتقد بأنه ال يتوفر عمل مناسب

04- يفتقر إلى الكفاءات الالزمة ليكون صاحب عمل (تدريب، خبرة، مؤهالت)

05- ال يعرف اين يبحث عن عمل

06- طالب (يدرس)

07- عدم سماح اسرته/والديه/زوجته بذلك

08- يقوم باعمال منزلية

09- متقاعد ال يحتاج إلى عمل

10- غير قادر على العمل (مرض، عجز)

11- صغير جداً على العمل

12- أخرى

للباحث

إذا كانت اإلجابة ”من“ دون الرقم (1) 

واستمر

أما إذا كانت اإلجابة ”ال“ دون الرقم(2) ثم 

(A40) انتقل إلى

للباحث:

دون رقم اإلجابة املناسبة ثم انتقل إلى 
A42

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة

11
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5

 B

10

(أذكر أهم سبب)

للباحث:

A42 دون رقم اإلجابة املناسبة ثم انتقل إلى


125

ملاذاكان العمل لـ(الفرد) غير متاح أو ال يرغب في العمل؟

01- وجد عمل وينتظر الشروع فيه

02- يعمل بشكل رسمي

03- تعب من البحث عن عمل، يعتقد بأنه ال يتوفر عمل مناسب

04- يفتقر إلى الكفاءات الالزمة ليكون صاحب عمل (تدريب، خبرة، مؤهالت)

05- ال يعرف اين يبحث عن عمل

06- طالب (يدرس)

07- عدم سماح اسرته/والديه/زوجته بذلك

08- يقوم باعمال منزلية

09- متقاعد ال يحتاج إلى عمل

10- غير قادر على العمل (مرض، عجز)

11- صغير جداً على العمل

12- أخرى

هل يعتبر العمل الذي دون 

لـ(الفرد) في احلقول 

(A24,A22,A21,A20)

العمل الرئيسي له خالل الـ(12) 

ً املاضية؟ شهرا

هل عمل (الفرد) ولو لساعة واحدة 

على األقل خالل الـ(12) شهراً 

املاضية؟

للباحث

إذا كانت اإلجابة نعم 

(A44) دون الرقم (1) ثم انتقل إلى)

أما إذا كانت اإلجابة ال

 دون الرقم (2) واستمر

للباحث

إذا كانت اإلجابة نعم 

(A47) دون الرقم (1) ثم انتقل إلى)

أما إذا كانت اإلجابة ال

(A44) دون الرقم (2) ثم انتقل إلى 

1- نعم

2- ال

1- نعم

2- ال

13
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A1A43

1         2         3          4         5          6          7         8          9            املهنة / العمل الرئيسي                   الرمــز

A44

125

املهنة الرئيسية

للباحث:

ً السابقة للمسح مبمارسة أي من األنشطة  هل قام(الفرد) خالل الـ(12) شهرا
التايةولو لساعة واحدةً؟

للباحث إقرأ اخليارات التالية ودون رقم اإلجابة املناسبة لكل نشاط على حدة

اكتب املهنة / العمل الرئيسي الذي مارسه (الفرد) 

ً املاضية مثالً االحجار، عجن  خالل الـ(12) شهرا

الطحني، قطف الذرة، قطف القات...الخ

تعني كلمة رئيسي العمل الذي خصص له (الفرد) معظم 

وقته خالل الـ(12) شهرً املاضية

1- إدارة أو ممارسة أي عمل صغير أة كبير (لوحده/لوحدها) أو مع آخرين؟
مثل (البيع، صنع أشياء للبيع، ترميم االشياء، تركني السيارات، تصفيف الشعر، سائق تكسي، ممارس 

التمريض والوالدة، مركز إتصاالت، حالق، ماسح أحذية...إلخ) 

2- العمل بأجر أو براتب نقدي أو عيني باستثناء العمل املنزلي؟ 
مثل (وظيفة، تعاقد، عمل عشوائي باجر، عمل مقابل الطعام أو سكن)

4- مساعدة األسرة املعيشية في مؤسسة أعمالها بدون أجر باستثناء األعمال املنزلية اإلعتبادبة؟
مثل( بيع املنتجات املنزلية، عمل منتجات منزلية للبيع أو التبادل، تنظيف أماكن عمل املنتجات املنزلية، 

مسك احلسابات...الخ)

3- القيام بأعمال منزلية بأجر يومي نقدي أو عيني

8- نقل املياه وجتميع احلطب إلستخدام االسرة املعيشية.

9- إنتاج أي نوع آخر من املنتجات الستخدام االسرة املعيشية (مالبس، أثاث، آنية فخارية...الخ).

إذا كان أي من اإلجابات طنعم“ دون الرقم (1) واستمر، أما إذا كانت جميع اإلجابات ”ال“ وعمر 
الفرد(5-17) سة دون الرقم (2) وانتقل (A48) وإذا كانت جميع اإلجابات ”ال“ وعمر الفرد أكبر 

أو يساوي 18 سنة دون الرقم (2) وانتقل إلى الفرد التالي في القسم من اجلزء األول 

1- نعم                  2- ال

6- القيام بأية أعمال بناء أو ترميم في املنزل أو قطعة األرض أو مؤسسة األعمال اخلاصة باألسرة املعيشية

7- صيد األسماك واملأكوالت البحرية وإصطياد احليوانات البرية أو جلب منتجات غذائية أخرى لبيعها أو إلستهالك االسرة املعيشية.

5- القيام بأي عمل عمل زراعي خاص باألسرة املعيشية أو مساعدتها في االنتاج الزراعي أو االهتمام 
باحليوانات الداجنة اخلاصة باألسرة؟
مثل( حراثة، حصاد، اعتناء املاشية)

(يترك حقل الترميز لألعمال الكمتبية)

13
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A1
A45

A46

A47

125

احلالة العمليةالنشاط اإلقتصادي

ً املاضية عمل  في أي شهر من الـ(12) شهرا
(الفرد) أو طان لديه عمل؟

(يترك حقل الترميز لألعمال املكتبية)

مثال ذلك:

- صناعة املشروبات الغازية وتعبئتها
- انتاج االقمشة واخليوط

أما االفراد الذين ال يعملون في أي جهة أو منشأة 
فيكتب النشاط الذي ميارسونه بالتفصيل.

- بيع االدوات املنزلية بالتجزئة
- بيع اخلضروات باجلملة 
- تلبيس وتبليط املباني

للباحث:

دون الرقم (1) مقابل كل شهر عمل به الفرد وكلمة (صفر كتابة) مقابل 

كل شهر لم يعمل به الفرد.

- إذا كان عمر الفرد (5-17) سنة (استمر)

- أما إذا كان عمر الفرد 18 سنة فأكثر انتقل إلى الفرد التالي في 

القسم الثاني من اجلزء األول. 

العاملون باجر

أصحاب العمل والعملون حلسابهم 
اخلاص (بودن اجر)

العاملون بدون مقابل

1- العاملون باجر في الزراعة أو صيد االسماك 

2- العاملون باجر في غير الزراعة او صيد 
األسماك

3- صاحب عمل (مشروع يخصه مع وجود 
مستخدمني)

4- يعمل حلسابه (مشروع يخصه مع عدم 
وجود مستخدمني)

5- مشارك مع األسرة في العمل التجاري
6- يعمل دون أجر (متطوعون / متدربون)

صف بالتفصيل النشاط الرئيسي أي 
السلع املنتجة أو اخلدمات املقدمة في 

املكان الذي يعمل فيه (الفرد)؟ 

ما هي احلالة العملية 
(للفرد) في عمله 

الرئيسي خالل الـ(12) 
ً السابقة؟ شهرا

الرمز النشاط  

2010              2009
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A1A48

175

1- التبضع لألسرة

2- تصليح أي أجهزة منزلية

3- الطهي (الطبخ)

4- غسل وتنظيف األواني / املنزل

5- غسل املالبس

6- العناية باألطفال / كبار السن / املرضى

7- أعمال منزلية أخرى

للباحث
إذا كانت هناك ولو اجابة واحدة بـ(نعم) دون الرقم (1)(استمر)

=A17 - وفي حالة أن جميع االجابات بـ (ال) وكانت اجابة احلقول 
A17 نعم أو A18 = نعم أو  A19=50 (نعم) دون الرقم (2) وانتقل إلى

بـ(ال) وكانت االجابة للحقول(ال)  وفي حالة أن جميع األجابات 
دون الرقم (2) وانتقل A19= ال أو  A18=ال  أو  A17 للفرد التالي في 

القسم التالي من اجلزء األول

خالل االسبوع املاضي هل قام (الفرد) بأي من املهام املنزلية احملددة ادناه لهذه األسرة؟

1- التبضع لألسرة

1- نعم       2- ال1- نعم       2- ال1- نعم       2- ال1- نعم       2- ال1- نعم       2- ال1- نعم       2- ال1- نعم       2- ال

2- تصليح أي اجهزة

 منزلية
6- اعمال منزلية اخرى5- غسل املالبس3- الطهي (الطبخ)

6- العناية باالطفال / 

كبار السن / املرضى

4- غسل وتنظيف

األواني / املنزل

15
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A1A49

175

كم عدد الساعات التي اشتغل فيها الفرد في املهام املنزلية خالل االسبوع املاضي بحسب االيام؟

السبت
 

1

األحد
 

2

األثنني
 

3

الثالثاء
 

4

األربعاء
 

5

اخلميس
 

6

اجلمعة
 

7

اإلجمالي
 

8

للباحث: (سجل عدد ساعات عمل كل يوم على حده)

استمر (A19/A18/A17) إذا كان الطفل يعمل في احلقول (انتقل إلى 
التالي في القسم (A19/A18/A17) وإذا كان ال يعمل في احلقول 

الثاني من اجلزء األول

16
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A52

175
تهدف هذه األسئلة إلى احلصول على وجهات نظر الوالدين / أولياء األمور فيما يتعلق بعمل االطفال وتأتيره ونتائجه في حالة توقف اعمالهم

 A7 =1 نعم ) واجابة احلقل = A19 نعم = A18 نعم = A17 مالحظة: فقط لألطفال الذين تتراوح أعمارهم (5-17) وكانت اجاباتهم في احلقول

إنتقل إلى اجلزء الثاني من االستمارة اخلاص بخصائص األسرة املعيشية

ماذا تفضل لـ(الفرد) حالياً؟

ماهي املشاكل التي يتعرض لها (الفرد) اثناء تأدية 

عمله؟

(حدد املشكلة االكثر أهمية)

ماهي أهم ثالثة أسباب رئيسية للسماح 

(الفرد) بالعمل؟

السبب الثالثالسبب الثانيالسبب األول

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبةللباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة

1- أن يعمل من أجل الدخل فقط

2- مساعدة األسرة في أعمالها التجارية

3- املساعدة في األعمال املنزلية

4- ان يلتحق باملدرسة فقط

5- أخرى

1- اإلصابات، املرض أو الصحة املعتلة

2- الدرجات الضعيفة في الدرسة

3- إهانات (اإلذالل، توبيخ، شتم)

4- ضرر جسدي (ضرب)

5- حترش جنسي

6- اإلرهاق /التعب

7- ال وقت للعب

8- ال وقت للذهاب إلى الدرسة

9- ال يوجد

01- دعم دخل االسرة

02- املساعدة في دفع دين االسرة

03- املساعدة في عمل االسرة التجاري

04- تعلم املهارات

05- التعليم غير مجدي في املستقبل

ً / ال يوجد مدرسة 06- املدرسة بعيدة جدا

07- ال ميكن حتمل رسوم املدرسة

08- الطفل غير مهتم بالدراسة

09- يحل بشكل مؤقت محل شخص غير قادر على العمل 

10- ملنع (الفرد) من مصاحبة االشخاص السيئني 

11- أخرى

17
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للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربعللباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربعللباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربعللباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع للباحث: دون عدد الغرف في املربع

اجلزء الثاني: خصائص األسرة املعيشية
القسم السابع: خصائص املسكن واألسرة

1- منزل خاص / بيت مستقل / فيال

2- شقة

3- منشأة سكونة

4- صندقة من اخلشب والصفيح

5- عشة

6- خيمة

7- أخرى تشمل املرجتل

1- داخل املسكن وحصرياً إلستخدام األسرة

2- داخل املسكن ومشترك

3- خارج املسكن وحصرياً إلستخدام األسرة

4- خارج املسكن ومشترك

5- ال يوجد

1- حطب

2- فحم

3- جاز كيروسني

4- غاز

5- كهرباء

6- سوالر (ديزل)

7- مخلفات حيوانية

8- أخرى

1- بئر ارتوازي

2- بئر عادي

3- غيل / عني

4- بركة مغطاة

5- بركة مكشوفة / ماجل

6- سد(كريف)

7- وسيلة تقليدية جلمع مياه األمطار

8- أخرى

01- نقل العمل

02- وجود عمل

03- البحث عن عمل

04- البحث عن أرض زراعية

05- للدراسة / (التدريب، التعليم)

06- القرب من مكان العمل

07- السكن

08- مشكلة اجتماعية أو سياسية

09- الصحة

10- أخرى

1- شبكة عامة.

2-شبكة خاصة

3- شبكة تعاونية

4- بشراء بالويت

5- حمل باوعية من املصدر

6- أخرى

1- مملوك ألحد أفراد األسرة

2- مملوك لألسرة

3- إيجار

4- وقف

5- مجاناً يوفره صاحب العمل بدون مقابل

6- أخرى

1- أقل من 20 متر مربع

2- من 20 إلى 39 مترب مربع

3- من 40 إلى 69 متر مربع

4- من 70 إلى 99 متر مربع

5- 100 متر مربع أو أكثر

ماهو نوع املسكن الذي 

تسكنه/تعيش فيه األسرة

ماهو موع امللكية(صفة احليازة) 

لهذا املسكن

هل تتوفر لألسرة أي من 

التسهيالت التالية؟
ماهي طريقة تقدمي خدمة 

املياه الغالبة؟

ماهو املصدر الرئيسي للمياه 

في املسكن؟

ما هو السبب الرئيسي النتقال 

األسرة إلى مكان اقامتها احلالية 

في أي سنة انتقلت االسرة 

إلى مكان الإلقامة احلالية؟

(دون السنة املناسبوة في 

املربع) 

أين كان آخر مكان القامة األسرة؟ هل غيرت األسرة مكان إقامتها؟

ماهو مصدر الوقود الرئيسي؟

ماهي مساحة املسكن باملتر 

املربع؟

كم عدد الغرف التي 

تشغلها األسرة عدا املطبخ 

واحلمام واملرحاض؟

B1

B5

B9B10B11B12

B6B7B8

B2B3B4

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع

1- نعم

2- ال

حماممطبخ

دون الرقم (1) واستمر

اسم املديريةاسم احملافظة

اإلضاءةالتدفئةالطهيمرحاض

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع

للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع للباحث: دون رقم اإلجابة املناسبة في املربع

دون الرقم (2) 

B13 وانتقل إلى احلقل
للباحث: اكتب اسم املكان 

وتترك املربعات ادناه للترميز املكتبي

اسم البلد

 (إذا كان خارج اليمن)

18
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19

1- سيارة خاصة أو أجرة أو نقل أو ...

2- حراثة

3- دراجة نارية

4- دراجة هوائية

5- عربة يجرها حيوان

6- تلفزيون

7- ثالجة

8- مسجل 

8- غسالة 

10- فرن

11- خالطة / عصارة

1- لبنة

2- قصبة

3- حلبة

4- شكلة

5- ضمد

6- حبل 

7- معاد

8- مطيرة

9- فدان

10- هكتار

11- مطرح

12- سلوق

13- عمل يوم

14- حرث يوم

15- تالم يوم

16- خطوة

17- سحب

18- ذراع

19- متر مربع

20- حوصل

21- دومن

22- باع مربع

23- السرة

24- الضية

25- ضربة

12- كمبيوتر

13- كاكينة خياطة

14- ستاليت

15- هاتف (ارضي)

16- هاتف متحرك (موبايل)

17- راديو

18- مكيف

19- مروحة كهربائية

20- كوية

21- سخان

22- مكنسة كهربائية

1- جمل

2- حصان 

3- بقرة / ثور

4- غنم

5- ماعز

6- حمار

7- دواجن

8- أخرى

للباحث: ضع دائرة حول (الرقم/االرقام) املناسبة ودون العدد في املربع املناسب

للباحث: ضع دائرة حول (الرقم/االرقام) 

املناسبة ودون العدد في املربع املناسب

للباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربع

للباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربع

وحدة القياس احمللية
مساحة األرض 

الصاحلة للزراعة

(حدد أهم مشكلة واجهت األسرة)

للباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربع

مساحة األرض غير 

الصاحلة للزراعة

وحدة القياس 

احمللية باملتر املربع

للباحث: ضع دائرة حول (الرقم/االرقام) املناسبة ودون العدد في املربع املناسب

B13

B15B16

B14

B18 B17

اجلزء الثاني: خصائص األسرة املعيشية

القسم الثامن: احلالة االجتماعية - االقتصادية لألسرة

هل متتلك األسرة أي من التالي:

ماهي املشكلة التي تأثرت بها األسرة؟

كم مساحة األرض التي متتلكها األسرة؟ هل متتلك األسرة أي أرض؟

البيان

البيان

العددالبيان العدد

العدد

يسمح بتعدد اإلجابات

يسمح بتعدد اإلجابات

هل متتلك األسرة أياً من 
احليوانات التالية؟

هل تأثرت األسرة بأي مشكلة خالل 
اإلثني عشر شهر

1- نعم                          دون الرقم (1) واستمر

B19 2- ال                دون الرقم (2) وانتقل إلى احلقل

1- نعم                          دون الرقم (1) واستمر

B17 2- ال                دون الرقم (2) وانتقل إلى احلقل

1- الكوارث الطبيعية (اجلفاف، الفيضانات، العواصف، االعصار، االنهيارات االرضية، حرائق الغابات)

2- أوبنة

3- اغالق األعمال بسبب الركود االقتصادي

4- انخفاض األسعار الزراعية

5- تضخم األسعار (ارتفاع األسعار)

6- اخرى
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B19

B20

اجلزء الثاني: خصائص األسرة املعيشية

القسم الثامن: احلالة االجتماعية - االقتصادية ألسرة

للباحث: (إقرأ اخليارات التالية)
(يسمح بتعدد االجابات)

للباحث: (إقرأ اخليارات التالية)
(يسمح بتعدد االجابات)

-01

خسارة 

الوظيفة

ألي فرد

في األسرة

-01

مساعدات 

من

املؤسسات 

احلكومية

02- مساعدات من 

منظمات غير 

حكومية / دينية/ 

منظمات اجملتمع 

احمللي

04- اخراج األطفال 

من املدرسة لتوفير 

املصاريف

06- ساعات عمل 

اضافية من قبل أراد 

األسرة

-03

املساعدات

من

األقارب/

األصدقاء

-05

وضع

طفل / 

أطفال 

لدى أسر

أخرى

07- بيع 

ملكية / 

استخدام 

املدخرات

09- ال يوجد 

أثر خطير 

لهذه 

املشكلة

10- أخرى 08- خفض 

انفاق األسرة

-04

وفاة فرد

عامل 

في 

األسرة

-05

هجران

رب

األسرة

-06

حريق في

املنزل

/ العمل

/ أمالك 

األسرة

-08

نزاع 

على

األرض

10- انخفاض 

في املنتجات 

من أعمال  

األسرة

11- فقدان 

احملصول

12- خسارة 

(الثروة 

احليوانية)

13- أخرى -09

فقدان

الدعم

املادي

أو 

املساعدة

العينية

-02

افالس

جتارة

األسرة

-03

مرض

أو حادث

خطير

لفرد

عامل 

في 

األسرة

(1) نعم                           (2) ال 

(1) نعم                           (2) ال 

إذا كانت هناك ولو اجابة واحدة بنعم 
دون الرقم (1) (استمر) وفي حالة أن 

جميع االجابات بال دون الرقم (2) 
  B21 وانتقل إلى احلقل

دون(رقم / أرقام) االجابات املناسبة في 
املربعات احملددة

إذا كانت نعم الرقم(1) وإذا كانت 
االجابة ال الرقم(2) لكل خيار 

هل عانت األسرة من انخفاض في الدخل بسبب أي من املشاكل التالية 

ً املاضية خالل االثنى عشر شهرا

كيف متكنت األسرة من التغلب على تلك املشاكل؟

20
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B21B22B23B24

B25

B29
 6               5                4               3              2            1

B30

B26B27B28

اجلزء الثاني: خصائص األسرة املعيشية
القسم الثامن: احلالة االجتماعية - االقتصادية ألسرة

(يسمح بتعدد االجابات)

للباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربعللباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربع

للباحث: دون رقم االجابة 
املناسبة في املربع

إذا كانت اإلجابة (1)  أسأل 
B26, B25 في A اخليار

إذا كانت اإلجابة (2 أو 3)  
 B26, B25 في B أسأل اخليار للباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربع

هل حصل أي من أفراد األسرة على قرض 

ً املاضية؟ خالل االثنى عشر شهرا

ماهي مصادر دخل األسرة؟

A- كيف مت دفع الدين؟

B- كيف سيتم دفع الدين؟

A- هل مت سحب أي طفل من املدرسة 

للمساعدة في دفع الدين؟

B- هل سيتم سحب أي طفل من الكدرسة 

للمساعدة في دفع الدين؟

هل سيتم اعادة ارسال 

الطفل / األطفال 

املسحوبني إلى الدرسة 

من جديد بعد حتسن 

ماهو متوسط االنفاق الوضع

الشهري لألسرة؟

(بالعملة احمللية ) 

الريال اليمني

ماهو متوسط الدخل الشهري لألسرة؟

(بالعملة احمللية ) 

الريال اليمني

هل مت دفع الدين؟ماهو السبب الرئيسي للحصول على قرض؟
من أين حصلت األسرة على 

القرض؟

1- نعم       دون الرقم (1) واستمر

B28 2- ال           دون الرقم(2) وانتقل إلى احلقل

1- نعم (دون الرقم (1) واستمر)

2- ربــما   دون الرقم(2) واستمر

3- ال حاجة لذلك  دون الرقم (3) واستمر

1- نعم 

2- ربــما

3- ال حاجة لذلك

1- تلبية نفقات األسرة األساسية (شراء الطعام، تعليم 

األطفال،...الخ) 

1- من احلكومة

2- مصرف أو بطاقة مصرفية

3- اجملموعات االئتمانية واملالية

4- رب العمل - صاحب األرض 

5- متوين مواد جتارية، أو 

مستلزمات أو مواد خام

6- صديق أو قريب رب العمل / 

صاحب األرض

7- إقراض شخصي

8- صديق أو قريب للمقترض

9- أخرى

ً 1- نعم كليا

ً 2- نعم جزئيا

3- ال

2- شراء عربات (دراجة هوائية، دراجة نارية، سيارة الفراد األسرة)

3- لشراء منزل/ اصالح منزل / بناء منزل

4- ملواجهة نفقات العال الفراد األسرة (الدواء، رسوم الطبيب 

أو املستشفى)

5- ملواجهة نفقات األسرة (الوالدة، اجلنازة، الزواج...الخ)

ً، بأقراض املال من شخص آخر 1-نقدا

ً، بيع بعص املمتلكات 2- نقدا

ً، احلصول على دخل من العمل 3- نقدا

4- تزويد عمالة مباشرة للدائن من قبل فرد بالغ 

في األسرة 

5- تزويد عمالة مباشرة للدائن من قبل طفل في 
األسرة

6- عيني

1- العمل/ الوظيفة

2- حواالت اجتماعية

3- منحة

4- إيجار

5- حواالت خاصة

6- أخرى

6- لفتح عمل جديد / توسع في العمل

7- لدفع قرض سابق

8- أخرى

21

إنتقل إلى اجلزء الثالث من االستمارة اخلاص باألطفال في العمر(5-17) سنة

للباحث: (ضع دائرة حول رقم اإلجابة / اإلجابات املناسبة)

للباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربعللباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربع للباحث: دون رقم االجابة املناسبة في املربع
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22

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم التاسع: املستوى التعليمي لألطفال (5-17) سنة

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

A1
ل 

حلق
و ا

األ
زء 

جل
ن ا

 م
فل

ط
 ال

سل
سل

 م
م

رق

أسماء األطفال في األسرة 

الذين أعمارهم (5-17) سنة 

A2تنقل االسماء من

للباحث: اكتب أسماء األطفال 
في األسرة الذين أعمارهم (17-5) 
سنة من اجلقل A2   والذمي كانت 

(A7=1) إجاباتهم في احلقل

أسماء األطفال

اجلنس

(النوع)

1- ذكر

2- أنثى

1- ماقبل املدرسة (متهيدي)

2- أساسي

3- معهد مهني قبل الثانوية

4- ثانوية
1- نعم

2- ال

للباحث

- إذا كانت اإلجابة ”نعم“ 

دون الرقم (1) واستمر

- أما إذا كانت اإلجابة ”ال“ 

دون الرقم (2) وانتقل إلى 

C11 احلقل

1- نعم

2- ال

للباحث : ينقل من 
A5 اجلزء األول احلقل

هل 

تستطيع 

القراءة 

والكتابة 

بأي لغة؟

هل أنت ماحتق 

حالياً باملدرسة أو 

متهيدي 

(ما قبل الدرسة)؟

ما هو الصف واملرحلة 

الدراسية الذي أنت ملتحق به 

حالياً؟

الصف         املرحلة

*C1C2C3C4C5
C6
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23

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم التاسع: املستوى التعليمي لألطفال (5-17) سنة

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

1- فترة اإلجازة املدرسية

2- املدرس كان غائباً 

3- ظروف الطقس السيئة

4- ملساعدة األسرة في أعمالها التجارية

5- ملساعدة األسرة في األعمال املنزلية

6- للعمل خارج األسرة

7- املرض / االصابة / االعاقة

8- أخرى للباحث

- إذا كانت اإلجابة ”نعم“ دون الرقم (1) واستمر

- أما إذا كانت اإلجابة ”ال“ دون الرقم (2) وانتقل إلى 

احلقل C20 إذا كان عمر الطفل (5-9) سنة، أما إذا كان 

C17 عمر الطفل (10-17) سنة انتقل إلى احلقل  C20 للباحث: دون السبب األول والثاني وانتقل إلى

إذا كان عمر الطفل (5-4) سنة، أم إذا كان عمر 

C17 الطفل (10-17) سنة انتقل إلى احلقل

للباحث: 

- إذا كانت اإلجابة ”نعم“ 

C13 دون الرقم (1) وانتقل

- أما إذا كانت ”ال“ دون الرقم 

(2) واستمر للباحث: دون السنوات 

امليالدية كاملة

للباحث: (دون عدد األيام)

السبب الثانيالسبب األول

1- نعم

2- ال

1- نعم

2- ال

هل تغيبت (غبت) أي يوم 

دراسي خالل األسبوع املاضي؟

في أي عمر 

بدأت الدراسة؟

ملاذا تغيبت عن املدرسة 

االسبوع املاضي؟

كم عدد األيام

الدراسية 

التي

غبتها خالل 

األسبوع 

املاضي؟

هل سبق أن 

ألتحقت 

باملدرسة؟

*C7C8C9
C10

C11

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق
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24

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم التاسع: املستوى التعليمي لألطفال (5-17) سنة

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

01- صغر السن

02- االعاقة / املرض

ً 03- ال توجد مدرسة / املدرسة بعيدة جدا

04- غير قادر على حتمل تكاليف الدراسة

05- التسمح االسرة بالدراسة (الذهاب إلى املدرسة)

06- غير راغب أو مهتم بالدراسة

07- ال يعتبر التعليم ذات قيمة أو أهمية

08- املدرسة غير آمنة

09- ليتعلم العمل

10- للعمل بأجر 

11- للعمل (بدون أجر) في أعمال االسرة أو املزرعة

12- للمساعدة في األعمال املنزلية

13- أخرى

1- ماقبل املدرسة (متهيدي)

2- أساسي

3- معهد مهنيي قبل الثانوية

4- ثانوية

الصف                   املرحلة

C20 للباحث: لألعمار (5-9) سنوات دون رقم االجابة املناسبة وانتقل إلى

 C17 لألعمار (10-17) سنة دون رقم االجابة املناسبة وانتقل إلى
للباحث: (دون رقم الصف واملرحلة)

للباحث: (دون العمر 

بالسنوات امليالدية 

الكاملة)

للباحث: (دون العمر 

بالسنوات امليالدية 

الكاملة)

ملاذا لم تلتحق باملدرسة؟

ما هو أعلى صف ومرحلة 
دراسية وصلت إليهما؟

في أي عمر 
بدأت 

الدراسة؟

في أي عمر 
تركت 

املدرسة؟

C12 *C14C15
C13

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق
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أقرأ كالً من اخليارات التالية ودون الرقم املناسب واألكثر أهمية 
للطفل)

25

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم التاسع: املستوى التعليمي لألطفال (5-17) سنة

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

01- اكمل / اكملت الدراسة

02- كبيرا جداً على املدرسة

03- االعاقة / املرض

ً 04- ال توجد مدرسة / املدرسة بعيدة جدا

05- غير قادر على حتمل تكاليف الدراسة

06- التسمح االسرة بالذهاب إلى املدرسة

07- ضعيف باملواد الدراسية / غير مهتم بالدراسة

08- الدراسة ال تعتبر ذات قيمة أو ذات أهمية 

09-املدرسة غير آمنة

10- لتعلم مهنة

11- للعمل كموظف (عامل بأجر )

12- للعمل بدون أجر في (أعمال االسرة أو املزرعة)

13- للمساعدة في األعمال املنزلية

13- أخرى

1- نعم

2- ال

1- نعم

2- ال

للباحث اكتب موضوع التدريب واترك خانة الرمز للترميز املكتبي

للباحث 

- إذا كانت االجابة ”نعم“ 

دون الرقم (1) واستمر

- إذا كانت االجابة ”ال“ دون 

C20 الرقم (2) وانتقل إلى

للباحث 

- إذا كانت االجابة ”نعم“ دون 

الرقم (1) واستمر

- إذا كانت االجابة ”ال“ دون الرقم 

C20 (2) وانتقل إلى

للباحث : دون رقم االجابة املناسبة وانتقل إلى C20  إذا كان 

عمر تاطفل (5-9) سنوات، أما إذا كان عمر الطفل (17-10) 

سنة دون االجابة املناسبة واستمر

الرمز موضوع التدريب  

ملاذا تركت املدرسة؟
(10-17) سنوات

هل سبق وان حصلت 
أو ستحصل على أي 
تدريب مهني / تدريب 

للمهارات خارج 
املدرسة؟

هل حصلت أو 
ستحصل 

على شهادة 
تدريب مهني؟

صف موضوع التدريب الذي حصلت أو 
ستحصل عليه مثالً (جنارة، تصليح سيارات، 
...إلخ) إذا كان هناك أكثر من خيار حتدد أهمها؟

*C16C17C18
C19

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق
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  26

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم العاشر: حالة النشاط احلالي لألطفال في األعمار (5-17) سنة

 للباحث: إقرأ اخليارات التالية ودون رقم االجابة املناسبة لكل خيار إلى أن تصل إلى أول جواب ”نغم“

للباحث 

- إذا كانت االجابة ”نعم“ 

دون الرقم (1) واستمر

- إذا كانت االجابة ”ال“ دون 

C34 الرقم (2) وانتقل إلى

حتى وإن لم تعمل خالل 

األسبوع املاضي - أي من 

هذه األنشطة هل لديك 

عمل أو نضاط جتاري أو 

اقتصادي أو زراعي آخر 

ستعود إليه بصورة 

نهائية؟

للباحث 

- إذا كانت االجابة (نعم) دون 

C23 الرقم (1) وانتقل إلى

- إذا كانت االجابة (ال) دون الرقم 

- إذا كانت أي من االجابات ”نعم: دون الرقم (1) وانتقل إلى C23(2) واستمر
- إذا كانت جميع االجابات (ال) دون الرقم (2) واستمر

هل قمت بأي عمل ملدة 

ساعة واحدة على األقل 

خالل األسبوع املاضي؟

A- النشاط اإلقتصادي

هل مارست ولو ملدة ستعة واحدة فقط خالل األسبوع املاضي أياً من األنشطة التالية:

*C20C21C22

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

أ- إدارة أو ممارسة أي عمل صغير أو كبير (لوحده/لوحدها) أو مع آخرين؟
مثل (البيع، صنع اشياء للبيع،  ترميم االشياء، تركني السيارات، تصفيف الشعر، سائق تكسي، ممارس التمريض والوالدة، مركز إتصاالت، 

حالق، ماسح  أحذية...الخ

ب- العمل بأجر أو راتب نقدي أو عيني باستثناء العمل املنزلي؟       مثل (وظيفة، تعاقد، عمل عشوائي باجر، عمل مقابل طعام أو سكن)

ج- القيام بأعمال منزلية بأجر نقدي أو عيني

د- مساعدة األسرة املعيشية في مؤسسة أعمالها بدون أجر باستثناء األعمال املنزلية اإلعتيادية؟
مثل (بيع املنتجات املنزلية، عمل منتجات منزلية للبيع أو التبادل، تنظيف أماكن عمل تامنتجات املنزلية، مسك احلسابات ... إلخ) 

هـ - القيام بأي عمل زراعي خاص باألسرة املعيشية أو مساعدتها في االنتاج الزراعي أو االهتمام باحليوانات الداجنة اخلاصة باألسرة؟ مثل 
(حراثة، حصاد، اعتناء باملاشية)

و- القيام بأية أعمال بناء أو ترميم في املنزل أو قطعة األرض أو مؤسسة األعمال اخلاصة باألسرة املعيشة 

ز- صيد األسماك واملأكوالت البحرية وإصطياد احليوانات البرية أو  جلب منتجات غذائية أخرى لبيعها أو إلستهالك االسرة املعيشية

ح- نقل املياه وجتميع احلطب إلستخدام األسرة املعيشية

ط- إنتاج أي نوع آخر من املنتجات الستخدام االسرة املعيشية مثل(مالبس، آثاث، آنية فخارية ...الخ)

1- نعم

1- نعم

2- ال

2- ال

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة
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27

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم العاشر: حالة النشاط احلالي لألطفال في األعمار (5-17) سنة

A- النشاط اإلقتصادي

اكتب العمل/ املهنة الرئيسية (الفرد) التي كان 

ينجزها (مثل: حل احجار، خلط وعجن الدقيق، زراعة، 

زراعة الذرة ...الخ)

اكتب بشكل تفصيلي النشاط الرئيسي للفرد 

(مثل: رعي أغنام، بيع مواد غذائية بالتجزئة، بيع 

مالبس باجلملة... الخ)

1- نعم
2- ال

للباحث:

تعني كلمة رئيسي العمل الذي قضيت فيه أغلب 

أو معظم أيام األسبوع

الرمز النشاط الرئيسية                 الرمزاملهنة الرئيسية  

(يترك حقل الترميز لألعمال املكتبية)(يترك حقل الترميز لألعمال املكتبية)

لألطفال (10-17) سنة

للباحث:
دون رقم اإلجابة املناسبة واستمر

إضافة إلى عملك 

الرئسي هل عملت 

عمالً آخر (ثانوي) خالل 

االسبوع املاضي؟

*
C23C24

C25

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة
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اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم العاشر: حالة النشاط احلالي لألطفال في األعمار (5-17) سنة

A- النشاط اإلقتصادي

كم عدد ساعات العمل اليومية التي عملتها خالل االسبوع املاضي؟

للباحث: دون عدد ساعات العمل في املربعات بحسب األيام

لألطفال (10-17) سنة

*
C26

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

السبت            األحد                     األثنني                   الثالثاء                  األربعاء         اخلميس                 اجلمعة            اإلجمالي

الثانويالرئيسيالثانويالرئيسيالثانويالرئيسيالثانويالرئيسيالثانويالرئيسيالثانويالرئيسيالثانويالرئيسيالثانويالرئيسي
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اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم العاشر: حالة النشاط احلالي لألطفال في األعمار (5-17) سنة

29

A- النشاط اإلقتصادي

احلالة العملية

A- جلميع األطفال مبا فيهم الذين يذهبون إلى املدرسة

B- لألطفال الذين يذهبون إلى املدرسة فقط إذا كان C5= نعم

خالل االسبوع املاضي متى قمت بهذه األنشطة غالباً؟
في أي مكان مارست 
فيه عملك الرئيسي 

خالل االسبوع املاضي؟ 
ماهي حالتك العملية في عملك 
الرئيسي خالل االسبوع املاضي؟

ماهي دورية 
استالم األجر؟

للباحث: (دون رقم االجابة للباحث: (ضع دائرة حول رقم اإلجابة املناسبة)
للباحث: (دون رقم االجابة املناسبة)للباحث: (دون رقم االجابة املناسبة)املناسبة)

*
C27

C29 B A

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة
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4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6
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7
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8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ً 01- خالل اليزم بني الساعة 6:00 صباحاً و6:00 مساءا

ً 02- خالل الفترة بعد الساعة 6:00 مساءا

03- خالل النهار واملساء كل الوقت (طوال اليوم)

04- في اجازة األسبوع

05- احياناً خالل النهار / خالل الليل

01- وزارات أو مؤسسات أو شركات حكومية

02- مؤسسات أو شركات مختلطة

03- مؤسسات أو شركات خاصة

04- محالت / ورش / مكاتب
05- داخل مسكن

06- مقرش في سوق (بسطة)
07- متجول (مكان غير ثابت)

08- موقع بناء وتشييد (ال ينتمي ملؤسسة)

09- مزرعة / مرعى

10- وسيلة نقل (ليست تابعة ملؤسسة)

ً 11- مكان آخر لم يذكر سابقا

3- صاحب عمل (مشروع يخصه مع وجود مستخدمني
4- يعمل حلسابه (مشروع يخصه مع عدم 

وجود مستخدمني)

5- مشارك مع األسرة في العمل التجاري
6- يعمل دون مقابل (متطوعون / متدربون)

1- يعمل بأجر في الزراعة أو صيد األسماك

2- يعمل بأجر في غير الزراعة أو صيد األسماك

06- بعد املدرسة

07- قبل املدرسة

08- قبل وبعد املدرسة

09- في اجازة األسبوع

10- خالل األيام أو الساعات التي غابها عن املدرسة

1- بالقطعة

2- بالساعة

3- يومي

4- اسبوعي

5- شهري

6- عند االنتهاء من املهمة

7- أخرى

مر
ست

ا
C3

1 
ى

 إل
ل

تق
ان

C3
4 

ى
 إل

ل
تق

ان

C28C30
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30

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم العاشر: حالة النشاط احلالي لألطفال في األعمار (5-17) سنة

B- البحث عن عملA- النشاط اإلقتصادي

كيف تصرف دخلك؟

ماهو متوسط 

دخلك الشهري 

من اعلمل 

الرئيسي؟

(بالعملة احمللية ريال)

ملاذا تعمل؟

هل شاركت في أي 

عمل خالل اإلثني 

عشر شهر املاضية؟

هل بحثت عن عمل 

خالل االسبوع 

املاضي للمسح؟

للباحث: (دون رقم  االجابة املناسبة)
للباحث:

(C36 دون رقم  االجابة املناسبة وانتقل إلى)

للباحث:
دون رقم  االجابة 
املناسبة واستمر

للباحث:
- إذا كانت االجابة ”نعم“ دون 

الرقم (1) واستمر
- أما إذا كانت االجابة ”ال“ دون 

C44 الرقم (2) وانتقل إلى

1- نعم
2- ال

1- نعم
2- ال

*C31C32C33C34C35

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

1- اعطاء كل / جزء من املال  للوالدين / االوصياء 
2- رب العمل يعطي كل / جزء من مالي لوالدي 

أو األوصياء

3- ادفع تكاليف املدرسة

4- شراء اشياء للمدرسة / للدراسة

5- اشتري اشياء لالسرة

6- شراء اشياء لنفسي

7- ادخرها

8- اخرى

1- دعم لدخل األسرة

2- املساعدة في دفع دين األسرة

3- املساعدة في مشروع األسرة

4- تعلم مهارات

5- الدراسة غير مجدية في املستقبل

ً 6- املدرسة بعيدة جدا

7- ال ميكنني حتمل مصاريف املدرسة

8- الطفل غير مهتم بالدراسة

9- ليحل محل شخص اخر غير قادر على 
العمل بشكل مؤقت
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اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم احلادي عشر: قضايا الصحة والسالمة املهنية لالطفال العاملني في االعمار (5-17) سنة

ً املاضية؟ هل اصبت بأي من اآلتي وله عالقة بالعمل خالل االثني عشر شهرا

1- آالم 
ظهر / 
عضالت

3- جروح 2- صداع
/ قطوع 
عميقة

 -4
مشاكل 
تنفسية

 -5
مشاكل 
في العني

 -6
مشاكل 

جلدية

 -7
مشاكل 
في املعدة

 -8
حمى

 -9
االرهاق 
الشديد

 -10
أخرى

للباحث: إقرا اخليارات التالية ودون الرقم (1) في حالة االجابة ”نعم“ والرقم (2) في حالة االجابة ”ال“
فإذا كانت جميع االجابات الرقم(2) انتقل إلى احلقل C39 أما إذا كانت ولو اجابة واحدة الرقم (1) استمر

*C36

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة



99

32

اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم احلادي عشر: قضايا الصحة والسالمة املهنية لالطفال العاملني في االعمار (5-17) سنة

نوع اآللة (املكينة)          الرمزصفة العمل / املهنة        الرمز

1- نعم
2- ال

1- نعم
2- ال

للباحث: دون رقم االجابة املناسبة

للباحث: اكتب صفة اعمل أو املهنة 

يترك حقل الرمز لألعمال املكتبية

للباحث:
دون رقم االجابة 

املناسبة

للباحث: اكتب آلتان استخدمهما الطفل غالباً

يترك حقل الرمز لألعمال املكتبية

للباحث:
- إذا كانت االجابة 

”نعم“ دون الرقم (1) 
واستمر

- أما إذا كانتااالجابة 
”ال“ دون الرقم (2) 

C42 وانتقل إلى

كيف أثر مرضك / 
اصابتك األكثر 

خطورة على عملك / 
دراستك؟

هل 
حتمل 

حموالت 
ثقيلة 

في 
العمل

هل تشغل 
أي آلة / أذة 
ثقيلة في 

العمل؟

مانوع األدوات أو املعدات  أو املكائن 
التي تستخدمها في عملك أو 

مهنتك الرئيسة

ً - لم اتوقف  1- ليس خطيرا
عن العمل أو الدراسة

2- توقفت عن العمل أو 
الدراسة لفترة قصيرة 

3- توقفت متاماً عن العمل 
أو الدراسة

4- أدى إلى إعاقة دائمة

*C37C39C40
C41 C38

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

صف العمل أو ملهنة التي كنت 

تؤديها عندما حدث ذلك؟
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اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

القسم احلادي عشر: قضايا الصحة والسالمة املهنية لالطفال العاملني في االعمار (5-17) سنة

(1) نعم                                                                                  (2) ال

 -1
الغبار، 
األدخنة

2- الغاز، 
اللهب

  -3
الضوضاء

4-  درجات 

احلرارة 

 ً العالية جدا

أو الرطوبة

5-  أدوات 

خطيرة 

مثل: 

(السكاكني

، الزجاج، 

مناشير 

االحجار 

واالخشاب 

واحلديد 

...الخ)

7- العمل 

في 

األماكن 

املرتفعة

8- العمل 

في املاء / 

البحر

9- مكان 

العمل 
مظلم جداً

10- تهوية 

غير كافية

11- املواد 

الكيماوية 

(األحماض، 

األصباغ 

احملتوية 

على 

الرصاص، 

الزئبق، 

السليكون، 

الرجن...الخ

 -12

املتفجرات

13- رش 

املبيدات 

الزراعية 

واألسمدة

14- أخرى

هل تعرضت الي من مايلي في عملك الرئيسي؟

للباحث: إقرأ اخليارات على اجمليب واحدة تلو االخرى
دون الرقم(1) في حالة االجابة ”نعم“، والرقم (2) في حالة االجابة ”ال“ لكل خبار من اخليارات ادناه ولكل فرد على حدة

*C42

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

6- العمل حتت 

االرض( املناجم 

واحملاجر 

وجميع 

االعمال 

املتعلقة 

باستخراج 

املعادن 

والفحم 

واالحجار)
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اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

(1) نعم                                           (2) ال(1) نعم                                                     (2) ال

1- يصرخ عليك باستمرار

2- تهان بشكل متكرر

3- الضرب / التاذي اجلسدي

4- التحرش اجلنسي (ملسك / أو عمل لك أشياء ال ترغب بها)

6- أخرى 

1- التبضع لألسرة

2- تصليح أي أجهزة منزلية

3- الطهي(الطبخ)

4- غسل وتنظيف األواني / املنزل

5- غسل املالبس

6- العناية باألطفال / كبار السن / املرضى

7- أخرى

1- يصرخ 

عليك 

باستمرار

1-التبضع 

لألسرة

2- تصليح 

أي أجهزة 

منزلية

3- تصليح 

أي أجهزة 

منزلية

4- غسل 

وتنظيف 

األواني / 

املنزل

5- غسل 

املالبس

6- العناية 

باألطفال / 

كبار السن / 

املرضى

2- تهان 

بشكل 

متكرر

3- الضرب / 

التأذي 

اجلسدي

4- التحرش 

اجلنسي 

(ملسك أو عمل 

لك أشياء ال 

ترغ ب بها )

7- أخرى5- أخرى

خالل األسبوع املاضي هل قمت بأي عمل من املهام املنزلية املذكورة هل حدث وإن تعرضت أثناء العمل ألي مما يلي:
أدناه لهذه األسرة؟

للباحث: إقرأ اخليارات على اجمليب واحدة تلو االخرى
دون الرقم(1) في حالة االجابة ”نعم“، والرقم (2) في حالة االجابة ”ال“ لكل خبار 

من اخليارات ادناه ولكل فرد على حدة

للباحث: إقرأ اخليارات على اجمليب واحدة تلو االخرى
دون الرقم(1) في حالة االجابة ”نعم“، والرقم (2) في حالة االجابة ”ال“ لكل خبار 

A47 إذا كانت هناك أي إجابة ب(نعم) استمر مع الطفل مالم انتقل إلى احلقل

*C43C44

ل 
طف

 ال
سل

سل
 م

م
رق

مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

القسم احلادي عشر: قضايا الصحة والسالمة املهنية 
لالطفال العاملني في االعمار (5-17) سنة

القسم الثاني عشر: املهام املنزلية لألطفال في األعمار(5-17) سنة
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اجلزء الثالث: خاص باألطفال في العمر (5-17) سنة

خالل األسبوع املاضي كم عدد ساعات املهام املنزلية 
التي قمت بها؟

خالل األسبوع املاضي متى قمت غالباً بهذه 
األنشطة؟

للباحث/
هل كان 

ً أي  موجودا
شخض بالغ 
أو طفل أكبر 
عند مقابلة 
هذا الطفل

1- نعم

2- ال

*C45C47

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

C46
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مالحظة هامة للباحث: يقوم الباحث بسؤال كل طفل في األسرة في العمر (5-17) سنة

القسم الثاني عشر: املهام املنزلية لألطفال في األعمار(5-17) سنة

A- جلميع األطفال مبا فيهم الذين يذهبون إلى املدرسة

B- لألطفال الذين يذهبون إلى املدرسة فقط إذا كان( C5= نعم)

للباحث: (سجل عدد عمل كل يوم على حده)

للباحث: (ضع دائرة حول رقم االجابة املناسبة)
السبت           األحد         اإلثنني       الثالثاء        األربعاء       اخلميس       اجلمعة      اإلجمالي

8          7          6          5          4           3         2           1

ً 01- خالل اليزم بني الساعة 6:00 صباحاً و6:00 مساءا

ً 02- خالل الفترة بعد الساعة 6:00 مساءا

03- خالل النهار واملساء كل الوقت (طوال اليوم)

04- في اجازة األسبوع

05- احياناً خالل النهار / خالل الليل

06- بعد املدرسة

07- قبل املدرسة

08- قبل وبعد املدرسة

09- في اجازة األسبوع

10- خالل األيام أو الساعات التي غابها عن املدرسة
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زيارات 
الباحث

 -1
استوفيت

 -2
استوفيت 

جزئياً

املرحلة      مسمى الوظيفة                     االسم                     رقم املشتغل          التاريخ       التوقيع

  تاريخ اجناز العمل املكتبي واآللي     املرحلة      مسمى الوظيفة                  االسم                        

باحث

رئيس الفريق

مشرف

مرمز مكتبي

مصوب يدوي

رئيس اجلموعة

1

2
مدخل البيانات

مدخل التصويب

رئيس مجموعة

العمل 

امليداني

اجلهيز 

املكتبي

اجلهيز 

اآللي

-3
ال يوجد 

عنصر كفؤ 
في األسرة 

لالدالء 
بالبيانات

األولى

الثانية

الثالثة

2010/   /

2010/   /

2010/   /

2010/   /

2010/   /

2010/   /

 -4
األسرة 
كلها 
غائبة

-5
تأجلت 
الزيارة

-6
رفضت

-7
املسكن 

خالي

-8
املنزل 

تهدم أو 
أزيل

تاريخ الزيارة

23- نتيجة الزيارات

أسماء املشتغلني في املسح حسب الوظيفة:

1- ميدانياً:

2- مكتبياً:

رقم 
املشتغل

السنةالشهراليوم

التوقيع

السنةالشهراليوم

السنةالشهراليوم

السنةالشهراليوم

السنةالشهراليوم

السنةالشهراليوم

السنةالشهراليوم
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