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 وتقدٌر شكر

مشترك بٌن فرٌق مركز البحوث والتنمٌة المجتمعٌة ممثال بكال من منٌر العمري ومحمد  وجهد هو نتاج تعاون الحالً العمل
الظاهري وفرٌق منظمة رعاٌة اإلطفال العالمٌة ممثال بمدٌرة المشروع فاطمة العجل. وتم إعداد التقرٌر من قبل منٌر العمري 

 من مركز البحوث والتنمٌة المجتمعٌة.

االستطالع السٌد جاري فارل المدٌر المقٌم لمنظمة رعاٌة األطفال العالمٌة فً الٌمن وكذا األخوة وقام باإلشراف العام على هذا 
 فً األمانة العامة لمإتمر الحوار الوطنً والذٌن أسهمت مالحظاتهم ومدخالتهم المفٌدة فً إثراء االستبٌان.

وا فً أنجاح عملٌة جمع البٌانات فً المٌدان وكذلك وهنا ٌود الفرٌق أن ٌتوجه بالشكر لكل المشرفٌن والباحثٌن الذٌن أسهم
 مسئولً وأعضاء فرٌق مراجعة ومعالجة البٌانات، كما نتوجه بالشكر للمبحوثٌن أنفسهم الذٌن لوالهم لما كان هذا التقرٌر.
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 المقدمة 1

ث والتنمٌة المجتمعٌة بالشراكة مع هذا اإلستطالع هو أحد مكونات مشروع مإتمر الحوار الوطنً والذي ٌنفذه مركز البحو
منظمة رعاٌة األطقال العالمٌة وبالتعاون مع األمانة العامة لمإتمر الحوار الوطنً. وهدف اإلستطالع الحالً لمعرفة آراء 
وتوجهات المبحوثٌن فً محافظات تعز والحدٌدة وصنعاء وعمران حٌال مجموعة من القضاٌا المتصلة بمإتمر الحوار الوطنً 

 ذي ٌعقد حالٌا وٌستمر لمدة ستة أشهر كاملة. ال

حول آراء وتوجهات عامة بغرض جمع بٌانات  مبحوث 500ٌستهدف  تتمثل المرحلة األولى فً إجراء إستطالع أولً
 المبحوثٌن فٌما ٌخص مإتمر الحوار الوطنً، وٌتم أجراء المرحلة الثانٌة عند أو قبل إنتهاء مإتمر الحوار الوطنً.

إلى معرفة آراء وتوجهات المبحوثٌن حول جملة من  2013أبرٌل  -نفذ خالل الفترة مارسوالذي  األولً االستطالع هدفو
 ومدى أهتمام الناس ومستوى تمثٌل الفئات والقوى السٌاسٌة المختلفة المواضٌع والقضاٌا المتصلة بمإتمر الحوار الوطنً

الناس فً المحافظات المستهدفة وإٌصال رإاهم إلى إشراك  هدفا ، كموغٌرها وكٌفٌة وصول عامة المجتمع للمعلومة
 .وأفكارهم إلى مإتمر الحوار

ولى عرض نتائج المرحلة األ ، حٌث سٌتمحلقة وصل بٌن المجتمع واألمانة العامة للحوارألن ٌكون هذا االستطالع  وٌسعى
رة فٌما ٌخص إهتمامات وتطلعات الناس فً الصوفً  مإتمر الحوار الوطنً لوضع المشاركٌنعلى مجموعات العمل فً 

 .المحافظات األربع
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 الملخص التنفٌذي 2

 من هذا التقرٌر النتائج بشكل مفصل، وهنا نعرض للنتائج الرئٌسٌة بشكل مختصر:  4ٌحوي الجزء 

 األٍئٍخ اٌؼبِخ 3.2

 بالرضا التام 43، فٌما ٌشعر بعدم الرضا عن وضعهم/وضع أسرهم المعٌشً % من إجمالً المبحوثٌن52 ٌشعر %
 أو بالرضا إلى حد ما عن وضعهم/وضع أسرهم المعٌشً.

  41%، مقابل 64وبحسب الجنس، أغلب من ٌشعرون بعدم الرضا عن وضعهم المعٌشً هم من الرجال وبنسبة %
 .بالنسبة للنساء

  مقابل رهن% تقرٌبا من النساء بالرضا التام أو الرضا إلى حد ما بخصوص الوضع المعٌشً لهن/ألس58تشعر ،
 .% من الرجال26

  ،تقرٌبا( 53تً صنعاء والحدٌدة  )المبحوثٌن فً محافظ بٌنأعلى نسبة رضا جاءت وعلى مستوى المحافظة % ،
 % تقرٌبا.59% وتلٌها محافظة عمران بـ 60فً محافظة تعز بـ  فٌما كانت أعلى نسبة عدم رضا

  كان تركٌز أغلب المبحوثٌن على األموراألقتصادٌة من أفضل حٌاة المبحوثوحول األشٌاء التً ٌمكنها أن تجعل ،
% تقرٌبا، وهنا تبدي 63قبٌل وجود مصدر دخل/زٌادة الدخل وتوفر السلع األساسٌة وإنخفاض األسعار وبنسبة 

 النساء إهتماما أكبر من الرجال.

  كرت نفس النسبة أٌضا % من المبحوثٌن بؤن وضع أسرهم، مقارنة بالعام الماضً، تحسن لألفضل، فٌما ذ37ٌرى
 .% بؤنه لم ٌطرا أي تغٌٌر26بؤن وضع أسرهم صار أسوء، وقال 

  بؤنه سٌكون أسوء، وأجاب 9، وأجاب % بؤنه سٌكون أفضل49وحول وضع أسرهم بعد عام من اآلن، أجاب %
 .% بـ "ال أعرف"38

 م توفر المٌاه والكهرباء.تتصدر المشاكل اإلقتصادٌة إهتمامات المبحوثٌن وٌلً ذلك المشاكل المتصلة بعد 

 اٌؾٛاهإٌٟٛٛ 3.3

  بؤنهم ال ٌتابعون.26% من المبحوثٌن أخبار الٌمن أما بشكل مستمر أو أحٌانا، وذكر 74ٌتابع % 

  ًبؤنهم ال ٌتابعون.35% من المبحوثٌن، فً حٌن ذكر 65ٌتابع أخبار مإتمر الحوار الوطن % 

  من إجمالً المبحوثات، مقابل 46أغلب من ال ٌتابع فعالٌات وأخبار مإتمر الحوار الوطنً هم من النساء وبنسبة %
 الرجال.من % من إجمالً المبحوثٌن 24

  14% من المبحوثٌن فعالٌات وأخبارالحوار الوطنً من خالل التلفزٌون، وٌتابعها من خالل الرادٌو 74ٌتابع ،%
 من خالل األقارب واألصدقاء. %10فً حٌن ٌتابعها 

  ،قنوات السعٌدة، فالٌمن الٌوم ومن  وبنسب قلٌلةٌتابع أغلب المبحوثٌن مإتمر الحوار من خالل قناة الٌمن الفضائٌة
 ثم قناة سهٌل وغٌرها.

  ممن أختاروا اإلذاعة أخبار مإتمرالحوار الوطنً عن طرٌق إذاعة صنعاء فً المقابل، ٌتابع أغلب المبحوثٌن
 القنوات المحلٌة فً تعز والحدٌدة. بسٌطةنسبة وب

  من المبحوثٌن، وأكثرهم من الرجال، عند سماع مفردة الحوار الوطنً اإلتفاق بٌن الٌمنٌٌن، 37ٌتبادر إلى ذهن %
بناء الدولة السلطة،  % تقرٌبا، كما ذكر المبحوثون، لكن بنسب قلٌلة أشٌاء من قبٌل تقاسم31وإنهاء األزمة لـ 

 ة، اإلنفصال، الوحدة، توفر األمن، الخ.المدنٌ

 ( من تحدٌد الفترة 46تمكن أقل من نصف المبحوثٌن بقلٌل )% وأجاب بـ "ال  لمإتمر الحوار الوطنًالصحٌحة
 أعرف" نفس النسبة من المبحوثٌن.

  وأكثرهم من % 14% أن الفترة طوٌلة إلى حد ما، وقال 19% من المبحوثٌن بان الفترة كافٌة، فٌما قال 44قال
 النساء بؤنها طوٌلة جدا

  بؤنهم غٌر 26% من المبحوثٌن بؤنهم مهتمون تماما أو مهتمون إلى حد ما بمإتمر الحوار، وذكر 63ذكر %
 مهتمٌن على اإلطالق.

 نسبته أبدى الرجال إهتماما أكبر بمإتمر الحوار الوطنً من النساء، حٌث قال إنه مهتم جدا أو مهتم إلى حد ما 
 % من النساء بؤنهن غٌر مهتمات على اإلطالق بمإتمر الحوار.41% من النساء. وذكرت 46رٌبا، مقابل % تق80

  (14وتحسن الوضع اإلقتصادي ) %(66) مشاكل الٌمن إنهاءأسباب إهتمام المبحوثٌن بالحوار تركزت على% 
 وغٌرها. %(10) إتفاق الٌمنٌٌنو

  وسٌلة وعدم وجود ، %(48اإلنشغال وعدم اإلهتمام بالسٌاسٌة )بٌن بمإتمر الحوار ترواحت أسباب عدم اإلهتمام
 وأٌضا عدم وجود كهرباء، باإلضافة الً غٌرها من اإلجابات. %(6) متابعة
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  تقرٌبا بؤن األمور المتلعقة بالحوار الوطنً واضحة تماما أو واضحة إلى حد ما بالنسبة لهم، وأجاب 49أفاد %
 % بـ "ال أعرف".21جاب % بؤنها لٌست واضحة، فٌما أ21

  فً مإتمرالحوار الوطنً المشاركٌن% الكٌفٌة التً تم بها إختٌار 74ال ٌعرف. 

  ممن 36% من المبحوثٌن إن كان قد تم تمثٌل كل الفئات فً مإتمر الحوار الوطنً، مقابل 50بالمثل، الٌعرف %
 قالوا بؤنه قد تم تمثٌل كل الفئات أو معظمها.

  تمثل، جاء المبحوثون على ذكر الشباب فً المرتبة األولى وأكثر من قال ذلك المبحوثون فً وعن الفئات التً لم
 .فالحراك والمغتربٌن %، ٌلٌهم المهمشون67محافظة عمران بنسبة 

  إن كان هناك من 25% والٌعرف 25% بؤن هناك من ٌمثلهم فً مإتمر الحوار، وال ٌشعر بذلك 34ٌشعر %
، وحصدت تعز أعلى نسبة بالنسبة تقد بوجود ممثل لهم هم المبحوثون فً محافظة عمرانٌمثلهم أم ال. أكثر من ٌع

 لمن قالوا بعدم وجود ممثل لهم فً المإتمر. أكثر من ال ٌعرفون هم فً محافظة الحدٌدة.

  ة % من المبحوثٌن بؤن األحزاب هً األكثر تمثٌال فً مإتمر الحوار، وجاءت فً المرتبة الثانٌة قائم30ٌعتقد
 % بـ "الأعرف".54. مرة أخرى، أجاب أكثر من %7الرئٌس بنسبة 

  من هً الفئة األكثرتؤثٌرا فً مإتمر الحوار الوطن85ًال ٌعرف %. 

 :وحول تمثٌل األطراف المختلفة فً مإتمر الحوار 
o  بؤكثر % بؤنه قد تم تمثٌلهم 20بؤنه قد تم تمثٌل األحزاب بشكل مناسب وٌعتقد من المبحوثٌن % 29ٌعتقد

 مما ٌجب
o  بؤنه قد تم 13بؤنه قد تم تمثٌل قائمة الرئٌس بشكل مناسب، وٌعتقد من المبحوثٌن % 29ٌعتقد أٌضا %

 تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب
o  بؤنه قد تم 11من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل الحراك الجنوبً بشكل مناسب، وٌعتقد  %20ٌعتقد %

 ؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.% ب12تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم 13% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل أنصار هللا )الحوثٌون( بشكل مناسب، وٌعتقد 22ٌعتقد %

 % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.6تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤكثر 2وٌعتقد  % من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل الشباب بشكل مناسب،15ٌعتقد %

 .% بأنه قد تم تمثٌلهم بأقل مما ٌجب31مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤكثر مما 4% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل النساء بشكل مناسب، وٌعتقد 33ٌعتقد %

 % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.17ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم 8المبحوثٌن بؤنه قد تم منظمات المجتمع المدنً بشكل مناسب، وٌعتقد  % من14ٌعتقد %

 % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.11تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب 4، وقال % بأنه لم ٌتم تمثٌل األطفال فً مؤتمرالحوار37ٌعتقد %

 تم تمثٌلهم بشكل مناسب% بؤنه قد 2وقال 
o  من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل المهمشٌن بشكل مناسب فً مإتمر الحوار الوطنً، وٌعتقد 3ٌشعر %

 % بؤنهم لم ٌمثلوا.18% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب، فٌما ٌشعر 21
o  بؤنه قد تم 5د % من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل قٌادات الجٌش واألمن بشكل مناسب، وٌعتق14ٌعتقد %

 % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.9تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم 8% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل رجال األعمال والتجار بشكل مناسب، وٌعتقد 16ٌعتقد %

 % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.4تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم تمثٌلهم 15بشكل مناسب، وٌعتقد  مشائخ القبائل% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل 18ٌعتقد %

 % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.6بؤكثر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 
o  بؤنه قد تم 7% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل رجال الدٌن/العلماء بشكل مناسب، وٌعتقد 14ٌعتقد %

 % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب.14ر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد تمثٌلهم بؤكث
o  بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل 15% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل المغتربٌن بشكل مناسب، وٌعتقد 7ٌعتقد %

 % بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم.11مما ٌجب، وٌشعر 
o  بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل 13وٌعتقد  % من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل المستقلٌن بشكل مناسب،14ٌعتقد %

 % بؤنهم لم ٌمثلوا.3مما ٌجب، وٌشعر 

  وأغلب 8% من المبحوثٌن بؤن المإتمر ٌناقش فعال المشاكل التً تواجه الٌمن، فً حٌن ال ٌعتقد ذلك 58ٌعتقد ،%
 % من النساء.46%(، مقابل 70من قالوا بذلك هم من الرجال )

  جب التركٌز على قضٌة الجنوب فً مإتمرالحوار، ٌلٌها الوضع اإلقتصادي بنسبة % من المبحوثٌن بؤنه 18ٌٌشعر
 %.4% وقضٌة صعدة 7% واإلستقرار السٌاسً بنسبة 10% والتنمٌة الشاملة بنسبة 15%، فاألمن بنسبة 18

  امة % من المبحوثٌن، اإلهتمام بالخدمات الع50تتمثل المعالجات للمشاكل الشخصٌة فً إنعاش اإلقتصاد حسب
 %.35%، محاربة البطالة وتوفٌر فرص العمل بحسب 38)كالماء والكهرباء( بحسب 
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  من المبحوثٌن إلى حد كبٌر أو إلى حد ما فً قدرة مإتمر الحوار الوطنً على حل مشاكل الٌمن.57ٌثق % 

 ( إلى حد كبٌر أو إلى حد ما فً قدرة مإتمر الحوار ع51بالمثل، ٌثق أكثر من نصف المبحوثٌن )% لى حل مشاكل
 المحافظة. 

  من المبحوثٌن إلى حد كبٌر أو إلى حد ما بقدرة مإتمر الحوار الوطنً على حل مشاكلهم/مشاكل أسرهم40ٌثق % 

 ( "فً حٌن أختار الفٌدرالٌة 62وحول شكل الدولة المستقبلٌة، أجاب أغلب المبحوثٌن بـ "ال أعرف ،)%فقط 9 %
 %.7اء الوضع الحالً %، وٌإٌد بق22وٌفضل الدولة المركزٌة 

 بقاء نظام 9فضل ٌ% النظام البرلمانً، و19 وٌإٌد% النظام الرئاسً 34 ٌإٌدالحكم فً المستقبل،  وحول نظام %
 % بـ "ال أعرف".38الحكم الحالً، وأجاب 

  8مٌن % وكال النظا9%، وٌإٌد خٌار القائمة الفردٌة 15وبالنسبة للنظام اإلنتخابً، ٌإٌد خٌار القائمة النسبٌة %
 % بـ "ال أعرف".58% بقاء النظام اإلنتخابً الحالً. وأجاب 11وٌفضل 

  من إجمالً المبحوثٌن 68وحول التصوٌت لصالح الدستور إن تضمن المساواة بٌن الرجل والمرأة، أجاب %
 % تقرٌبا من الرجال.56% بؤنهم سٌفعلون مقابل 81وأغلبهم من النساء وبنسبة 

 بـ "نعم" وأكثرهم كان من النساء، وحظً 62ستور إن تضمن الدولة المدنٌة، إجاب وحول التصوٌت لصالح الد %
 %(.68الموضوع بؤعلى نسبة تؤٌٌد فً محافظة تعز )

  ،فقط بؤنهم سٌفعلون، ورفض ذلك 11أجاب وحول التصوٌت لصالح الدستور أن نص على إقامة دولة فٌدرالٌة %
 % تقرٌبا بال أعرف.62%، فٌما أجاب 27

 هاٌّؼٍِٛبد ِٖبك 3.4

  من 2% من الرادٌو و13% من األقارب واألصدقاء، 24حوثٌن معلوماتهم من التلفزٌون، لمب% من ا55ٌستقى %
 الصحف.

  ومن 9% بؤن التلفزٌون هو الوسٌلة المفضلة لدٌهم لمتابعة فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً، ٌلٌه الرادٌو 73ذكر %
 %.4اإللٌكترونٌة بنسبة  % ومن ثم المواقع4ثم األصدقاء واألقارب 

  من المبحوثٌن وأغلبهم فً عمران متابعة فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً من خالل البت المباشر، 57ٌفضل %
% أٌضا 6% بث ملخص الجلسات، فٌما ٌفضل 6%، وٌفضل 8وٌفضل تناول النتائج من خالل النشرات األخبارٌة 

 بث مسجل للجلسات كاملة.

 إٌَبء ٚاألٛفبي 3.5

 ٌ26% من المبحوثٌن وأغلبهم من النساء مساواة الرجل والمرأة فً العمل السٌاسً، وٌعارض ذلك 64د ٌإ.% 

  31% من المبحوثٌن مساواة الرجل والمرأة فً مسؤلة شغل المناصب الحكومٌة، وٌعارض ذلك 63بالمثل، ٌإٌد.% 

  30رلمان، وٌعارض ذلك % من المبحوثٌن مساواة الرجل والمرأة فً مسؤلة الوصول إلى الب57ٌإٌد.% 

  من المبحوثٌن، وأكثرهم من 25وعن الحصة التً ٌقترحها المبحوث لتمثٌل النساء فً مإتمرالحوار الوطنً، ٌإٌد %
 %.30% أن تكون الحصة 17%، فٌما ٌرى 50النساء، أن تكون حصة النساء 

  من إجمالً 50ٌل النساء فً البرلمان % من المبحوثٌن وأكثرهم من النساء بؤن تكون الحصة المناسبة لتمث18ٌرى %
% بؤن 20% وٌرى 50% بؤن تكون الحصة أكثر من 12%، فٌما ٌرى 30% بؤن تكون الحصة 17المقاعد، وٌرى 

 .%5%، وٌرفض تمثٌل النساء فً المجلس حوالً 12تكون 

  ،30فً المجالس المحلٌة % من المبحوثٌن بؤن تكون حصة النساء 15ٌإٌد وحول تمثٌل النساء فً المجالس المحلٌة ،%
% بؤن تكون 12%، وٌرى 50% تقرٌبا أن تكون الحصة أكثر من 14%، وٌرى 50% أن تكون الحصة 14وٌرى 

 %.20الحصة 

  ،من المبحوثٌن بـ "نعم"، وأجاب 7، وأجاب فقط % بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم39أفاد وعن تمثٌل األطفال فً مإتمر الحوار %
 %.54بـ "ال أعرف" 

 46التً تخص الطفولة وفقا للمبحوثٌن وٌجب تناولها فً مإتمرالحوار الوطنً كانت تعلٌم األطفال حسب  ضاٌاأهم الق %
% 2%  والزواج المبكر 6%، تهرٌب األطفال 7%، عمالة األطفال بنسبة 20تقرٌبا من المبحوثٌن، الصحة وبنسبة 

 وغٌرها.



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
8 

 

  

 المنهجٌة 3

 رط٠ٛو اإلٍزج١بْ 4.2

قام مركز البحوث والتنمٌة المجتمعٌة بتطوٌر المسودة األولى من اإلستبٌان وفقا ألهداف المشروع التً حددتها منظمة رعاٌة 
 قام المركزاإلنتهاء من تطوٌر المسودة األولٌة،  بمجرداألطفال العالمٌة واألمانة العامة لمإتمر الحوار الوطنً الشامل. 

 تم إلبداء الرأي والمالحظة وقدمشاركتها مع مسإولً المشروع فً منظمة رعاٌة األطفال وكذا األمانة العامة للحوار الوطنً ب
 .2013مارس  25 –12ما بٌن . تم تطوٌر اإلستبٌان خالل الفترة المالحظاتهذه إستٌعاب الحقا 

 اٌزغو٠جٟاإلفزجبه  4.3

من مإسسة برسنت  أربعة باحثٌن، قام خاللها 2013مارس  27 – 25تم عمل األختبار التجرٌبً على اإلستبٌان خالل الفترة 
مع مبحوثٌن فً مدٌنة صنعاء، وتم إستبعاد بعض األسئلة أو تعدٌل بعض الخٌارات وفقا  مقابلة 30بعمل لبحوث الرأي العام 

ون فً المٌدان. إجماال، كانت النتٌجة الكلٌة مرضٌة. فً المتوسط، تطلب إجراء مقابلة األختبار للمالحظات التً دونها الباحث
 .دقٌقة 15حوالً التجرٌبً 

 ر١ُّٖ اٌؼ١ٕخ 4.4

على نتائج أحدث تعداد عام سحب العٌنات فً مإسسة برسنت  مسإولوبالتعاون مع أثناء تصمٌم العٌنة، أعتمد المركز 
وقد مرت عملٌة سحب العٌنة . 2004فً الٌمن والذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء عام للمساكن والسكان والمنشآت 

 بالمراحل التالٌة: 

 توزٌع العٌنة على المحافظات المستهدفة وفقا لعدد السكان فً كل محافظة .1
حدة بناء على سجالت تتضمن بٌانات أصغر و بشكل عشوائً محافظةتم أختٌار وحدات العٌنة األساسٌة فً كل  .2

أو  )فً الرٌف( القرٌةاألساسٌة هً أصغر وحدة إدارٌة تتوفر حولها البٌانات، وفً حالتنا كانت . وحدة العٌنة سكانٌة
 هً وحدة العٌنة األساسٌة.  الحارة )فً المدن(

 وحدة عٌنة. 50وحدة من وحدات العٌنة األساسٌة والتً بلغ عددها كل مقابالت فً  10إجماال، تم إجراء 

 ػلك اٌّمبثالد إٌّفنح إٌَجخ ػلك اٌَىبْ اٌّؾبفظخ
ػلك ٚؽلاد اٌؼ١ٕخ 

 األٍب١ٍخ

 19 190 38 2,589,769 رؼي

 17 170 34 2,370,444 اٌؾل٠لح

 7 70 14 987,056 ٕٕؼبء )اٌّؾبفظخ(

 7 70 14 937,791 ػّواْ

 50 500 100 688858060 اإلعّبٌٟ

 : سجو اىؼُْخ ورىصَغ اىَقبثالد ػيً اىَذبفظبد اىَسزهذفخ1 سقٌجذوه 

 اإلٍزج١بْ 4.5

 محاور رئٌسٌة وتشمل: أربعةأحتوى اإلستبٌان على 

 األسئلة العامة 
o  وأسرته  المعٌشً الحالً للمبحوثوضع 
o وضع المبحوث المعٌشً وأسرته فً المستقبل 
o لٌاالتحدٌات التً تواجه البلد حا 

 ًالحوارالوطن 
o ًمستوى متابعة فعالٌات الحوار الوطن 
o تمثٌل الفئات/المجموعات المختلفة فً الحوار 
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o الفئات/األشخاص التً لم تمثل 
o قدرة الحوار الوطنً على حل المشاكل المختلفة 

 مصادرالمعلومات 

 النساء واألطفال 
o ًتمثٌل النساء فً مإتمر الحوار الوطن 
o  بالنسبة للمشاركة السٌاسٌة، شغل المناصب الحكومٌة وفً المجالس المنتخبةالرجال والنساء مساواة 
o ًتمثٌل األطفال فً مإتمر الحوار الوطن 
o ًقضاٌا الطفولة التً ٌجب تناولها فً مإتمر الحوار الوطن 

 اٌؼًّ ا١ٌّلأٟ 4.6

م، تم عقد ورشة تدرٌبٌة للفرق األربع المشاركة فً عملٌة جمع البٌانات )ٌشمل كل 2013مارس  29 – 27خالل الفترة من 
أبرٌل(، وكانت متوسط الوقت الالزم  12 –مارس  31ٌوما ) 13وأستمرت فترة العمل المٌدانً لـ فرٌق باحث وباحثة(.  

 دقٌقة. 15لتنفٌذ المقابلة 

 اٌّواعؼخ ٚٙجٜ اٌغٛكح 4.7

، تعاون مركز البحوث والتنمٌة المجتمعٌة مع مإسسة برسنت لبحوث الرأي وتعزٌز الشفافٌة فً عملٌة شروعهذا المألغراض 
جمع ومعالجة البٌانات، حٌث واألخٌرة لدٌها برنامج خاص بجمع البٌانات من خالل األجهزة اللوحٌة. وبهذا إنتفت الحاجة 

وجود من آلٌا وكذا المعالجة، كما أن إستخدام األجهزة اللوحٌة قلل لطباعة اإلستبٌان على الورق. وتم عملٌة جمع البٌانات 
  .كبٌرةاألخطاء فً جمع ومعالجة وإدخال البٌانات بدرجة 

بمجرد أن ٌنتهً الباحث من عمل المقابلة، ٌقوم بإرسالها بشكل مباشر إلى قاعدة البٌانات الخاصة بالمشروع، وفً حال تعذر 
لتً تجرى فٌها المقابالت، ٌقوم الباحث بإرسال نتاج الٌوم كامال حال عودته من المنطقة المستهدفة إرسال المقابلة من المنطقة ا

 إلى المدٌنة وبمجرد عثوره على أقرب مقهى لإلنترنت.

ٌقوم فرٌق المراجعة فً المإسسة بمراجعة البٌانات بمجرد إرسالها من الباحث بغرض التؤكد من عدم وجود بٌانات ناقصة 
تؤكد بؤن اإلجراءات السلٌمة قد أتبعت. وفً حال وجدت بعض البٌانات المفقودة أو الناقصة، ٌقوم المراجع بالتواصل مع وكذا ال

الباحث بغرض تصحٌحها، كما ٌقوم المراجعون بالتواصل مع بعض المبحوثٌن الذٌن أعطوا أرقام تلفوناتهم طواعٌة وطرح 
 نات التً أدلى بها المبحوث.بعض األسئلة األساسٌة بغرض التؤكد من البٌا

 إكفبي اٌج١بٔبد 4.8

نظرا إلستخدام األجهزة اللوحٌة فً عملٌة جمع ومعالجة البٌانات، فقد إنتقت الحاجة لوجود مدخلً بٌانات، كون البرنامج ٌسمح 
بإدخال البٌانات وإدراجها ضمن القاعدة الخاصة بالمشروع. وعند نهاٌة المشروع، ٌمكن تحوٌل البٌانات إلى أي صٌغة 

وإلى حد كبٌر فً أختصار الوقت والجهد التً تتطلبها عملٌة إدخال البٌانات هذا  ساهم وقدألغراض المراجعة والتحلٌل. 
 وكذلك األمور المتصلة باألمور اللوجستٌة كتوصٌل اإلستمارات من المحافظات وخالفه.

 َٔجخ اإلٍزغبثخ 4.9

مقابلة( من  164% )33مقابلة(، فٌما أجرٌت حوالً  336 - %67أجرى الباحثون أغلب المقابالت فً المنازل األساسٌة )
  %.80الجمعٌة األمرٌكٌة لبحوث الرأي العام  ، بلغت نسبة اإلستجابة وفقا لمعاٌٌرالمقابالت فً منازل بدٌلة
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 النتائج بالتفصٌل 4

ئج بحسب ٌحوي هذا الجزء النتائج التفصٌلٌة لإلستطالع. وٌعتمد التقرٌر النتائج الكلٌة إلجابات المبحوثٌن، كما أنه ٌعرض للنتا
 أو على مستوى المحافظة. حسب الجنسالجنس والمحافظة فً األسئلة التً ظهر فٌها فروق جوهرٌة بٌن إجابات المبحوثٌن 

 إلى أقرب عدد صحٌح. فً التقرٌر النسبكل تم تقرٌب : * مالحظة

 فٖبئٔ اٌؼ١ٕخ 5.2

وفقا لثقلها السكانً وروعً أن تكون العٌنة تم توزٌع العٌنة على المحافظات المستهدفة )تعز والحدٌدة وعمران وصنعاء( 
 عشوائٌة وممثلة للمجتمعات المستهدفة.

 اٌّؾبفظبد اٌَّزٙلفخ 5.2.2

تم توزٌع العٌنة وفقا للثقل السكانً فً كل محافظة من المحافظات المستهدفة حٌث حلت تعز فً المرتبة األولى بالنسبة لعدد 
، كما هو مبٌن % لكال منهما(14) ثم عمران وصنعاء وبنسب متساوٌةومن  %34بنسٌة %( متبوعة بالحدٌدة38المبحوثٌن )

  .فً الشكل أدناه

 

 : رىصَغ اىؼُْخ دست اىَذبفظخ1 شنو سقٌ

 اٌغٌٕ 5.2.3

  % لكال منهما(.50) النساءو الرجالوثٌن بالتساوي بٌن تم توزٌع المبحوحسب الجنس، 

 اٌؼّو 5.2.4

%، وحل فً المرتبة الثانٌة 37سنة ما نسبته  30 – 21ضمن الفئة العمرٌة  المبحوثونكما هو مبٌن فً الشكل أدناه، شكل 
سنة  50سنة و أكثر من  20 – 18%، متبوعا بالفئتٌن العمرٌتٌن 23سنة وبنسبة  40 – 31ضمن الفئة العمرٌة المبحوثون 

 %.14سنة وبنسبة  50 – 14ضمن الفئة العمرٌة  المبحوثونوأخٌرا 

 تعز
38% 

 الحدٌدة
34% 

 صنعاء
14% 

 عمران
14% 
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 اىؼَش: رىصَغ اىَجذىثُِ دست 2 شنو سقٌ

 اٌؾبٌخ اإلعزّبػ١خ 5.2.5

%(، فٌما حل غٌر المتزوجٌن فً المرتبة الثانٌة وبنسبة 73الغالبٌة العظمً من المبحوثٌن هم من المتزوجٌن ولدٌهم أوالد )
 %.2% وأخٌرا األرامل والمطلقات وخالفه وبنسبة 8 % ومن ثم المتزوجٌن لكن بدون أوالد وبنسبة17

 

 : اىذبىخ اإلجزَبػُخ ىيَجذىث3ُِ شنو سقٌ

 َِزٜٛ اٌلفً 5.2.6

% تقرٌبا، متبوعا بفئة الدخل الثالثة 29أوال بنسبة ( لاير ٌمنً 40000  – 208001الثانٌة ) ضمن فئة الدخل المبحوثون جاء
لاير ٌمنً(  808000 – 608001%، ثم المبحوثٌن ضمن فئة الدخل الثالثة )24وبنسبة  )لاير ٌمنً 608000 – 408001)

% تقرٌبا. وأفاد حوالً 11لاير ٌمنً أو أقل( وبنسبة  208000%، متبوعة بالمبحوثٌن ضمن فئة الدخل الرابعة )14وبنسبة 

18-20 
14% 

21-30 
37% 

31-40 
23% 

41-50 
12% 

51+ 
14% 

 العمر

 أعزب
17% 

 متزوج ولدٌه أوالد
73% 

 متزوج ولٌس لدٌه أوالد
 أخرى 8%

2% 

 الحالة اإلجتماعٌة
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% بؤن دخلهم 4لاير ٌمنً(، وذكر  1008000 – 808001% من المبحوثٌن بؤن دخلهم ٌقع ضمن فئة الدخل الخامسة )9
 % من إجمالً المبحوثٌن.9لاير ٌمنً، فٌما رفض اإلجابة  1008000الشهري ٌزٌد عن 

 

 : ٍسزىي دخو اىَجذىث4ُِ شنو سقٌ

 اٌزؼ١ٍُ 5.2.7

من المبحوثٌن هم ممن ٌجٌدون القراءة % 22% من إجمالً المبحوثٌن هم من األمٌٌن، وحوالً 41حسب الشكل أدناه، 
، % من إجمالً المبحوثٌن بؤنهم حاصلون على شهادة جامعٌة17والكتابة )تعلٌم غٌر رسمً أو درس بعض اإلبتدائٌة(. وأفاد 

ا %(، ومن لم ٌكملو7% بؤنهم أكملوا تعلٌمهم الثانوي وتوزعت باقً النسب على من لم ٌكملوا التعلٌم الثانوي )10فٌما ذكر 
 %(.2%( وحملة شهادات التعلٌم المهنً والفنً )5التعلٌم الجامعً )

 

 : اىَسزىي اىزؼيٍَُ ىيَجذىث5ُِ شنو سقٌ

11.4 

28.6 

24.4 

13.8 

8.8 

4.0 

9.0 

 مستوى الدخل

 (غٌر متعلم)أمً 
41% 

 لٌس لدٌه أي تعلٌم رسمً
5% 

لدٌه بعض التعلٌم 
 األساسً
17% 

 أنهى المرحلة األساسٌة
4% 

أو / بعض التعلٌم الثانوي
 ما ٌعادلها

7% 

أو / أنهى المرحلة الثانوٌة
 ما ٌعادلها
10% 

فنً / تعلٌم مهنً
 (بعد الثانوٌة)

2% 

 بعض  التعلٌم الجامعً
 حائز  على شهادة جامعٌة 6%

8% 

 المستوى التعلٌمً
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 األٍئٍخ اٌؼبِخ 5.3

%( بؤنهم غٌر راضٌن عن 29عند سإال المبحوثٌن عن مدى رضاهم عن وضع إسرهم المعٌشً، أجاب أكثر المبحوثٌن )
إلى حد ما عن وضعهم أسرهم المعٌشً ونفس النسبة  غٌر راضٌن% بؤنهم 23وضع أسرهم المعٌشً حالٌا، وقال ما نسبته 

% من المبحوثٌن بؤنهم 20 % بؤنهم راضون إلى حد ما، وقال23 ، فٌما أفادراضون إلى حد ما عن وضع المعٌشً قالوا بؤنهم
 % ما إذا كانوا راضٌن أم غٌر راضٌن عن وضع أسرهم المعٌشً.5، ولم ٌذكر راضون تماما عن وضع أسرهم المعٌشً

 

 : اىشضب ػِ وضغ األسشح اىَؼُش6ٍ شنو

 

راضٌن تماما إما غٌر % بؤنهم 64، حٌث أفاد ما نسبته الرجالأعلى بٌن  اوعلى مستوى الجنس، كانت نسبة عدم الرض
 النساءأعلى بٌن الرضا %( عن وضع أسرهم المعٌشً. وفً المقابل، كانت نسبة 33%( أو غٌر راضٌن إلى حد ما )31)

 .فقط %26بٌن الرجال  االرض%، فٌما بلغت نسبة 55اإلجمالٌة بٌن النساء  االرضحٌث بلغت نسبة 

 

 : اىشضً ػِ اىىضغ اىَؼُشٍ ٍِ ػذٍه دست اىجْس7 شنو سقٌ

 غٌر راض تماما
29% 

 غٌر راض إلى حد ما
23% 

ال راضً وال )محاٌد 
 (غٌر راضً

5% 

 راض إلى حد ما
23% 

 راض تماما
20% 

31.2% 
33.2% 

9.2% 

20.4% 

6.0% 

27.2% 

14.0% 

.4% 

25.2% 

33.2% 

 راض تماما راض إلى حد ما محاٌد غٌر راض إلى حد ما غٌر راض تماما

 رجال

 نساء
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جاءت أعلى نسبة رضا بٌن المبحوثٌن فً محافظتً صنعاء والحدٌدة  على مستوى المحافظة،  اوبالنسبة لمستوى الرض
 .% تقرٌبا59ظة عمران بـ %، وتلٌها محاف60% تقرٌبا( ، فٌما كانت أعلى نسبة عدم رضا فً محافظة تعز بـ 53)

 

 : اىشضب ػِ اىىضغ اىَؼُشٍ ٍِ ػذٍه دست اىَذبفظخ8 شنو سقٌ

 

تركٌز المبحوثٌن على الوضع  وبسإال المبحوثٌن عن ماهٌة األشٌاء التً ٌمكن أن تجعل وضع أسرهم المعٌشً أفضل، كان
% 45دخل بنسبة الاإلقتصادي أكثر من غٌره حٌث ذكر المبحوثون أشٌاء من قبٌل وجود مصدر دخل أو وظٌفة أو زٌادة 

%(، توفر خدمات المٌاه والكهرباء والهاتف حلت تالٌا بنسبة 18تقرٌبا وإنخفاض األسعار وتوفر السلع فً السوق المحلٌة )
 والخدمات الصحٌة أو أمتالك منزل أو أخرى. % وتوزعت باقً النسب على التعلٌم9األمن بنسبة  %، تلٌها توفر12

 إٌَجخ اٌزىواه اإلعبثخ

 44.6 223 ِٖله كفً/ ٚظ١فخ/ ػًّ/ ى٠بكح اٌلفً

 18.2 91 أقفبٗ أٍؼبه/ رٛفو ٍٍغ غنائ١خ

 9.0 45 رٛفو األِٓ

 4.6 23 اٍزمواه اٌجالك/ اٍزمواه ١ٍبٍٟ

 12.0 60 ١ِبٖ/ وٙوثبء/ ٘برففلِبد 

 8. 4 اٌطوق/ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

 2.0 10 رؼ١ٍُ/ ِلهٍخ

 1.6 8 فلِبد ٕؾ١خ/ َِزْفٝ..

 2.2 11 أفوٜ

 2.6 13 اِزالن ِٕيي فبٓ

 : االشُبء اىزٍ َشي اىَجذىثُِ ثأّهب قذ رذسِ وضغ أسشهٌ اىَؼُش2ٍ جذوه سقٌ

38.4% 

20.6% 

15.7% 

38.6% 

21.6% 

26.5% 

25.7% 

20.0% 

10.0% 

5.7% 

1.4% 

23.7% 

23.5% 

18.6% 

22.9% 

6.3% 

29.4% 

34.3% 

17.1% 

 تعز

 الحدٌدة

 صنعاء

 عمران

 راض تماما راض إلى حد ما محاٌد غٌر راض إلى حد ما غٌر راض تماما
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% من المبحوثٌن بؤن 37إذا كان وضع إسرهم قد تغٌر لألسوء أو األفضل مقارنة بالسنبة الماضٌة، أفاد  وبسإال المبحوثٌن ما
%( بؤن وضع أسرهم قد 37وضع أسرهم الحالً أسوء مما كان علٌه خالل السنة الماضٌة وأفادت نفس النسبة من المبحوثٌن )

 ع أسرهم.% بؤنه لم ٌطرأ أي تغٌٌر على وض26تحسن لألفضل، فٌما ذكر 

 

 : وضغ اسشرل اىذبىٍ ٍقبسّخ ثبىسْخ اىَبضُخ9 شنو سقٌ

 

% بؤن وضع أسرهم سٌكون أفضل خالل 49وعن توقعات المبحوثٌن لوضع إسرهم فً المستقبل )بعد عام من اآلن(، توقع 
% 9% بؤن ال ٌتغٌر وضع أسرهم، فٌما قال 4وتوقع  سٌكون أسوأ بؤن وضع أسرهم فً المستقبل% 9 وتوقعالسنة القادمة، 

 بؤنهم ال ٌعرفون.

 

 : رىقؼبد اىَجذىثُِ ثخظىص وضغ أسشهٌ فٍ اىَسزقجو )ثؼذ سْخ ٍِ اُِ(10 شنو سقٌ

 

وإنعدام الوظائف وغالء عند سإال المبحوثٌن عن أبرز المشاكل التً تواجههم وأسرهم ، المشاكل اإلقتصادٌة كغالء المعٌشة 
% تقرٌبا، 50األسعار تمثل، مرة أخرى، الهم الرئٌس لدى المبحوثٌن حٌث جاءت مشكلة غالء المعٌشة أوال بنسبة تصل إلى 

 أفضل
37% 

 أسوأ
37% 

 لم ٌتغٌر
26% 

 أفضل
49% 

 اسوأ
9% 

 لن ٌتغٌر
4% 

 ال ٌعرف
38% 
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%، عدم توفر خدمات المٌاه والكهرباء وغٌرها 25تبوعا بالمشاكل المتصلة بالبطالة وإنعدام الوظائف وبنسبة تصل إلى م
مشاكل األخرى المتعلقة بغٌاب % وتوزعت باقً النسب على ال5دها عدم توفر الخدمات الصحٌة بنسبة % وتؤتً بع9بنسبة 

 األمن، وإنعدام اإلستقرار السٌاسً والتعلٌم وغٌرها.

 

 أثشص اىَشبمو اىزٍ رىاجه اىَجذىثُِ وأسشهٌ: 11 شنو

 

 اٌؾٛاه إٌٟٛٛ 5.4

 أفجبه ا١ٌّٓ 5.4.2

األخبار المتعلقة بؤنهم ٌتابعون  %(74) أفاد الغالبٌة العظمً األخبارالمتعلقة بالٌمن،وحول ما إذا كان المبحوثون ٌتابعون 
 .األخبار المتعلقة بالٌمن% بؤنهم ال ٌتابعون 26%(، فٌما ذكر 54%( أو أحٌانا )20إما بشكل مستمر ) بالٌمن

 

 ٍِ قجو اىَجذىثُِاألخجبس اىَزؼيقخ ثبىَُِ زبثؼخ : 12ٍ شنو سقٌ

49.8 

25.0 

8.8 

4.8 

2.2 

2.0 

1.4 

1.0 

1.0 

.4 

.2 

.2 

 المشاكل االقتصادٌة األخرى/ غالء المعٌشة 

 (مصدر دخل/ عدم وجود عمل/ البطالة)انعدام الوظائف 

 ...(الماء، الكهرباء)عدم توفر الخدمات 

 عدم توفر الخدمات الصحٌة

 أخرى

 العنف/ السالح/ غٌاب األمن

 ال ٌعرف

 انعدام االستقرار السٌاسً

 التعلٌم

 غٌاب مإسسات الدولة/ ضعف/ الفساد

 االنفصال

 المواصالت/ عدم توفر الطرق، البنٌة التحتٌة

20% 

54% 

26% 

 نعم، بشكل مستمر

 أحٌانا

 ال، ال أتابع
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 ِزبثؼخ فؼب١ٌبد اٌؾٛاه إٌٟٛٛ 5.5

وعند سإال المبحوثٌن عن متابعتهم لفعالٌات مإتمر الحوار الوطنً الذي ٌجري حالٌا والذي ٌستمر لستة اشهر، أفاد مانسبته 
% بؤنهم ٌتابعون األخبار المتعلقة 50مستمر، وقال  % من المبحوثٌن بؤنهم ٌتابعون األخبار المتعلقة بالحوار الوطنً بشكل15

 % بؤنهم ال ٌتابعون األخبار المتعلقة بالحوار الوطنً.35بالحوار الوطنً أحٌانا، فٌما ذكر 

 

 : ٍزبثؼخ اىَجذىثُِ ىَؤرَش اىذىاس اىىط13ٍْ شنو سقٌ

 

وبحسب الجنس، فإن أغلب من ال ٌتابعون فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً هم من النساء كما ٌوضح الشكل التالً وبنسبة 
ٌتابعون فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً  الرجال. فً المقابل، أغلب المبحوثٌن من المبحوثات من النساء% من إجمالً 46

(76.)% 

 

 : ٍزبثؼخ اىَجذىثُِ ىَؤرَش اىذىاس اىىطٍْ دست اىجْس14 شنو سقٌ

15% 

50% 

35% 

 نعم، بشكل مستمر

 أحٌانا

 ال، ال أتابع

22.8% 

53.6% 

23.6% 

6.8% 

47.2% 

46.0% 

 نعم، بشكل مستمر

 أحٌانا

 ال، ال أتابع

 رجال

 نساء
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 ِٖله اٌّؼٍِٛبد ٚاألفجبه 5.6

وعند سإال المبحوثٌن الذٌن أجابوا بؤنهم ٌتابعون فعالٌات الحوار الوطنً عن المصادر التً ٌتابعون من خاللها هذه الفعالٌات، 
% بؤنهم ٌتابعون فعالٌات الحوار الوطنً من 14ذكر %( بؤنهم ٌفعلون ذلك من خالل التلفزٌون، و74ذكر أغلب المبحوثٌن )

% بؤنهم ٌتابعون أخبار الحوار الوطنً من خالل األصدقاء واألقارب وتوزعت النسب الباقٌة على 10خالل الرادٌو وقال 
 الصحف والمواقع اإللٌكترونٌة والشخصٌات الدٌنٌة والمساجد.

 

 اىزٍ ٍِ خالىهب َزبثغ اىَجذىثىُ ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ : اىَظبدس15 شنو سقٌ

 

مفضل لغالبٌة المبحوثٌن وأحتلت اإلذاعة موقعا مهما بالنسبة كمصدر  موقع الصدارةالتلفزٌون  أحتلوحسب المحافظة، 
من خالل الرادٌو. % من المبحوثٌن بؤنهم ٌتابعون فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً 26للمبحوثٌن فً الحدٌدة، حٌث أفاد حوالً 

% من المبحوثٌن فً محافظة عمران بؤن الراٌو هو المصدر الذي ٌتابعون من خالله فعالٌات مإتمر 12وذكر فً المقابل 
% من 27كان األصدقاء واألقارب هو مصدر المعلومات المتعلقة بالحوار لما نسبته  ،الحوار الوطنً الشامل. فً المقابل

 % فً محافظة الحدٌدة.10% فً محافظة عمران وحوالً 13، و المبحوثٌن فً محافظة صنعاء

 ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %81.5 %67.3 %62.8 %81.3 اٌزٍفي٠ْٛ

 %5.6 %5.5 %25.5 %12.2 اٌواك٠ٛ

       %2.4 اٌٖؾف

     %1.1 %1.6 اٌّٛالغ االفجبه٠خ ػٍٝ االٔزؤذ

 %13.0 %27.3 %9.6 %2.4 االٕللبء ٚااللبهة

     %1.1   اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّبعل

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 : ٍظذس اىَؼيىٍبد اىزٌ َزبثغ ٍِ خالىه اىَجذىثىُ فؼبىُبد ٍؤرَش اىذىاس اىىط3ٍْ جذوه سقٌ

 

وعند التحري بشكل أعمق عن أهم قناة تلفزٌونٌة ٌتابعون من خاللها مإتمر الحوار أجاب أغلب المبحوثٌن فً كل المحافظات 
قناة وبنسبة بسٌطة المستهدفة بؤنهم ٌتابعون فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً من خالل قناة الٌمن الفضائٌة، تلٌها قناة السعٌدة، 

ٌرها. وفً المقابل، جاءت إذاعة صنعاء أوال بالنسبة لإلذاعة التً ٌتابع من خاللها المبحوث الٌمن الٌوم ومن ثم سهٌل وغ

 التلفزٌون
74% 

 الرادٌو
 الصحف 14%

1% 

المواقع االخبارٌة على 
 االنترنت

 االصدقاء واالقارب 1%
10% 
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و  1راجع الجداول فً الملحقٌن رقم المحلٌة فً كال من تعز والحدٌدة ) اإلذاعاتفعالٌات وأخبار مإتمر الحوار الوطنً، تلٌها 
2). 

 ِٕٟٛٛب ٠زجبكه إٌٝ م٘ٓ اٌّجؾٛس ػٕل ٍّبع ػجبهح اٌؾٛاه اٌ 5.7

% بؤنها تعنً لهم اإلتفاق بٌن 37ماذا ٌتبادر إلى إذهانهم عند سماع مفردة الحوار الوطنً، أجاب سإال المبحوث عن وب
% بؤنها تعنً بناء الدولة المدنٌة، وتوزعت باقً النسب على 4وذكر  % بؤنها تعنً إنهاء األزمة31الٌمنٌٌن وقال حوالً 

 % بؤنهم ال ٌعرفون.22وفر األمن، تقاسم السلطة وشكل الدولة وغٌرها، فٌما ذكر أشٌاء من قبٌل الوحدة، اإلنفصال، ت

 

 : ٍب َْجبدس إىً رهِ اىَجذىس ػْذ سَبع ػجبسح اىذىاس اىىط16ٍْ شنو سقٌ

 

ما فٌما ذهبوا إلٌه ما وافقهم %، ف58ٌوبنسبة  الرجالغالبٌة من قالوا بؤن الحوار الوطنً ٌعنً اإلتقاق بٌن الٌمنٌٌن هم من 
كان  "ال أعرف"بؤن الحوار ٌعنً إنهاء األزمة، وأغلب من قال  النساء% من 40فً المقابل، ذكرت . النساء% من 16نسبته 
 %.32وبنسبة أٌضا  النساء

 بحسب الجنس: ما ٌتبادر إلى ذهن المبحوث عند سماع عبارة الحوار الوطنً 17 شكل رقم

37.0 

.4 .2 

30.6 

2.2 
.8 

3.6 
.6 1.6 .8 .4 

21.8 

57.6% 

21.2% 

11.2% 

5.2% 

2.0% 

.4% 

2.4% 

16.4% 

40.0% 

32.4% 

2.4% 

2.4% 

1.6% 

1.2% 

1.2% 

2.4% 

 االتفاق بٌن الٌمنٌٌن

 أنهاء األزمة

 ال ٌعرف

 بناء الدولة المدنٌة

 الوحدة

 االنفصال

 االنتخابات

 توفر األمن

 غٌر ذلك

 رجال

 نساء



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
2: 

 

  

 فزوح إٔؼمبك ِؤرّواٌؾٛاه إٌٟٛٛ اٌْبًِ 5.8

% بؤن فترة المإتمر هً ما 46له، حٌث أفاد حوالً  إستطاع أقل من نصف المبحوثٌن بقلٌل تحدٌد فترة المإتمر كما هو مقرر
اد المإتمر بشكل أشهر، وكان نسبة من قال ال ٌعرف مساوٌة لنسبة المبحوثٌن الذٌن أستطاعوا تحدٌد فترة إنعق 7إلى  6بٌن 

 ، وتوزعت باقً النسب على اإلجابات األخرى.صحٌح

 

 : فزشح إّؼقبد ٍؤرَش اىذىاس اىىط18ٍْ شنو سقٌ

 

% من 19بإنها كافٌة، وقال  الرجال% من المبحوثٌن غالبٌتهم من 44جاب وعما إذا كانت فترة إنعقاد المإتمر كافٌة أم ال، أ
بؤن الفترة طوٌلة جدا. فً المقابل، أفاد  النساء% من المبحوثٌن وأكثرهم من 14المبحوثٌن بإنها طوٌلة إلى حد ما، وأفادر 

% بؤنهم ال ٌعرفون ما إذا كانت الفترة المحددة 9% أن الفترة قصٌرة جدا، وأفاد 2ما وقال  % بؤن الفترة قصٌرة إلى حد12
 تمر قصٌرة أم طوٌلة.للمإ

 

 ؟طىَيخأً  قظُشحاىذىاس اىَقشسح إّؼقبد ٍؤرَش : فزشح 19 شنو سقٌ

45.6% 45.6% 

1.8% 1.6% 1.6% 1.6% 1.0% .8% .4% 

 اقل من شهر اكثر من سنة دائما شهر 12-8 اشهر 5-4 اشهر 3-2 شهر واحد ال ٌعرف اشهر 6-7

2% 

12% 

44% 

19% 

14% 

9% 

 قصٌرة جدا

 قصٌرة إلى حد ما

 كافٌة

 طوٌلة إلى حد ما

 طوٌلة جدا

 ال ٌعرف
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 ِلٜ اإل٘زّبَ ثّؤرّو اٌؾٛاه 5.9

%( بؤنهم إما مهتمون 63وعند سإال المبحوثٌن عن مدى أهتمامهم بمإتمر الحوارالوطنً، إجاب أكثر من نصف المبحوثٌن )
% من المبحوثٌن 26% على الترتٌب، فٌما ذكر 26% و 37تماما أو مهتمون إلى حد ما بموضوع الحوار الوطنً وبنسبة 

 مهتمٌن إلى حد ما.غٌر ؤنهم % ب11بؤنهم غٌر مهتمٌن على اإلطالق، وقال حوالً 

 

 : ٍذي إهزَبً اىَجذىثُِ ثَؤرَش اىذىاس اىىط20ٍْ شنو سقٌ

 

بؤنهم  النساء% من 17مقارنة بـ  الرجال% من 36بمإتمرالحوار الوطنً، حٌث ذكر  النساءإهتماما أكبر من  الرجالأبدى 
بانهم مهتمون إلى حد ما بمإتمر الحوار الوطنً مقابل  الرجال% من 45مهتمون جدا بمإتمر الحوار الوطنً، وذكر حوالً 

% من إجمالً المبحوثٌن الذٌن قالوا بعدم إهتمامهم بمإتمر الحوار الوطنً بؤنهن 41. فً المقابل، ذكرت النساء% من 29
 % من الرجال.  9مقابل حوالً  غٌر مهتمات على اإلطالق بالمإتمر،

 

 : ٍذي إهزَبً اىَجذىثُِ ثَؤرَش اىذىاس اىىطٍْ دست اىجْس21 شنو سقٌ

26% 

11% 

37% 

26% 

 غٌر مهتم على اإلطالق

 غٌر مهتم إلى حد ما

 مهتم إلى حد ما

 مهتم جدا

10.8% 8.8% 

44.8% 
35.6% 

41.2% 

12.4% 

29.2% 

17.2% 

 مهتم جدا مهتم إلى حد ما غٌر مهتم إلى حد ما غٌر مهتم على اإلطالق

 نساء

 رجال
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 أٍجبة اإل٘زّبَ ثبٌؾٛاه 5.9.2

 ٌكمن فً إعتقادهمبؤن السبب % 66أجاب  ،إجابة( 317مإتمر الحوار )بؤنهم ٌهتمون جدا أو إلى حد ما ببالنسبة لمن قالوا 
% بؤن الحوار سوف ٌإدي إلى تحسن الوضع اإلقتصادي 14مشاكل الٌمن وذكر حوالً  إنهاءإلى  سٌإدين مإتمر الحوار بؤ

 % بؤن الحوار سوف ٌإدي إلى إنهاء األزمة السٌاسٌة فً البلد، وتوزعت باقً النسب على اإلجابات األخرى.10وقال 

 

 إهزَبً اىَجذىثُِ ثبىذىاس اىىطٍْ: أسجبة 22 شنو سقٌ

 النساء% لإلناث(، وتبدي 56مقابل  رجال% لل72) النساءمنه بٌن  الرجالإهتمام المبحوثٌن بإنهاء مشاكل الٌمن هو أكثر بٌن 
% من الرجال بؤن الحوار سٌسهم فً تحسن 11% منهن مقابل 18فً المقابل إهتمام أكبر بالوضع اإلقتصادي حٌث تعتقد 

 فً موضوع إنهاء األزمة السٌاسٌة. النساءو الرجالاإلقتصادي، وتساوت النسبة تقرٌبا بٌن الوضع 

 

 : أسجبة إهزَبً اىَجذىثُِ ثبىذىاس اىىطٍْ ثذست اىجْس23 شنو سقٌ

66.2 

13.6 
9.8 

2.5 2.2 1.6 1.3 1.3 

لتنتهً مشاكل 
 الٌمن

لٌتحسن الوضع 
 االقتصادي

حتى ٌتفق 
 الٌمنٌون

لمنع احتمال 
 الحرب

قٌام الدولة  من أجل الوحدة
 المدنٌة

انتخاب رئٌس 
 جدٌد

إنهاء األزمة 
 السٌاسٌة

72.1% 

10.9% 

9.5% 

2.5% 

2.5% 

1.0% 

.5% 

56.0% 

18.1% 

10.3% 

2.6% 

6.0% 

1.7% 

2.6% 

 لتنتهً مشاكل الٌمن

 لٌتحسن الوضع االقتصادي

 إنهاء األزمة السٌاسٌة

 من أجل الوحدة

 معالجة قضاٌا الناس

 حتى ٌتفق الٌمنٌون

 لمنع احتمال الحرب

 غٌر ذلك

 رجال

 نساء
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 أٍجبة ػلَ األ٘زّبَ 5.9.3

% منهم بؤنهم مشغولون 48، ذكر اجابة( 183) طنًوعند سإال المبحوثٌن الذٌن ذكروا بؤنهم غٌر مهتمٌن بمإتمر الحوار الو
%، وتوزعت باقً النسب على إجابات من قبٌل بؤن 21وال ٌلقون باال للسٌاسٌة، فٌما رفض أو لم ٌحدد سببا حوالً 

 الحوارغٌر حقٌقً أو ال ٌهتم بمشاكل المبحوث أو لعدم وجود الكهرباء أو التلفزٌون أو الرادٌو، الخ.

 

 أسجبة ػذً اهزَبً اىَجذىثُِ ثَؤرَش اىذىاس اىىطٍْ :24 شنو سقٌ

 

، وأتت النساء النساء% من 41، مقابل الرجال% ممن قالوا بؤنهم مشغولون أو ال ٌهتمون بالسٌاسة هم من 67وحسب الجنس، 
%( دون الرجال. فً المقابل، 8رادٌو )%(، أو عدم إمتالك تلفزٌون أو 8على ذكر مشاكل من قبٌل عدم وجود الكهرباء )

بؤن الحوار لن ٌعالج  الرجال% من 6وٌعتقد أٌضا  النساء% من 2مقابل  الحوار غٌر حقٌقً، % من الرجال ٌعتقدون بؤن6
 .النساء% من 3مشاكل الٌمن مقابل 

 

 ست اىجْس: أسجبة ػذً إهزَبً اىَجذىثُِ ثبىذىاس اىىطٍْ د25 شنو سقٌ

48.1 

20.8 

6.0 5.5 3.8 3.3 3.3 2.7 2.7 2.7 

مشغول، ال 
أهتم 

 بالسٌاسة

ال توجد  ال ٌعرف
 كهرباء

ال ٌوجد 
 وسٌلة متابعة

لن ٌعالج 
 مشاكل الٌمن

الحوار غٌر 
 حقٌقً

مجرد دٌكور 
 سٌاسً

ال ٌهتم 
 بمشاكلً

ال أثق 
 بالمشاركٌن

 غٌر ذلك

67.3% 

10.2% 

6.1% 

6.1% 

4.1% 

4.1% 

41.0% 

24.6% 

8.2% 

7.5% 

3.0% 

2.2% 

3.0% 

3.7% 

2.2% 

3.7% 

 مشغول، ال أهتم بالسٌاسة

 ال ٌعرف

 ال توجد كهرباء

 وسٌلة متابعة/ رادٌو/ال ٌوجد تلفزٌون

 لن ٌعالج مشاكل الٌمن

 الحوار غٌر حقٌقً

 مجرد دٌكور سٌاسً

 ال ٌهتم بمشاكلً

 ال أثق بالمشاركٌن

 غٌر ذلك

 رجال

 نساء
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 ٚٙٛػ األِٛه اٌّزؼٍمخ ثبٌؾٛاه إٌٟٛٛ :.5

% بؤنها 37% بؤن األمور واضحة تماما بالنسبة لهم، وقال 12بمإتمر الحوار، ذكر فقط األمور المتعلقة  وضوحلوبالنسبة 
 % بؤنهم ال ٌعرفون.30% بؤن األمور غٌر واضحة وأفاد 21واضحة نوعا ما، وقال 

 

 : ٍذي وضىح األٍىس اىَزؼيقخ ثَؤرَش اىذىاس اىىط26ٍْ شنو سقٌ

، كانت غالبٌة من قالوا بوضوح األمورالمتلعقة النساءو رجالاألمور المتعلقة بمإتمر الحوار الوطنً بالنسبة لل وضوح وعن
بخصوص وجود  النساءو الرجالب بٌن % فقط  لإلناث، وهناك تقارب فً النس8% مقابل 16وبنسبة  الرجالبالمإتمر من 

بؤن األمور المتعلقة بالحوار لٌست  الرجال% من 32، وذكر ما نسبته % على الترتٌب(35% مقابل 39) معرفة قلٌلة بالحوار
 بٌن% 17مقابل  ،%(44. أغلب من إجاب بعدم المعرفة هن النساء )النساء% من 10واضحة بالنسبة لهم مقابل حوالً 

 .الرجال

 

 ٍذي وضىح األٍىس اىَزؼيقخ ثبىذىاس اىىطٍْ دست اىجْس: 27 و سقٌشن

 

12% 

37% 

21% 

30% 

 نعم

 قلٌال

 ال، لٌست واضحة

 ال أعرف

16.4% 

34.8% 
31.6% 

17.2% 

8.0% 

38.8% 

9.6% 

43.6% 

 ال أعرف ال، لٌست واضحة قلٌال نعم

 رجال

 نساء
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% من المبحوثٌن بؤنه قد تم إختٌارهم 9أما عن الكٌفٌة التً تم بها إختٌارالمشاركٌن فً مإتمر الحوار الوطنً الشامل، أجاب 
% بؤنه قد تم إختٌارهم من قبل الرئٌس 3% بؤنه قد تم إختٌارهم كتمثٌل لكل فئات المجتمع وذكر 8عن طرٌق األحزاب، وقال 

% 2المبحوثٌن بؤنه قد أختٌار المشاركٌن من قبل اللجنة الفنٌة للحوار الوطنً وأعطى  % من2عبد ربه منصور هادي، وقال 
%( قالوا بؤنهم ال ٌعرفون الكٌفٌة التً تم بها إختٌار المشاركٌن فً مإتمر 74إجابات أخرى، ومع ذلك فغالبٌة المبحوثٌن )

 الحوار الوطنً الشامل.

 

 نُفُخ اىزٍ رٌ ثهب إخزُبس اىَشبسمُِ فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ اىشبٍو: اى28 شنو سقٌ

 و١ف١خ أفز١به ٚرّض١ً اٌّْبهو١ٓ فٟ ِؤرّو اٌؾٛاه 5.21

% بؤنه قد تم تمثٌل كل 14أجاب حوالً وبسإال المبحوثٌن عن ما إذا كان قد تم تمثٌل كل الفئات والقوى فً مإتمر الحوار، 
% بؤن لم ٌتم تمثٌل كل الفئات والقوى 33م تمثٌل معظم القوى والفئات. فً المقابل قال % بؤنه قد ت23القوى والفئات، وقال 

 %(.50وقال ال ٌعرف حوالً نصف المبحوثٌن )

 

 ؟اىقىي واىفئبد فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ اىشبٍومو رَثُو هو رٌ : 29 شنو

73.6 

9.4 8.0 
3.0 2.0 2.0 1.4 .6 

محاصصة بٌن  ال ٌعرف
 االحزاب

تمثٌل فئات 
 المجتمع

شخصٌات 
 ٌختارها الرئٌس

اللجنة الفنٌة 
 للحوار

/  السٌاسٌون غٌر ذلك
المسإولون 

 النافذون

 رفض

13.8 

22.6 

13.8 

49.8 

 ال ٌعرف ال، لم تمثل معظمها نعم
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 )ؽَت اٌّؾبفظخ( اٌزٟ ٌُ رُّضً فٟ ِؤرّو اٌؾٛاه اٌّغّٛػبداٌفئبد/ 5.21.2

 %22 وبحسب المحافظة، جاءت إجابات المبحوثٌن حول الفئات أو المجموعات التً لم تمثل فً مإتمر الحوار كالتالً: أفاد
ٌُمثلوا فً مإتمر الحوار وغالبٌة من ذكر ذلك هم المبحوثون فً محافظة عإجمالً من  مران المبحوثٌن بؤن الشباب لم 

 % فً محافظة الحدٌدة. 21% و 43%(، ٌلٌها المبحوثون فً محافظة صنعاء بنسبة 67)

% من إجمالً المبحوثٌن بؤنه لم ٌتم تمثٌل المهمشٌن )الفئات الخاصة(، وأغلب من قال ذلك هم المبحوثون من 13وأفاد 
فً الحدٌدة بنسبة  ثم المبحوثون%، 16فً محافظة تعز بنسبة  المبحوثون ذلك ٌلً%، 33محافظة عمران أٌضا وبنسبة 

7 .% 

%( بؤنه لم ٌتم تمثٌل المغتربٌن. بالمثل، 33% من إجمالً المبحوثٌن وكلهم من محافظة عمران )7وبالنسبة للمغتربٌن، ذكر 
% فً محافظة 4%(، كما ذكر ذلك 12%( و تعز )14% من إجمالً المبحوثٌن وأكثرهم فً محافظتً صنعاء )7أفاد 

  الحدٌدة.

%( بؤن رجال الدٌن لم ٌمثلوا فً الحوار. وقال 22% من إجمالً المبحوثٌن وأكثرهم فً عمران )6حوالً  فً المقابل، ذكر
ٌُمثل وأكثرٌة المبحوثٌن الذي األصالح لم بؤن المبحوثٌن إجمالً % من 4 وقال % من المبحوثٌن فً محافظة تعز. 8بذلك 

 .% من المبحوثٌن فً محافظة الحدٌدة7قال بذلك كما %(، 11فً محافظة عمران ) قالوا ذلك هم

% من إجمالً المبحوثٌن 4 . وذكربؤنه لم ٌمثل % من المبحوثٌن فً محافظة عمران11 وبالنسبة للحزب اإلشتراكً، ذكر
وثٌن % من إجمالً المبح3وبالنسبة للمسستقلٌن، ذكر  %( بؤنه لم ٌتم تمثٌل شٌوخ القبائل.33وكلهم من محافظة عمران )

%  بقلٌل وكلهم أٌضا من 1%( بؤنه لم ٌتم تمثٌل المستقلٌن. وبالمثل، ذكر أكثر من 4وكلهم من محافظتً تعز والحدٌدة )
% وكلهم من محافظة صنعاء بؤن الحوثٌٌن لم ٌمثلوا 1محافظة عمران بؤن النساء لم تمثل فً مإتمرالحوار، كما أفاد أكثر من 

 فً مإتمر الحوار.

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %21.7 %66.7 %42.9 %21.4   اٌْجبة

 %13.0 %33.3   %7.1 %16.0 )اٌفئبد اٌقبٕخ(اٌّّْْٙٛ 

 %7.2   %14.3 %3.6 %12.0 اٌؾوان اٌغٕٛثٟ

 %7.2 %55.6       اٌّغزوثْٛ

 %5.8 %22.2     %8.0 هعبي اٌل٠ٓ

 %4.3 %11.1   %7.1   اإلٕالػ

 %4.3 %33.3       ١ّٛؿ اٌمجبئً

 %2.9     %3.6 %4.0 اٌَّزمٍْٛ

 %1.4 %11.1       اإلّزواوٟ

 %1.4     %3.6   إٌبٕوٞ

 %1.4   %14.3     فؼب١ٌبد أفوٜ

 %1.4   %14.3     أٖٔبه هللا )اٌؾٛص١ْٛ(

 %1.4 %11.1       إٌَبء

 %1.4 %11.1       ل١بكاد اٌغ١ِ ٚاألِٓ

 : اىفئبد أو اىَجَىػبد اىزٍ َؼزقذ اىَجذىثىُ ثأّهب ىٌ رَُثو/رشبسك فٍ ٍؤرَش اىذىاس4 جذوه سقٌ

 فٟ ِؤرّو اٌؾٛاه ٚعٛك ِّضً ٌٍّجؾٛص١ٓ 5.21.3

% 25% باإلٌجاب وأجاب 34عند سإال المبحوثٌن عن ما إذا كان ٌشعرون بؤن هناك ممثال لهم فً مإتمر الحوار، أجاب 
 % بؤنهم ال ٌعرفون إن كان هناك شخص ٌمثلهم فً مإتمر الحوار الوطنً.41قال بالنفً، فٌما 
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 هْبك ٍِ ََثيل فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ؟رؼزقذ ثأُ : هو 30 شنو سقٌ

 

محافظة عمران وحسب المحافظة كانت أعلى نسبة لمن قالوا بؤنهم ٌعتقدون بؤن هناك من ٌمثلهم فً مإتمر الحوار فً 
%(. فً المقابل كانت أعلى نسبة لمن قالوا بؤنهم ال ٌعتقدون بوجود ممثل 25%(، وجاءت أقل نسبة فً محافظة الحدٌدة )67)

%(. وبالنسبة لمن قالوا 18%(، وكانت أقل نسبة من نصٌب محافظة الحدٌدة )32لهم فً مإتمر الحوار فً محافظة تعز )
% ومن ثم محافظة 43%، تلٌها محافظة محافظة صنعاء بنسبة 57 بنسبة ة الحدٌدة فً المقدمة، جاءت محافظبؤنهم ال ٌعرفون

 %(.10ال ٌعرفون بوجود ممثل لهم فً مإتمر الحوار فً محافظة الحدٌدة ) لمن% وكانت أقل نسبة 37تعز بنسبة 

 

 اىذىاس )دست اىَذبفظخ(؟: هو رؼزقذ ثأُ هْبك ٍِ ََثيل فٍ ٍؤرَش 13شنو سقٌ 

 

% من النساء، وهذا 30%(، مقابل 38أغلب المبحوثٌن الذٌن قالوا بؤن هناك من ٌمثلهم فً مإتمر الحوار هم من الرجال )
% من النساء(. أغلب من ال ٌعرف هم من النساء بنسبة 18% من الرجال مقابل 23) ٌنطبق أٌضا على من أجابوا بـ "ال"

   الرجال.% من 29% مقابل 53

34% 

25% 

41% 

 نعم

 ال

 ال ٌعرف

31% 

25% 
30% 

67% 

32% 

18% 

27% 
23% 

37% 

57% 

43% 

10% 

 عمران صنعاء الحدٌدة تعز

 نعم

 ال

 ال ٌعرف



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
38 

 

  

 

 : هو  رؼزقذ ثأُ هْبك ٍِ ََثيل فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ )دست اىجْس(؟32 شنو سقٌ

 

 وبسإال من أجابوا بـ "نعم" عمن ٌكون ممثلهم فً مإتمر الحوار، جاءت إجابات المبحوثٌن كما ٌلً: 

 إٌَجخ اٌزىواه اإلعبثخ

 4.6 23 اإلٕالػ

 1.8 9 االّزواوٟ

 6.4 32 اٌّؤرّو

 6. 3 إٌبٕوٞ

 2. 1 اٌؼلاٌخ ٚاٌجٕبء

 4.4 22 لبئّخ اٌوئ١ٌ

 4. 2 أٖبه هللا )اٌؾٛص١ْٛ(

 4.0 20 اٌْجبة

 3.8 19 إٌَبء

 2. 1 ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ

 1.0 5 اٌفئبد اٌقبٕخ )ا١ٌّّْٙٓ(

 3.2 16 اٌّْبئـ )١ّٛؿ اٌمجبئً(

 4. 2 اٌؼٍّبء )١ّٛؿ ك٠ٓ(

 1.8 9 اٌَّزم١ٍٓ

 1.2 6 أفوٜ

 ٍَثيى اىَجذىثُِ فٍ ٍؤرَش اىذىاس: 5 جذوه سقٌ

 

38% 

30% 
32% 

18% 

29% 

53% 

 نساء رجال
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األحزاب هً األكثر  % بؤن30وعند سإال المبحوثٌن عن الطرف األكثر تمثٌال فً مإتمرالحوار الوطنً، أجاب حوالً 
% وتوزعت باقً النسب على النساء 3% والحراك الجنوبً بنسبة 3% والشباب بنسبة 7قائمة الرئٌس بنسبة  ثمتمثٌال، 

. %(54) ن نصف المبحوثٌن بؤنهم ال ٌعرفونوالمستقلٌن ومنظمات المجتمع المدنً. أفاد أكثر م

 

 ىطٍْ: اىطشف األمثش رَثُال فٍ ٍؤرَش اىذىاس اى33 شنو سقٌ

 اٌفئخ األوضو رأص١وا فٟ ِؤرّو اٌؾٛاه 5.21.4

المبحوثٌن بؤنهم عند سإال المبحوثٌن عن الفئة أو الطرف األكثر تؤثٌرا فً مإتمر الحوار الوطنً، أجاب األغلبٌة الساحقة من 
%، 3ـ %، ٌلٌها قائمة الرئٌس ب5جاءت األحزاب فً المرتبة األولى بنسبة  ،وبالنسبة لمن أجابوا %(.85ال ٌعرفون )

وتوزعت باقً النسب على منظمات المجتمع المدنً،  .% بقلٌل1فالشباب ومن ثم الحراك الجنوبً بنسبة متقاربة تزٌد عن 
النساء والحوثٌٌن. وتضمنت الخٌار أخرى إجابات من قبٌل أصحاب الثورة، اإلرٌانً، الحمٌري، د. ٌاسٌن سعٌد نعمان 

 وغٌرها.

 

 رأثُشا فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ: اىفئخ األمثش 34 شنو سقٌ
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وبالنسبة للشخصٌة التً لم تشارك فً الحوار وٌعتقد المبحوثون بؤنه كان ٌجب أن تشارك، جاءت إجابات المبحوثٌن كما فً 
 الجدول التالً: 

 إٌَجخ اٌزىواه اإلعبثخ

 2. 1 أٔب

 2. 1 اثٟ

 4. 2 هللا ٕبٌؼاؽّل ػٍٟ ػجل 

 2. 1 اٌؾوان اٌغٕٛثٟ اٌنٞ فبهط اٌجالك

 2. 1 اٌؾوان إٌٟٛٛ

 2. 1 اٌْجبة

 2. 1 ا١ٌْـ /اؽّل ِؾّل ١٘ٚت

 2. 1 اٌؼبلً ؽك لو٠زٕب

 2. 1 اٌؼالِٗ/٠ؾٟ اٌؾغٛهٞ

 4. 2 اٌؼٍّبء

 2. 1 اٌّْب٠ـ

 01. 5 اً٘ لو٠زٟ

 2. 1 ثْوٜ اٌّمطوٞ

 2.4 12 رٛوً ووِبْ

 2. 1 األؽّوؽ١َٓ 

 4.2 21 ؽ١ّل االؽّو

 8. 4 ؽ١له اثٛ ثىو اٌؼطبً

 2. 1 ك/ ػجلاٌغجبه ١ٛت إٌٛه

 2. 1 ىٚعٟ

 2. 1 ّجبة اٌضٛهح

 2. 1 ّجبة اٌضٛهٖ

 2. 1 ّٛلٟ اؽّل ٘ب٠ً

 4. 2 ّٛلٟ اٌمبٟٙ

 2. 1 ١ّـ اٌمو٠خ

 2. 1 ٛبهق ػٍٟ ػجلهللا ٕبٌؼ

 2. 1 ػجلاٌمبكه ٘الي

 1.2 6 اٌئلأٟػجلاٌّغ١ل 

 2. 1 ػٍّبء ا١ٌّٓ

 1.2 6 ػٍٟ ٍبٌُ اٌج١٘

 3.0 15 ػٍٟ ػجل هللا ٕبٌؼ
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 1.0 5 ػٍٟ ٔبٕو ِؾّل

 2. 1 ف١ًٖ ٍؼ١ل فبهع

 51.0 255 ال ٠ؼوف

 25.0 125 ال ٠ٛعل

 2. 1 ِؾّل اٌم١وػٟ

 4. 2 ِؾّل ا١ٌلِٟٚ

 2.8 14 ِؾّل ٍبٌُ ثبٍٕلٚح

 2. 1 ِٕٖٛه اٌؾٕك

 2. 1 َٔبء لو٠زٟ

 : اىشخظُخ اىزٍ َؼزقذ ثؼض اىَجذىثُِ ثأّه مبُ َجت أُ رشبسك فٍ اىذىاس6 جذوه سقٌ

 اٌفئبد اٌّقزٍفخ فٟ ِؤرّو اٌؾٛاهرّض١ً  5.21.5

تم أٌضا سإال المبحوثٌن عن تمثٌل الفئات المختلفة المنضوٌة حالٌا فً مإتمر الحوار، وكانت اإلجابات كما هو مدون فً 
 األقسام التالٌة:

 تمثٌل األحزاب فً مإتمر الحوار الوطنً 4.10.4.1
من المبحوثٌن بؤنه تم تمثٌل األحزاب بشكل مناسب، وأفاد  %29وحول تمثٌل األحزاب فً مإتمرالحوار الوطنً، أجاب 

% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب. وأفاد أقل من نصف المبحوثٌن بقلٌل 3% بؤنه تم تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما ٌعتقد 20
 %( بؤنهم ال ٌعرفون إن كانت األحزاب قد مثلت بشكل مناسب أم ال.47)

 

 

 : رَثُو األدضاة فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط35ٍْ شنو سقٌ

 قائمة الرئٌس 4.10.4.2
% بؤنها أقل مما 4% بؤنها أكثر مما ٌجب وقال 13% بؤنه قد تمثٌلها بشكل مناسب، وأفاد 29وعن قائمة الرئٌس، أجاب 

 ناسب أم ال.ٌجب، فٌما أجاب أغلبٌة المبحوثٌن بؤنهم ال ٌعرفون ما إذا تم تمثٌل قائمة الرئٌس بشكل م

 نعم ممثلة بشكل مناسب
29% 

 نعم، لكن أكثر مما ٌجب
20% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
3% 

 ال، لم ٌتم تمثٌلها
1% 

 ال ٌعرف
47% 
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 : رَثُو قبئَخ اىشئُس فٍ ٍؤرَشاىذىاس اىىط36ٍْ شنو سقٌ

 تمثٌل الحراك الجنوبً 4.10.4.3
% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌل الحراك الجنوبً بشكل مناسب فً مإتمر 20وبالنسبة للحراك الجنوبً، أجاب حوالً 

% 3% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب وقال 12ٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما قال % بؤنه قد تم تمث11الحوار الوطنً، وقال 
بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم. مرة أخرى، أجاب أكثر من نصف المبحوثٌن بؤنه ال ٌعرفون إن كان قد تم تمثٌل الحراك بشكل مناسب أم 

 ال.

 

 َش اىذىاس اىىطٍْ: رَثُو اىذشاك اىجْىثٍ فٍ ٍؤر37 شنو سقٌ

 تمثٌل أنصار هللا )الحوثٌون( 4.10.4.4
% 13% من المبحوثٌن بانه قد تم تمثٌلهم بشكل مناسب، وأجاب 22وعن تمثٌل الحوثٌٌن فً مإتمر الحوار الوطنً، أجاب 

تمثٌلهم. وأجاب أكثر % بؤنه لم ٌتم 3% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب وأفاد 6بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، فٌما ذكر 
 %( بؤنهم ال ٌعرفون ما إذا كان قد تم تمثٌل الحوثٌٌن بشكل مناسب أم ال.57من نصف المبحوثٌن )

 نعم ممثلة بشكل مناسب
29% 

 نعم لكن أكثر مما ٌجب
13% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
4% 

 لم ٌتم تمثٌلها
0% 

 ال ٌعرف
54% 

 نعم ممثل بشكل مناسب
20% 

نعم لكن أكثر 
 مما ٌجب
11% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
12% 

 لم ٌتم تمثٌله
3% 

 ال ٌعرف
54% 
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 : رَثُو اىذىثُُِ فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط38ٍْ شنو سقٌ

 تمثٌل الشباب 4.10.4.5
% 31فٌما قال % من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌلهم بشكل مناسب، 15وبالنسبة لتمثٌل الشباب فً مإتمر الحوار الوطنً، ذكر 

% 46% بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم. أجاب 7% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب وذكر 2وذكر ،بأنه قد تم تمثٌلهم بأقل مما ٌجب
 ل الشباب بشكل مناسب أم ال. بؤنهم ال ٌعرفون إن كان قد تم تمثٌ

 

 : رَثُو اىشجبة فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط39ٍْ شنو سقٌ

 تمثٌل النساء 4.10.4.6
% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌلهن بشكل مناسب فً مإتمر الحوار 33وحول تمثٌل النساء فً مإتمر الحوارالوطنً، قال 

% بؤنهم ال 45. وأجاب % بؤنه قد تم تمثٌلهن بؤكثر مما ٌجب4بؤقل مما ٌجب، فٌما قال  % بؤنه تم تمثٌلهن17الوطنً، وذكر 
 ٌعرفون ما إذا كان قد تم تمثٌل النساء بشكل مناسب أم ال.

 نعم ممثلة بشكل مناسب
22% 

 نعم لكن أكثر مما ٌجب
12% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
 لم ٌتم تمثٌلها 6%

3% 

 ال ٌعرف
57% 

نعم ممثلون 
 بشكل مناسب

14% 

 نعم لكن أكثر مما ٌجب
2% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
31% 

 ال، لم ٌتم تمثٌلهم
7% 

 ال ٌعرف
46% 
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 : رَثُو اىْسبء فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط40ٍْ شنو سقٌ

 

 تمثٌل منظمات المجتمع المدنً 4.10.4.7
% بؤنه قد تم تمثٌلها بشكل مناسب وذكرت نفس النسبة من المبحوثٌن بؤنه تم 14المجتمع المدنً، أجاب  وحول تمثٌل منظمات

% بقلٌل بؤنه لم ٌتم تمثٌلها. فً 1% بؤنه تم تمثٌلها بؤكثر مما ٌجب وقال أكثر من 8%(، وقال 14تمثٌلها بؤقل مما ٌجب )
 إن كان قد تم تمثٌل منظمات المجتمع المدنً بشكل مناسب أم ال.%( بؤنهم ال ٌعرفون 70المقابل، ذكر أغلب المبحوثٌن )

 

 : رَثُو ٍْظَبد اىَجزَغ اىَذٍّ فٍ ٍؤرَشاىذىاس41 شنو سقٌ

 تمثٌل األطفال فً مإتمر الحوار الوطنً 4.10.4.8
 تمثٌلهم تم% من المبحوثٌن بؤنه 4وأفاد % بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم، 37أجاب وبالنسبة لتمثٌل األطفال فً مإتمر الحوار الوطنً، 

% من المبحوثٌن بانه قد تم تمثٌلهم بشكل مناسب. وأجاب أكثر من نصف المبحوثٌن 2، فٌما قال حوالً بؤقل مما ٌجب
 %( بؤنهم ال ٌعرفون إن كان قد تم تمثٌل األطفال بشكل مناسب أم ال.57)

 نعم ممثلة بشكل مناسب
33% 

 نعم لكن أكثر مما ٌجب
4% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
17% 

 لم ٌتم تمثٌلها
1% 

 ال ٌعرف
45% 

 نعم ممثلة بشكل مناسب
13% 

 نعم لكن أكثر مما ٌجب
2% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
14% 

 لم ٌتم تمثٌلها
1% 

 ال ٌعرف
70% 
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 طفبه فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ: رَثُو األ42 شنو سقٌ

 تمثٌل الفئات الخاصة )المهمشون( 4.10.4.9
% بؤنه قد تم تمثٌلهم أكثر مما ٌجب، 21% فقط بؤنه تم تمثٌلهم بشكل مناسب، فٌما قال 3بالنسبة لتمثٌل الفئات الخاصة، قال 

بؤنهم ال ٌعرفون إن كان قد تم % بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب. وذكر أكثر من نصف المبحوثٌن 18وقال فً المقابل 
 تمثٌلهم بشكل مناسب أم ال.

 

 : رَثُو اىفئبد اىخبطخ فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط43ٍْ جذوه سقٌ

 تمثٌل قٌادات الجٌش واألمن 4.10.4.10
% بؤنه قد 5وذكر  هم بشكل مناسب،% بؤنه قد تم تمثٌل14وعن تمثٌل قٌادات الجٌش األمن فً مإتمر الحوار الوطنً، أجاب 

% بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم، وقال 7% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب، فً حٌن ذكر 9تم تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، وذكر فً المقابل 
 % بؤنهم ال ٌعرفون إن كان قد تم تمثٌلهم أو ال.64

 نعم ممثلون بشكل مناسب
2% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
4% 

 لم ٌتم تمثٌلهم
37% 

 ال ٌعرف
57% 

 نعم ممثلة بشكل مناسب
3% 

 نعم لكن أقل مما ٌجب
21% 

 لم ٌتم تمثٌلها
18% 

 ال ٌعرف
58% 
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 اىذىاس اىىطٍْ: رَثُو قُبداد اىجُش واألٍِ فٍ 44 شنو سقٌ

 تمثٌل رجال األعمال والتجار 4.10.4.11
% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤكثر 8% من المبحوثٌن بؤنه تم تمثٌلهم بشكل مناسب، وأفاد 16وبالنسبة لرجال األعمال والتجار، أفاد 

% بؤنهم 69، وذكر % تقرٌبا بؤن قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب ونفس النسبة قالوا بؤنهم لم ٌمثلوا4مما ٌجب، وفً المقابل قال 
 ال ٌعرفون إن كان قد تم تم تمثٌلهم أم ال.

 

 : رَثُو سجبه األػَبه/اىزجبس فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط45ٍْ شنو سقٌ

 تمثٌل شٌوخ القبائل 4.10.4.12
% بؤنه قد تم 15اب % تقرٌبا بؤنه قد تم تمثٌلهم بشكل مناسب، وأج18وبسإال المبحوثٌن عن تمثٌل مشائخ القبائل، أجاب 

% بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم، فً حٌن 3% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب، وقال 6تمثٌلهم بؤكثر مما ٌجب، وأجاب فً المقابل 
 % بـ "ال أعرف".58أجاب 

 نعم ممثلة بشكل مناسب
14% 

 نعم لكن أكثر مما ٌجب
5% 

نعم لكن أقل مما 
 ٌجب
9% 

 لم ٌتم تمثٌلها
 ال ٌعرف 7%

65% 

 نعم ممثلة بشكل مناسب
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 : رَثُو شُىر اىقجبئو فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط46ٍْ شنو سقٌ

 

 تمثٌل رجال الدٌن 4.10.4.13
% من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌلهم بشكل مناسب، وأجاب 14وبالنسبة لتمثٌل رجال الدٌن فً مإتمر الحوار الوطنً، أجاب 

% بؤنهم 5% تقرٌبا بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب، فً حٌن قال 14% بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤكثرمما ٌجب، وقال فً المقابل 7
 % بؤنهم ال ٌعرفون ما إذا كان قد تم تمثٌل رجال الدٌن فً الحوار أم ال.60لم ٌمثلوا. وفً المقابل، ذكر 

 

 : رَثُو سجبه اىذَِ فٍ ٍؤرَش اىذىاس47 شنو سقٌ

 تمثٌل المغتربٌن  4.10.4.14
% 15أجاب % من المبحوثٌن بؤنه قد تم تمثٌلهم بشكل مناسب، و7وحول تمثٌل المغتربٌن فً مإتمر الحوار الوطنً، أجاب 

% بؤنهم ال ٌعرفون ما إذا كان قد 67% بؤنهم لم ٌمثلوا. وفً المقابل، ذكر 11بؤنه قد تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب، فً حٌن قال 
 تم تمثٌل رجال الدٌن فً الحوار أم ال.
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 : رَثُو اىَغزشثُِ فٍ اىذىاس اىىط48ٍْ شنو سقٌ

 تمثٌل المستقلٌن 4.10.4.15
% بؤنه قد 13% بؤنه قد تم تمثٌلهم بشكل مناسب، وفً المقابل قال 14ثٌل المستقلٌن فً مإتمر الحوار الوطنً، أجاب وعن تم

 % بؤنهم ال ٌعرفون إن كان قد تم تمثٌلهم أم ال.69% بؤنه لم ٌتم تمثٌلهم. وذكر 3تم تمثٌلهم بؤقل مما ٌجب، وقال 

 

 ِْبوً ا١ٌّٓ 5.21.6

% بؤن المإتمر ٌناقش 58وعند سإال المبحوثٌن عما إذا كان مإتمرالحوار ٌتناول فعال المشاكل التً تواجه الٌمن، إجاب 
 %. 33% وقال ال أعرف 8وٌتناول فعال المشاكل التً تواجه البلد حالٌا، فٌما أجاب بالنفً 
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 اىَشبمو اىزٍ رىاجه اىَُِ دبىُب: َزْبوه اىذىاس اىىطٍْ 49 شنو سقٌ

 

% تقرٌبا 11% من النساء، وأجاب بـ "ال" 46%(، مقابل 70وبحسب الجنس، فإن أغلب من أجابوا بـ "نعم" هم من الرجال )
 % للرجال.19% مقابل 48أكثرٌة أن النساء "ال أعرف" وبنسبة  كانت إجابة% من النساء. فً حٌن 6من الرجال مقابل 

 

 : َزْبوه اىذىاس اىىطٍْ اىَشبمو اىزٍ رىاجه اىَُِ دبىُب )دست اىجْس(50 شنو سقٌ

 ِؤرّو اٌؾٛاه ٠غت اٌزوو١ي ػ١ٍٙب فٟ أُ٘ اٌمٚب٠ب اٌزٟ  5.21.7

وحول القضاٌا التً ٌرى المبحوثون بؤن على المشاركٌن فً مإتمر الحوار التركٌز علٌها دون غٌرها، حلت قضٌة الجنوب 
%. وجاء فً المرتبة الرابعة قضٌة 15% أٌضا، ومن ثم األمن وبنسبة 18%(، ٌلٌها الوضع اإلقتصادي بنسبة 18)أوال 

%. وجاء على ذكر قضٌة صعدة 5% ومن ثم المصالحة الوطنٌة بنسبة 7%(، فاإلستقرار السٌاسً بنسبة 10التنمٌة الشاملة )
 %، وتوزعت باقً النسب على اإلجابات األخرى.4
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 : أهٌ قضُخ َشي اىَجذىثىُ ثأُ َشمض ػيُهب اىَشبسمىُ فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط51ٍْ سقٌشنو 

 

، فٌما كان إهتمام وعلى مستوى الجنس، أبدت النساء أهتماما أكبر بقضاٌا اإلقتصاد والخدمات العامة من نظرائهن من الرجال
% فقط من 8% من المبحوثٌن، مقابل 28ن. أحتلت قضٌة الجنوب الصدارة بالنسبة الرجال منصبا على األمور السٌاسٌة واألم

% من الرجال. بالمثل، كان إهتمام النساء 14% من النساء الوضع اإلقتصادي مقابل 22المبحوثات. وفً المقابل، ذكرت 
 % للرجال(.8% للنساء مقابل 12بالتنمٌة الشاملة أعلى بنسبة بسٌطة )

 

 )دست اىجْس( غٌرها؟ من أكثر علٌها التركٌز الحوار مإتمر على بؤن ترى قضٌة أهم هً ما: 52 شنو سقٌ
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كانت أغلب النتائج متقاربة. أبدى المبحوثون فً المحافظات المختلفة عدا الحدٌدة وبنسبة تجاوزت  وعلى مستوى المحافظة،
تصدر الوضع % فقط من المبحوثٌن فً محافظة الحدٌدة. 11% إهتماما بالقضٌة الجنوبٌة، فً حٌن حازت إهتمام 20

فً المقابل، شكل المبحوثون  على الترتٌب.% 25% و 26وبنسبة  وتعزاإلقتصادي إهتمام المبحوثٌن فً محافظتً عمران 
%. بالمثل، شكل المبحوثون فً محافظة عمران أغلبٌة من جاء 24فً محافظة تعز أغلبٌة من ذكر التنمٌة الشاملة وبنسبة 

% 23%. حظٌت قضٌة األمن باألهمٌة للمبحوثٌن فً محافظتً تعز وصنعاء )19على ذكر قضٌة صعدة )الحوثٌون( وبنسبة 
 %(.12على الترتٌب(، وبدرجة أقل فً محافظة الحدٌدة )% 20و 

 

 )حسب المحافظة( غٌرها؟ من أكثر علٌها التركٌز الحوار مإتمر على بؤن ترى قضٌة أهم هً ما: 53 شنو سقٌ
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 ّْبوً اٌّجؾٛس اٌْق١ٖخ/األٍو٠خٌ ٠طوػ ِؼبٌغبداٌؾٛاه  5.21.8

مإتمر الحوار الوطنً ٌتناول المعالجات لمشاكل المبحوث الشخصٌة، أجاب نصف وعند سإال المبحوثٌن عما إذا كان 
 % بؤنهم ال ٌعرفون.34% بالنفً وأجاب 16%(، وفً المقابل أجاب 50المبحوثٌن تقرٌبا باإلٌجاب )

 

 اىشخظُخ: ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ َزْبوه اىَؼبىجبد ىَشبمو اىَجذىس /أسشره 54 شنو سقٌ

 

المعالجات للمشاكل التً تهمهم  ٌطرحوعلى مستوى الجنس، كان المبحوثون من الرجال أكثر مٌال للقول بؤن الحوار الوطنً 
%(. مرة 21% تقرٌبا من النساء، كما كانت نسبة من أجابوا بـ "ال" أعلى بٌن الرجال أٌضا )37% مقابل 62شخصٌا وبنسبة 

  أعرف".أخرى، أكثر النساء أجبن بـ "ال

 

 : ٍؤرَش اىذىاس اىىطٍْ َزْبوه اىَؼبىجبد ىَشبمو اىَجذىس /أسشره اىشخظُخ )دست اىجْس(55 شنو سقٌ

 ٛج١ؼخ اٌّؼبٌغبد 5.21.9

الذٌن ٌشعرون بؤن مإتمر الحوار ٌتناول معالجات لمواضٌع تهمهم/ اسرهم  طبٌعة المعالجات، أجاب نصف المبحوثٌن وحول
هً قضٌة إنعاش اإلقتصاد، تلٌها من هذه القضاٌا مع أكثرٌة بسٌطة بٌن النساء بؤن أهم قضٌة مفردة(  247بشكل شخصً )
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% من النساء و 46ثٌن )منهم % من إجمالً المبحو39قضٌة الخدمات العامة كالمٌاه والكهرباء وغٌرها والتً ٌراها كذلك 
% 18% رجال و 45% من أجمالً المبحوثٌن )35% من الرجال(، ومن ثم قضٌة البطالة/توفٌر فرص العمل وفقا 34

 نساء(.

 

 )حسب الجنس( ٌتناولها الحوار مإتمر بؤن وتعتقدشخصٌا  تهمك التً القضاٌا/ المواضٌع هذه هً ما: 56 شنو سقٌ
 

%، تلٌها بدرجة قلٌلة محافظة عمران 84أحتلت قضٌة إنعاش اإلقتصاد الصدارة فً محافظة تعز وبنسبة وحسب المحافظة، 
%( ومن 56%. بالمثل، أحتلت قضٌة الخدمات العامة )كالكهرباء والمٌاه( أهمٌة خاصة بالنسبة للمبحوثٌن فً تعز )30بنسبة 

% من 45%. نفس الشًء ٌنطبق على توفٌر فرص العمل، حٌث ذكر ذلك ما نسبته 40بنسبة ثم محافظة عمران مرة أخرى 
 % فً محافظة عمران. 20% و 34المبحوثٌن فً تعز، وتالها هذه المرة محافظة الحدٌدة بنسبة 
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 (المحافظة حسب) ٌتناولها الحوار مإتمر بؤن وتعتقد شخصٌا تهمك التً القضاٌا/ المواضٌع هذه هً ما: 57 شنو سقٌ

 ٓػٍٝ ؽً ِْبوً ا١ٌّ ِؤرّو اٌؾٛاه إٌٟٛٛللهح اٌضمخ فٟ  :.5.21

%، فٌما 21بؤن الحوار الوطنً سٌإدي إلى حل مشاكل الٌمن، حٌث ٌثق بذلك تماما  %(57ٌعتقد أكثر من نصف المبحوثٌن )
 ثقتهم أو عدم ثقتهم بقدرة مإتمر الحوار على حل مشاكل الٌمن. %36% تقرٌبا وفً المقابل لم ٌبد 36ٌثق إلى حد ما 
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 : ٍذي ثقخ اىَجذىس ثأُ اىذىاس اىىطٍْ سُؤدٌ إىً دو ٍشبمو اى58َُِ شنو سقٌ

 

منهم بؤنهم  %48وحسب الجنس أبدى الرجال ثقة أكبر من النساء فً قدرة مإتمر الحوار الوطنً حل مشاكل الٌمن، حٌث أفاد 
% 22% من النساء، كما ٌثق وإلى حد كبٌر 23ٌثقون إلى حد ما بقدرة مإتمر الحوار الوطنً على حل مشاكل الٌمن مقابل 

، وكان أكثر من وقف على الحٌاد من % من النساء20تقرٌبا من الرجال بقدرة مإتمر الحوار على حل مشاكل الٌمن مقابل 
  الرجال، فٌما كانت نسب عدم الثقة متقاربة بٌن الجنسٌن كما ٌبٌن الشكل أدناه.% من 20% مقابل 52النساء بنسبة 

 

 : ٍذي ثقخ اىَجذىثُِ ثقذسح ٍؤرَش اىذىاس ػيً دو ٍشبمو اىَُِ )دست اىجْس(59 شنو سقٌ

 

فً قدرة مإتمر الحوار على حل ٌثق المبحوثون فً محافظتً صنعاء وعمران أكثر من غٌرهم  على مستوى المحافظة،و
% على الترتٌب. وتصدر المبحوثون فً الحدٌدة من ٌثقون إلى حد ما فً قدرة المإتمر على 29% و 37مشاكل الٌمن وبنسبة 

%(. غالبٌة من ذكر بؤنه ال ٌثق مطلقا فً قدرة 33%( و تعز )36%(، ٌلٌهم المبحوثون فً صنعاء )46حل مشاكل الٌمن )
 %.14لى حل مشاكل الٌمن هم المبحوثون فً محافظة عمران وبنسبة مإتمر الحوار ع
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 (المحافظة حسب) الٌمن مشاكل حل على مإتمرالحوار قدرة فً المبحوثٌن ثقة مدى: 60 شنو سقٌ

 ٌضمخ ثملهح ِؤرّو اٌؾٛاه ػٍٝ ؽً ِْبوً اٌّؾبفظخا 5.21.21

الحوار على مشاكل محافظاتهم، أبدى أكثر من نصف المبحوثٌن ثقتهم فً قدرة وبالنسبة لثقة المبحوثٌن فً قدرة مإتمر 
% 35% بؤنهم ٌثقون إلى حد كبٌر فً قدرة المإتمر على مشاكل محافظاتهم وذكر 16المإتمر على عمل ذلك، حٌث ذكر 

حد ما بقدرة مإتمر الحوار على  % من المبحوثٌن بؤنهم غٌر واثقٌن مطلقا أو إلى9بؤنهم ٌثقون إلى حد ما. فً المقابل، أجاب 
 % من المبحوثٌن الحٌاد.40حل مشاكل محافظاتهم، وفضل 

 

 : اىثقخ ثقذسح ٍؤرَش اىذىاس ػيً دو ٍشبمو اىَذبفظخ61 شنو سقٌ

 

حل مشاكل محافظاتهم، أبدى المبحوثون من الرجال ثقة أكبر من النساء فً قدرة مإتمر الحوار الوطنً على وبحسب الجنس، 
% من 20% من الرجال بؤنهم ٌثقون إلى حد ما بقدرة مإتمر الحوار على حل مشاكل محافظاتهم، مقابل 50حٌث أفاد حوالً 

% 14% من الرجال بؤنهم ٌثقون إلى حد كبٌر فً قدرة مإتمر الحوار على مشاكل محافظاتهم، مقابل 17النساء، وأفاد أٌضا 

4% 2% 1% 

14% 

2% 
4% 

1% 
3% 

43% 

34% 

24% 

37% 
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36% 

17% 18% 

14% 
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 عمران صنعاء الحدٌدة تعز
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40% 

 أثق إلى حد ما
35% 

 أثق بشكل كبٌر
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% تقرٌبا بٌن 14بل، كانت نسبة عدم الثقة، برغم كونها بسٌطة، أكبر بٌن الرجال أٌضا حٌث بلغت من النساء. وفً المقا
 % من الرجال.22% من النساء الوقوف على الحٌاد مقابل 58% بٌن النساء. وفضلت 4الرجال مقابل 

 

 اىَذبفظخ )دست اىجْس(: اىثقخ ثقذسح ٍؤرَش اىذىاسػيً دو ٍشبمو 62 جذوه سقٌ

 

فضال على حل مشاكل محافظاتهم )ثقة المبحوثٌن بقدرة مإتمر الحوار  المحافظة فً ولم تظهر تباٌنات كبٌرة على مستوى
 (.2الملحق رقم  فً راجع الجداول

 ِقوعبد اٌؾٛاه 5.21.22

اإلجابات كما هو مبٌن فً ٌن أٌضا عن آرائهم وتوجهاتهم وآمالهم فٌما ٌخص مخرجات الحوار، وجاءت تم سإال المبحوث
 األقسام التالٌة:

 الدولة شكل 4.10.11.1
%(، والسبب ربما 62أجاب إغلب المبحوثٌن بـ "ال أعرف" )عند سإال المبحوثٌن عن رإٌتهم لشكل الدولة فً المستقبل، 

% 22ٌمٌل ٌرجع إلى أن هذه المصطلحات الجدٌدة ما زالت ملتبسة على الكثٌر من الناس )وبالذات من غٌر المتعلمٌن(. و
 % الوضع الحالً.7% تقرٌبا الفٌدرالٌة و 9تقرٌبا إلى تفضٌل الدولة المركزٌة، فٌما ٌفضل 

8% 
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5% 
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 : شنو اىذوىخ اىَُُْخ فٍ اىَسزقجو 63 شنو سقٌ

 

أبدى نسبة ال باس % تقرٌبا من الرجال. 46%( مقابل 79) "ال أعرفـ "ب أجبن الغالبٌة الساحقة من النساءوحسب الجنس، 
% على الترتٌب 1% و 2%( مقابل 13%( وبقاء الوضع الحالً )16بها من الرجال أهتماما أكبر بموضوع الفٌدرالٌة )

 % من النساء.18% من الرجال مقابل 26بالنسبة للنساء، كما أٌد الدولة المركزٌة 

 

 ىَسزقجو )دست اىجْس(: شنو اىذوىخ اىَُُْخ فٍ ا64 شنو سقٌ

 

المبحوثٌن فً محافظة عمران، وكانت النسب األخرى متقاربة بٌن  بؤي تؤٌٌد منلم تحظى الفٌدرالٌة وعلى مستوى المحافظة، 
%. فً المقابل حصل 81باقً المحافظات. المبحوثون فً محافظة الحدٌدة هم أغلب من أٌد خٌار الدولة المركزٌة وبنسبة 

 %(. 14لحالً على نسب متدنٌة وكانت أعلى نسبة بٌن المبحوثٌن فً محافظة تعز )خٌار بقاء الوضع ا

9% 

22% 

7% 
62% 

 فٌدرالً

 دولة مركزٌة

 الوضع الحالً

 ال ٌعرف
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 : شنو اىذوىخ اىَُُْخ فٍ اىَسزقجو )دست اىَذبفظخ(65 شنو سقٌ

 نظام الحكم 4.10.11.2
النظام البرلمانً، فٌما فضل % 19% النظام الرئاسً وأٌد 34وبسإال المبحوثٌن عن نظام الحكم المفضل فً المستقبل، أٌد 

 % بـ "ال أعرف".38% بقاء نظام الحكم الحالً، وأجاب 9

 

 ٍسزقجال فٍ اىَُِ : ّظبً اىذن66ٌ شنو سقٌ

 

د . فً المقابل فاقت نسبة تؤٌٌ% للرجال22% مقابل 46حسب الجنس، مثلت النساء أكثرٌة من أٌد خٌار النظام الرئاسً بنسبة 
% للنساء 1% تقرٌبا و أقل من 7%( مقابل 17%( وبقاء النظام الحالً )31الرجال تؤٌٌد النساء بالنسبة للنظام البرلمانً )

 %.46على الترتٌب. كالعادة، أغلب المجٌبٌن بـ "ال" هم من النساء وبنسبة 
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9% 

6% 
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 )دست اىجْس(  : ّظبً اىذنٌ اىَفضو فٍ اىَُِ ٍسزقجال67 شنو سقٌ

 

%(، متبوعا 66حصد خٌار النظام الرئاسً أعلى نسبة تؤٌٌد بٌن المبحوثٌن فً محافظة عمران )وعلى مستوى المحافظة، 
% من المبحوثٌن فً محافظة 36%(. فً المقابل، خٌار النظام البرلمانً كان الخٌار المفضل لما نسبته 43بمحافظة الحدٌدة )

مبحوث من محافظة الحدٌدة بقاء الوضع الحالً وهو الخٌار الذي حصد أعلى نسبة بٌن المبحوثٌن  صنعاء، فً حٌن لم ٌإٌد أي
 %(.22فً محافظة تعز )

 

 (المحافظة حسب) مستقبال الٌمن فً الحكم نظام: 68 اىشنو سقٌ

 النظام اإلنتخابً 4.10.11.3
% وأٌد وجود 9% تقرٌبا من المبحوثٌن، فٌما أٌد خٌار القائمة الفردٌة 15النسبٌة وبالنسبة للنظام اإلنتخابً، أٌد خٌار القائمة 

 % بـ "ال أعرف".57% بقاء النظام اإلنتخابً الحالً، وأجاب 11%، فً حٌن أٌد 8كال النظامٌن 
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 : اىْظبً اإلّزخبث69ٍ شنو سقٌ

 

لخٌار القائمة النسبٌة وكال النظامٌن أعلى بٌن الرجال منهم بٌن اإلناث، فٌما مثلت وعلى مستوى الجنس، كانت نسب التؤٌٌد 
ال ٌوجد أٌضا فوارق مهمة بالنسبة لشكل النظام  .(1)تفاصٌل أكثر فً الملحق رقم  النساء أغلبٌة من أجابوا بعدم المعرفة

 (.2الملحق رقم  للجداول فًالرجوع  فضال ٌرجىاإلنتخابً المفضل على مستوى المحافظة )

 مساواة الرجال بالنساء 4.10.11.4
% من 68وبسإال المبحوثٌن عما إذا كانوا سٌصوتون لصالح الدستورالجدٌد إن تضمن المساواة بٌن الرجل والمرأة، أجاب 

% 23% تقرٌبا من الرجال، فٌما أجاب بالنفً 56% بؤنهم سٌفعلون مقابل 81إجمالً المبحوثٌن وأغلبهم من النساء  وبنسبة 
 % من النساء.7% مقابل 38إجمالً المبحوثٌن وأكثرهم من الرجال وبنسبة  من

 اإلجمالي نساء رجال اإلعبثخ

 %68.4 %81.2 %55.6 ٔؼُ

 %22.8 %7.2 %38.4 ال

 %8.8 %11.6 %6.0 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلعّبٌٟ

 اىشجو ثبىَشأح فٍ اىذسزىس اىجذَذ )دست اىجْس(: ٍىقف اىَجذىثُِ ٍِ ٍسبواح 7 جذوه سقٌ

 

% بؤنهم سٌصوتون للدستور الٌمنً 65وعلى مستوى المحافظة، أجاب غالبٌة المبحوثٌن فً كل المحافظات وبنسبة فاقت 
ز %، تلٌها محافظة تع31الجدٌد إن كان ٌتضمن مساواة الرجل بالمراة. نسبٌا، كانت أعلى نسبة رفض فً محافظة عمران بـ 

 %.27بنسبة 
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 اإلجمالي عمران صنعاء الحديدة تعز اإلعبثخ

 %68.4 %68.6 %65.7 %70.0 %67.9 ٔؼُ

 %22.8 %31.4 %8.6 %20.0 %27.4 ال

 %25.7 %10.0 %4.7 ال ٠ؼوف
 

8.8% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلعّبٌٟ

 (اىَذبفظخ: ٍىقف اىَجذىثُِ ٍِ ٍسبواح اىشجو ثبىَشأح فٍ اىذسزىس اىجذَذ )دست 8 جذوه سقٌ

 

 الدولة المدنٌة 4.10.11.5
%( بؤنهم سٌصوتون للدستور الجدٌد إن تضمن نصوص تتعلق بالدولة المدنٌة، حٌث 62مرة أخرى، أفاد غالبٌة المبحوثٌن )

% تقرٌبا(، 9)% من اإلناث. فً المقابل، أجاب بالنفً نسبة متساوٌة الرجال والنساء 50% من الرجال مقابل 74أٌد ذلك 
 % من الرجال.17% من النساء مقابل 41وأجاب بـ "ال أعرف" 

 اإلجمالي نساء رجال اإلعبثخ

 %62.2 %50.0 %74.4 ٔؼُ

 %8.8 %8.8 %8.8 ال

 %29.0 %41.2 %16.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 : ٍىقف اىَجذىثُِ ٍِ اىذوىخ اىَذُّخ فٍ اىذسزىس اىجذَذ9 جذوه سقٌ

 

% من إجمالً 68فً المقابل، المبحوثون فً تعز هم أكثر من أٌد التصوٌت لصالح الدولة المدنٌة فً الدستور الجدٌد وبنسبة 
% 50% و 51%(، ومن ثم المبحوثون فً صنعاء وعمران وبنسبة 56المبحوثٌن، ٌلٌهم المبحوثون فً محافظة الحدٌدة )

ن أكثرٌة من ال ٌإٌدون التصوٌت لصالح الدستورالجدٌد إن أحتوى نصوص ٌمثل المبحوثون من محافظة عمراعلى الترتٌب. 
% تقرٌبا، فً حٌن أن أكثرٌة من أجاب بـ "ال أعرف" هم من مبحوثً محافظة صنعاء وبنسبة 26تتعلق بالدولة المدنٌة وبنسبة 

44.% 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %62.2 %50.0 %51.4 %65.3 %67.9 ٔؼُ

 %8.8 %25.7 %4.3 %8.2 %4.7 ال

 %29.0 %24.3 %44.3 %26.5 %27.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 : ٍىقف اىَجذىثُِ ٍِ اىذوىخ اىَذُّخ فٍ اىذسزىساىجذَذ10 جذوه سقٌ

 الدولة الفٌدرالٌة 4.10.11.6
% فقط 11، أجاب باإلٌجاب سٌصوتون لصالح الدستور أن نص على إقامة دولة فٌدرالٌةوعند سإال المبحوثٌن عما إذا كانوا 

%( بؤنهم الٌعرفون ما إذا 62% من إجمالً المبحوثٌن، وأجاب باقً المبحوثٌن )27، فٌما أجاب بالنفً من إجمالً المبحوثٌن
مبحوثٌن فً محافظة عمران بؤنهم % فقط من ال1كانوا سٌصوتون لهكذا نص أم ال. وحسب المحافظة، ذكر أكثر من 

نسبة عمران وبمحافظة ى نص ٌتعلق بإقامة دولة فٌدرالٌة. حصد الخٌار "ال" أعلى نسبة  فً سٌصوتون للدستور إن أحتو
(43.)% 
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 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %11.2 %1.4 %8.6 %14.1 %13.2 ٔؼُ

 %27.2 %42.9 %31.4 %18.8 %27.4 ال

 %61.6 %55.7 %60.0 %67.1 %59.5 ٠ؼوف ال

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 إُ ّض ػيً إقبٍخ دوىخ فُذساىُخ ىظبىخ اىذسزىس: ٍىقف اىَجذىثُِ ٍِ اىزظىَذ 11 جذوه سقٌ

 

% فقط من النساء بؤنهم سٌصوتون لصالح الدستور أن أحتوى نصا 3% من الرجال مقابل 20وبحسب الجنس، ذكر ما نسبته 
% من النساء بؤنهم لن ٌصوتوا لصالح الدستور 13% تقرٌبا من الرجال مقابل 42حول أقامة دولة فٌدرالٌة، وفً المقابل ذكر 

% بٌن 39% مقابل 84وأجابت األغلبٌة الساحقة من النساء بـ "ال أعرف" وبنسبة  ؤقامة دولة فٌدرالٌة.ٌتعلق بأن أحتوى نصا 
 الرجال.

  

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %11.2 %2.8 %19.6 ٔؼُ

 %27.2 %12.8 %41.6 ال

 %61.6 %84.4 %38.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلعّبٌٟ

 اىَجذىثُِ ٍِ اىزظىَذ ىظبىخ اىذسزىس إُ ّض ػيً إقبٍخ دوىخ فُذساىُخ: ٍىقف 12 جذوه سقٌ

 ِٖبكه اٌّؼٍِٛبد 5.22

تقصً المصادر التً ٌستقى منها المعلومات واألخبار وبحث كذا ٌتعلق هذا القسم بكٌفٌة حصول المبحوث على المعلومات و
 وكذا المصدرالمفضل لمتابعة فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً الشامل.

 كه اٌزٟ ٠َزمٝ اٌّجؾٛصْٛ ِٕٙب ِؼٍِٛبرُٙاٌّٖب 5.22.2

%(، ٌلٌه 55وعن المصادر التً ٌستقى منها المبحوثون معلوماتهم، جاء على ذكر التلفزٌون أكثر من نصف المبحوثٌن )
% تقرٌبا وتوزعت باقً النسب على 2% ومن ثم الصحف بنسبة 13%، فالرادٌو بنسبة 24األصدقاء/واألقارب بنسبة 

 رى.الخٌارات األخ
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 : اىَظبدس اىزٍ َسزقً ٍْهب اىَجذىثىُ ٍؼيىٍبره70ٌ شنو سقٌ

 

وحسب الجنس، ال توجد فوارق مهمة بٌن تفضٌالت الرجال والنساء، عدا عن فروق بسٌطة لصالح الرجال بالنسبة للتلفزٌون 
فضال راجع األصدقاء واألقارب مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة لهن ) فً مسؤلة كونوالرادٌو وفرق بسٌط لصالح النساء 

 (.1الملحق رقم  الجداول فً

لم ٌكن هناك فروق جوهرٌة فً المصادر التً ٌستقى منها المبحوثون معلوماتهم، بإستثناء بسٌط وعلى مستوى المحافظة، 
% فً باقً المحافظات، بؤن التلفزٌون 60مع أكثر من % فقط من المبحوثٌن، مقارنة 41ٌتعلق بمحافظة الحدٌدة، حٌث ذكر 

الرادٌو أٌضا نسبة متقدمة لدى المبحوثٌن من محافظة الحدٌدة وبنسبة أحتل هو مصدر المعلومات الذي ٌستقون منه معلوماتهم. 
صل الشخصٌات % تقرٌبا، كما أحتلت محافظة الحدٌدة المقدمة بالنسبة إلستقاء المعلومات من األصدقاء واألقارب. ح24

 % على الترتٌب فً عمران دون غٌرها.4% و 3اإلجتماعٌة والدٌنٌة على نسبة تزٌد عن 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %55.2 %61.4 %62.9 %41.2 %62.6 اٌزٍفي٠ْٛ

 %13.0 %7.1 %1.4 %23.5 %10.0 اٌواك٠ٛ

 %2.4 %2.1 اٌٖؾف
  

1.6% 

 %6. %1.1 اٌْجىخاٌّٛالغ اإلفجبه٠خ ػٍٝ 
  

.6% 

 %24.2 %21.4 %20.0 %27.1 %24.2 األٕللبء/ األلبهة

 اٌْق١ٖبد االعزّبػ١خ
 

.6% 
 

2.9% .6% 

 اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّغل
   

2.9% .4% 

 أفوٜ
 

1.2% 1.4% 4.3% 1.2% 

 ال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ّٟء
 

3.5% 14.3% 
 

3.2% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 )دست اىَذبفظخ( : اىَظذس اىزٌ َسزقٍ ٍْه اىَجذىثىُ ٍؼيىٍبره13ٌ جذوه سقٌ

55 

24 

13 

3 2 1 1 1 

/  األصدقاء التلفزٌون
 األقارب

المواقع  اخرى الصحف ال ٌعرف الرادٌو
 اإلخبارٌة

الشخصٌات 
 االجتماعٌة
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 ا١ٌٍٍٛخ اٌّفٍٚخ ٌّزبثؼخ ِؤرّو اٌؾٛاه إٌٟٛٛ 5.22.3

لمتابعة % من المبحوثٌن بؤن التلفزٌون هو الوسٌلة المفضلة 73وعن الوسٌلة المناسبة لمتابعة مإتمرالحوارالوطنً، أجاب 
% والمواقع اإلخبارٌة على الشبكة 4% ومن ثم األصدقاء واألقارب بنسبة 9مإتمر الحوار الوطنً، ٌلٌه الرادٌو بنسبة 

 %، وتوزعت باقً النسب على اإلجابات األخرى.2العنكبوتٌة بنسبة 

 

 شاىذىاس اىىطٍْ: اىىسُيخ اىَفضيخ ىذي اىَجذىثُِ ىَزبثؼخ ٍؤر71َ شنو سقٌ

 اٌى١ف١خ اٌّفٍٚخ ٌّزبثؼخ فؼب١ٌبد ِؤرّو اٌؾٛاه إٌٟٛٛ 5.22.4

% من المبحوثٌن بؤنهم ٌفضلون البت 57وحول الكٌفٌة المفضلة لمتابعة فعالٌات مإتمر الحوار الوطنً الشامل، أجاب 
بث ملخص الجلسات،  % أٌضا بؤنهم ٌفضلون6% بؤنهم ٌفضلون بث تسجٌل للجلسات بشكل كامل، وأفاد 6المباشر، وذكر 

 % بؤنهم ٌفضلون تناول نتائج كل جلسة من خالل النشرات اإلخبارٌة.8فٌما قال 

 

 : اىنُفُخ اىَفضيخ ىَزبثؼخ فؼبىُبد ٍؤرَش اىذىاس اىىط72ٍْ شنو سقٌ

 

73.2 

9.8 9.2 

3.6 1.8 .8 .6 .6 

/  األصدقاء عبر الرادٌو ال ٌعرف عبر التلفزٌون
 األقارب

المواقع 
 اإلخبارٌة

مواقع التواصل  عبر الصحف اخرى
 االجتماعً

57 

8 
6 6 6 

تناول نتائج كل جلسة من  بث مباشر
 خالل النشرات اإلخبارٌة

بث ملخصات عن 
 الجلسات

 ال ٌعرف بث مسجل للجلسات كاملة
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الحوار الوطنً من خالل البث % من المبحوثٌن فً محافظة عمران متابعة فعالٌات مإتمر 92وحسب المحافظة، ٌفضل 
 %. وٌفضل49% ومن ثم الحدٌدة بنسبة 67%، فصنعاء بنسبة 77المباشر، ٌلٌهم المبحوثون فً محافظة تعز بنسبة 

% من 6%(. فً المقابل، ٌفضل 9البث المسجل للجلسات بنفس النسبة تقرٌبا ) المبحوثون فً محافظتً تعز والحدٌدة
% من المبحوثٌن فً محافظة صنعاء تناول نتائج الجلسات من 17ات عن الجلسات، وٌفضل المبحوثٌن فً الحدٌدة بث ملخص

 % من المبحوثٌن فً محافظة الحدٌدة.14خالل النشرات األخبارٌة، كما ٌفضل ذلك أٌضا 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %68.1 %91.8 %66.7 %49.3 %76.7 ثش ِجبّو

 %6.9 %1.6 %2.1 %8.8 %8.6 وبٍِخثش َِغً ٌٍغٍَبد 

 %7.4 %1.6 %4.2 %12.2 %6.1 ثش ٍِقٖبد ػٓ اٌغٍَبد

رٕبٚي ٔزبئظ وً عٍَخ ِٓ فالي إٌْواد 

 اإلفجبه٠خ
8.0% 14.2% 16.7% 

 
10.0% 

 أفوٜ
 

.7% 
 

3.3% .7% 

 %6.9 %1.6 %10.4 %14.9 %6. ال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ِؤرّو اٌؾٛاه

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 : اىنُفُخ اىَفضيخ ىَزبثؼخ فؼبىُبد ٍؤرَش اىذىاس اىىط14ٍْ جذوه سقٌ

 

 (.1)فضال راجع الجداول فً الملحق رقم فوارق جوهرٌة حسب الجنس لم تظهر 

 إٌَبء ٚاألٛفبي 5.23

المتعلقة بتمثٌل النساء واألطفال فً مإتمر الحوار، باإلضافة الى ٌحوي هذا الجزء إجابات المبحوثٌن حول عددا من األسئلة 
األمور المتعلقة بالمساواة بٌن الرجال والنساء بالنسبة للمشاركة السٌاسٌة وشغل المناصب الحكومٌة وغٌرها، كما ٌتناول 

 القضاٌا التً ٌرى المبحوثون بؤن على مإتمر الحوار مناقشتها.

 اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ 5.23.2

% من المبحوثٌن تؤٌٌدهم لمساواة الرجل والمرأة فً العمل 64ساواة الرجل بالمرأة فً مجال العمل السٌاسً، أبدى بالنسبة لم
 % تقرٌبا من المبحوثٌن.7%، وأجاب بـ "ال أعرف" 26فٌما عارض ذلك السٌاسً، 
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 : ٍسبواح اىشجو واىَشأح فٍ اىؼَو اىسُبس73ٍ شنو سقٌ

 

، وفً المقابل أٌد ذلك نصف وبحسب الجنس، غالبٌة من أٌد مساواة الرجل بالمرأة فً مجال العمل السٌاسً هن من النساء
% من النساء. وأجاب بـ "ال 15% من الرجال مساواة الرجل بالمرأة، مقابل 43المبحوثٌن من الرجال تقرٌبا. وعارض 

 (.2لم تظهر إختالفات جوهرٌة على مستوى المحافظة )أنظر الملحق رقم و %(.7أعرف" نسبة متساوٌة من الرجال والنساء )

 

 : ٍسبواح اىشجو واىَشأح فٍ اىؼَو اىسُبسٍ )دست اىجْس(74 شنو سقٌ

 ّغً إٌّبٕت اٌؾى١ِٛخ 5.23.3

% وأجاب 31لك ما نسبته % من المبحوثٌن تقرٌبا مساواة الرجل والمرأة فً شغل المناصب الحكومٌة، وعارض ذ63ٌإٌد 
 % بـ "ال أعرف". 6

64% 

29% 

7% 

 نعم

 ال

 ال أعرف

50% 

78% 

43% 

15% 

7% 7% 

 نساء رجال

 نعم

 ال

 ال أعرف
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 : ٍسبواح اىشجو واىَشأح فٍ شغو اىَْبطت اىذنىٍُخ75 شنو سقٌ

 

% من إجمالً 46% من إجمالً المبحوثات، مقابل 80وغالبٌة من أٌد المساواة بٌن الرجل والمرأة كن النساء وبنسبة 
% من إجمالً المبحوثٌن من الرجال مساواة الرجل والمرأة فً شغل المناصب 43عارض المبحوثٌن من الرجال. وقد 

%(. وجاءت النسب حسب 6% من النساء. وقالت نسبة متساوٌة من الرجال والنساء بؤنهم ال ٌعرفون )14الحكومٌة، مقابل 
 (.2المحافظة متقاربة )أنظر الملحق رقم 

 

 : ٍسبواح اىشجو واىَشأح فٍ شغو اىَْبطت اىذنىٍُخ )دست اىجْس(76 شنو سقٌ

 

 اٌجوٌّبْ 5.23.4

% تقرٌبا من المبحوثٌن المساواة بٌن الرجل والمرأة، 57وحول مساواة الرجل والمرأة فً الوصول إلى البرلمان، أٌد 
 %.14% تقرٌبا من المبحوثٌن، وقال "ال أعرف" حوالً 30وعارض ذلك 

63% 

31% 

6% 

 نعم

 ال

 ال أعرف

46% 

80% 

48% 

14% 

 نساء رجال

 نعم

 ال

 ال أعرف



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
69 

 

  

 

 : ٍسبواح اىشجو واىَشأح فٍ اىىطىه إىً اىجشىَب77ُ شنو سقٌ

 

غالبٌة من أٌد المساواة بٌن الرجال والنساء فً الوصول إلى المجالس المنتخبة )البرلمان( هن من النساء وحسب الجنس، 
مساواة  الرجال% من 46% من المبحوثٌن الرجال. وعارض ذلك حوالً 42% من إجمالً المبحوثات، مقابل 71وبنسبة 

 .الرجال% من 11النساء، مقابل  % من16المرأة والرجل فً الوصول إلى البرلمان. وقال "ال أعرف" 

 

 : ٍسبواح اىشجو واىَشأح فٍ اىىطىه إىً اىجشىَب78ُ شنو سقٌ

 إٌَجخ اٌّمزوؽخ ٌزّض١ً إٌَبء فٟ ِؤرّو اٌؾٛاه إٌٟٛٛ 5.23.5

% من المبحوثٌن بؤنهم ٌإٌدون أن 25أفاد وحول النسبة المقترحة من قبل المبحوثٌن لتمثٌل النساء فً مإتمر الحوار الوطنً، 
% 14%، ورأي 30% أن تكون الحصة 17% من إجمالً المشاركٌن فً مإتمر الحوار، ورأى 50تكون حصة المرأة 

% أٌضا أن تكون 10%، ورأى 20% أن تكون حصة النساء 10%، ورأى 50تمثٌل المرأة فً مإتمر الحوار بؤكثر من 

56% 30% 

14% 

 نعم

 ال

 ال أعرف

42% 

71% 

46% 

13% 

 نساء رجال

 نعم

 ال

 ال أعرف
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على  األخرى . توزعت النسب% أعطاء أي تمثٌل للنساء فً مإتمر الحوار الوطن2ًض ، وفً المقابل عار%10الحصة 
 باقً اإلجابات.

 

 : اىْسجخ اىَقزشدخ ٍِ قجو اىَجذىثُِ ىزَثُو اىْسبء فٍ ٍؤرَش اىذىاس اىىط79ٍْ شنو سقٌ

 

% 36% أو أكثر هن من النساء، حٌث أٌدت 50لحوار أكثرٌة من قال بؤن تكون حصة المرأة فً مإتمر اوبحسب الجنس، 
% من النساء بؤن تكون 26وأٌدت % من الرجال. 12%، مقابل 50 من إجمالً المبحوثات من النساء أن تكون حصة المرأة

% من الرجال. فً المقابل، أكثر من قال بؤن تكون حصة المرأة فً مإتمر الحوار 1%، مقابل 50حصة النساء أكثر من 
وٌرى بعدم إعطاء  % من النساء.10% من إجمالً المبحوثٌن من الذكور، مقابل 25% هم من الرجال وبنسبة 30الوطنً 

 % من النساء.1% من الرجال، مقابل 3أي تمثٌل للنساء فً مإتمرالحوار الوطنً 

 

 (الجنس حسب) الوطنً الحوار مإتمر فً نساءال لتمثٌل المبحوثٌن قبل من المقترحة النسبة: 80 شنو سقٌ

4.6 

9.6 10.4 

17.2 

24.6 
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14.4 

أكثر من %50%30%20%10 %10أقل من 
50% 

أرفض 
 تمثٌلهن

 ال أعرف وال أي تمثٌل

8% 
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14% 

4% 

1% 
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26% 

1% 

15% 
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10% 20% 30% 50% أكثر من 
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 إٌَجخ اٌّمزوؽخ ٌزّض١ً إٌَبء فٟ اٌجوٌّبْ 5.23.6

% بؤن 17% من إجمالً المقاعد، وٌرى 50% من المبحوثٌن بؤن تكون الحصة المناسبة لتمثٌل النساء فً البرلمان 18ٌرى 
%، وٌرفض تمثٌل 12ن تكون % بؤ20% وٌرى 50% بؤن تكون الحصة أكثر من 12%، فٌما ٌرى 30تكون الحصة 

 %.5النساء فً المجلس حوالً 

 

 : اىْسجخ اىَقزشدخ ٍِ قجو اىَجذىثُِ ىزَثُو اىْسبء فٍ اىجشىَب81ُ شنو سقٌ

 

وبنسبة % أو أكثر هن من النساء 50وبالمثل، وكما هو فً السإال السابق، أغلب من ٌإٌد أن تكون حصة النساء فً البرلمان 
% للرجال وعلى الترتٌب أٌضا. فً المقابل، أغلب من ٌإٌد أن تكون 0.4% و 9% على الترتٌب، مقابل نسبة 24% و 28

% من النساء. ورفض تمثٌل النساء فً مجلس 15%، مقابل 19% هم من الرجال وبنسبة 30حصة النساء فً البرلمان 
 % من النساء.2% تقرٌبا من الرجال، مقابل 7النواب 

 

 )حسب الجنس( البرلمان فً النساء لتمثٌل المبحوثٌن قبل من المقترحة النسبة: 82شنو سقٌ 
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 إٌَجخ اٌّمزوؽخ ٌزّض١ً إٌَبء فٟ اٌّغبٌٌ اٌّؾ١ٍخ 5.23.7
النساء فً المجالس % من المبحوثٌن بؤن تكون حصة 15جاءت نتائج هذا السإال عن الخٌارات المختلفة متقاربة، حٌث ٌإٌد  

% 12%، وٌرى 50% تقرٌبا أن تكون الحصة أكثر من 14%، وٌرى 50% أن تكون الحصة 14%، وٌرى 30المحلٌة 
ٌمكن معرفة التفاصٌل حسب الجنس والمحافظة  % من المبحوثٌن.7%. فً المقابل ٌرفض تمثٌل النساء 20بؤن تكون الحصة 

 .2و 1فً الملحقٌن 

 

 : اىْسجخ اىَقزشدخ ىزَثُو اىْسبء فٍ اىَجبىس اىَذيُخ83 شنو سقٌ

 فٟ ِؤرّو اٌؾٛاه إٌٟٛٛ رّض١ً إٌَبء 5.23.8

بؤنه كان وأغلبهم من الرجال % 37عند سإال المبحوثٌن عما إذا كان تمثٌل المرأة فً مإتمر الحوار الوطنً كافٌا، أجاب 
لمعرفة مواقف المبحوثٌن  2)أنظر الملحق رقم  وغالبتهم من النساء %45%، فٌما رفض اإلجابة 18كذلك، وأجاب بالنفً 

 حسب المحافظة(.

 

 كافٌا كان الوطنً الحوار مإتمر فً النساء تمثٌل: 84 شنو سقٌ
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 رّض١ً األٛفبي 5.23.9

% بؤن ذلك لم ٌتم، وقال 39أفاد  % فقط باإلٌجاب، فٌما7وحول ما إذا كان قد تم تمثٌل األطفال فً مإتمر الحوار، أجاب 
 % بؤنهم ال ٌعرفون إن كان قد تم تمثٌل األطفال بشكل كافً فً مإتمر الحوار الوطنً.54

 

 : رَثُو األطفبه فٍ ٍؤرَش اىذىاس  اىىطٍْ مبُ مبفُب85 شنو سقٌ

 لٚب٠ب األٛمبي فٟ ِؤرّو اٌؾٛاه إٌٟٛٛ :.5.23

ً ٌرى المبحوثون بؤن على مإتمر الحوار الوطنً مناقشتها، حلت مسؤلة تعلٌم األطفال فً الصدارة بنسبة وبالنسبة للقضاٌا الت
% 2% والزواج المبكر بنسبة 6% وتهرٌب األطفال بنسبة 7% تقرٌبا، فعمالة األطفال بنسبة 20%، تلٌها الصحة بنسبة 46

على األطفال والعنف األسرى وتجنٌد األطفال ورعاٌة األٌتام وضمن القائمة أخرى وردت إجابات من قبٌل اإلعتداء الجنسً 
 والتغذٌة الجٌدة وغٌرها.

 

 رْبوىهب: قضبَب األطفبه اىزٍ َشي اىَجذىثىُ ثأُ ػيً ٍؤرَش اىذىاس 86 شنو سقٌ
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فً  % على الترتٌب.17% و 22اإلطفال وبنسبة  صحةأبدت المبحوثات إهتماما أكبر من الرجال بموضوع وحسب الجنس، 
% من إجمالً المبحوثٌن الذكور بؤن على مإتمر 54المقابل، أبدى الرجال إهتماما أكبر بموضوع تعلٌم األطفال، حٌث قال 

وضوع % تقرٌبا من النساء. كما أبدت النساء إهتماما أكبر من الرجال فً م38الحوار مناقشة قضٌة تعلٌم األطفال، مقابل 
 % للرجال.0.4% تقرٌبا، مقابل 3الزواج المبكر وبنسبة 

 

 (الجنس بحسب) الحوارتناولها مإتمر على بؤن المبحوثون ٌرى التً األطفال قضاٌا: 87شنو سقٌ 

الحوار تناول موضوع تعلٌم قال أكثر من نصف المبحوثٌن فً محافظتً عمران والحدٌدة بؤن على مإتمر وبحسب المحافظة، 
% على الترتٌب. األغلبٌة العظمى من المبحوثٌن ممن قال بؤن على مإتمر الحوار تناول 51% و 56األطفال وبنسبة 

% من إجمالً المبحوثٌن فً المحافظة، كما كان هناك إهتماما 10موضوع الزواج المبكر هم من محافظة عمران وبنسبة 
%. برزت عمالة األطفال كقضٌة مهمة لبعض المبحوثٌن 6%(، تلٌها محافظة تعز بنسبة 17ل )مماثال بقضٌة تهرٌب األطفا

فً محافظات تعز والحدٌدة وعمران، فٌما لم ٌعطها المبحوثون فً محافظة صنعاء أي أهتمام. أغلب من قال الٌعرف أو 
 %.37رفض اإلجابة كان فً محافظة صنعاء وبنسبة 

 ؟تناولهاقضاٌا الطفولة التً ترى أن على مؤتمر الحوار ما هً 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %1.6 %10.0  %6.  اٌيٚاط اٌّجىو

 %5.8 %17.1 %2.9 %2.4 %5.8 رٙو٠ت األٛفبي

 %7.2 %7.1  %8.2 %8.9 ػّبٌخ األٛفبي

 %45.8 %55.7 %35.7 %51.2 %41.1 اٌزؼ١ٍُ

 %19.8 %7.1 %18.6 %21.8 %23.2 اٌٖؾخ

 %4.8 %1.4 %5.7 %7.1 %3.7 أفوٜ

 %15.0 %1.4 %37.1 %8.8 %17.4 ال ٠ؼوف/ هف٘

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 )ثذست اىَذبفظخ( : قضبَب األطفبه اىزٍ َشي اىَجذىثىُ ثأُ ػيً ٍؤرَش اىذىاسرْبوىهب15 جذوه سقٌ

  

54% 18% 12% 7% 3% 6% 

38% 

22% 
18% 

8% 
6% 6% 

3% 

 الزواج المبكر تهرٌب األطفال أخرى عمالة األطفال رفض/ ال ٌعرف الصحة التعلٌم

 نساء

 رجال
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 مالحق الدراسة 5

 : علاٚي إٌزبئظ ؽَت ِزغ١و اٌغٌٕ 2ِؾٍك هلُ  6.2

 

 Q1: هل أنت راض أم غٌر راض عن وضع أسرتك المعٌشً حالٌا؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %29.2 %27.2 %31.2 غ١و هاٗ رّبِب

 %23.6 %14.0 %33.2 غ١و هاٗ إٌٝ ؽل ِب

 %4.8 %4. %9.2 ِؾب٠ل )ال هاٟٙ ٚال غ١و هاٟٙ(

 %22.8 %25.2 %20.4 هاٗ إٌٝ ؽل ِب

 %19.6 %33.2 %6.0 هاٗ رّبِب

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q2ما هو أهم شًء تعتقد أن توفره ٌمكن أن ٌجعل حٌاتك وحٌاة أسرتك أفضل ؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %44.6 %42.0 %47.2 ِٖله كفً/ ٚظ١فخ/ ػًّ/ ى٠بكح اٌلفً

 %18.2 %16.4 %20.0 أٍؼبه/ رٛفو ٍٍغ غنائ١خأقفبٗ 

 %9.0 %6.4 %11.6 رٛفو األِٓ

 %4.6 %3.2 %6.0 اٍزمواه اٌجالك/ اٍزمواه ١ٍبٍٟ

 %12.0 %13.2 %10.8 فلِبد ١ِبٖ/ وٙوثبء/ ٘برف

 %8. %8. %8. اٌطوق/ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

 %2.0 %3.2 %8. رؼ١ٍُ/ ِلهٍخ

 %1.6 %2.0 %1.2 فلِبد ٕؾ١خ/ َِزْفٝ..

 %2.2 %3.6 %8. غ١و مٌه

 %2.6 %4.4 %8. اِزالن ِٕيي فبٓ

 %2.4 %4.8   ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q3هل ترى بأن وضع أسرتك الحالً مقارنة بالسنة الماضٌة أفضل أم أسوأ؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %37.0 %44.4 %29.6 أفًٚ

 %37.0 %27.6 %46.4 أٍٛأ

 %26.0 %28.0 %24.0 ٌُ ٠زغ١و

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q4كٌف تتوقع أن ٌكون وضع أسرتك بعد سنة من اآلن؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %48.4 %51.6 %45.2 أفًٚ

 %9.0 %6.4 %11.6 اٍٛأ

 %4.2 %4.4 %4.0 ٌٓ ٠زغ١و

 %38.4 %37.6 %39.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q5ما هً أبرز مشكلة تواجهك أنت وأسرتك حالٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %25.0 %13.6 %36.4 أؼلاَ اٌٛظبئف )اٌجطبٌخ/ ػلَ ٚعٛك ػًّ/ ِٖله كفً(

 %49.8 %55.6 %44.0 غالء اٌّؼ١ْخ / اٌّْبوً االلزٖبك٠خ األفوٜ

 %2.0 %1.6 %2.4 غ١بة األِٓ/ اٌَالػ/ اٌؼٕف

 %1.0 %4. %1.6 أؼلاَ االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %2. %4.   االٔفٖبي

 %4. %4. %4. اٌفَبك/ ٙؼف/ غ١بة ِؤٍَبد اٌلٌٚخ

 %8.8 %9.2 %8.4 ػلَ رٛفو اٌقلِبد )اٌّبء، اٌىٙوثبء...(

 %2. %4.   ػلَ رٛفو اٌطوق، اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ/ اٌّٛإالد

 %1.0 %1.6 %4. اٌزؼ١ٍُ

 %4.8 %5.6 %4.0 اٌقلِبد اٌٖؾ١خػلَ رٛفو 

 %2.2 %2.8 %1.6 غ١و مٌه

 %1.4 %2.8   ال ٠ؼوف

 %3.2 %5.6 %8. ال ٠ٛعل

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q6ما هً أبرز مشكلة تواجه الٌمن حالٌا حسب رأٌك؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %12.4 %6.0 %18.8 اٌجطبٌخ، لٍخ فوٓ اٌؼًّ

 %25.6 %31.2 %20.0 اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %20.2 %22.0 %18.4 اٌٛٙغ األِٕٟ/ اٌَالػ/ اٌؼٕف

 %2.4 %4.0 %8. اإله٘بة

 %3.4   %6.8 اٌزْلك اٌل٠ٕٟ/ االٔمَبَ اٌّن٘جٟ

 %13.6 %6.8 %20.4 أؼلاَ االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %2.8 %2.0 %3.6 االٔفٖبي

 %3.4 %1.6 %5.2 اٌفَبك/ ٙؼف ِؤٍَبد اٌلٌٚخ

 %4.4 %7.6 %1.2 اٌقلِبد )اٌىٙوثبء، اٌّبء..(

 %2. %4.   اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

 %1.6 %2.4 %8. اٌزؼ١ٍُ

 %8. %1.6   اٌقلِبد اٌٖؾ١خ

 %4.4 %4.8 %4.0 غ١و مٌه

 %4.8 %9.6   ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q7ما هً ثانً أهم مشكلة تواجه الٌمن حالٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %17.4 %10.4 %24.4 اٌجطبٌخ، لٍخ فوٓ اٌؼًّ

 %23.4 %21.2 %25.6 اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %10.8 %12.4 %9.2 اٌٛٙغ األِٕٟ/ اٌَالػ/ اٌؼٕف

 %2.8 %4.4 %1.2 اإله٘بة

 %1.4 %1.2 %1.6 اٌزْلك اٌل٠ٕٟ/ االٔمَبَ اٌّن٘جٟ

 %10.6 %4.8 %16.4 أؼلاَ االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %2.6 %2.0 %3.2 االٔفٖبي

 %3.2 %4.4 %2.0 اٌّْبوً االلزٖبك٠خ

 %3.6 %8. %6.4 اٌفَبك/ ٙؼف ِؤٍَبد اٌلٌٚخ

 %8.2 %10.8 %5.6 اٌقلِبد )اٌىٙوثبء، اٌّبء..(

 %4. %8.   اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

 %4.0 %5.6 %2.4 اٌزؼ١ٍُ

 %2.2 %3.6 %8. اٌقلِبد اٌٖؾ١خ

 %1.6 %2.0 %1.2 غ١و مٌه

 %7.8 %15.6   ٠ؼوفال 

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q8هل تتابع ولو بشكل بسٌط األخبار المتعلقة بالٌمن؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %20.2 %12.4 %28.0 ٔؼُ، ثْىً َِزّو

 %53.6 %55.6 %51.6 أؽ١بٔب

 %26.2 %32.0 %20.4 ال، ال أربثغ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q9هل تتابع األخبار المتعلقة بالحوار الوطنً؟ : 

 اإلجمالي نساء رجال اإلعبثخ

 %14.8 %6.8 %22.8 ٔؼُ، ثْىً َِزّو

 %50.4 %47.2 %53.6 أؽ١بٔب

 %34.8 %46.0 %23.6 ال، ال أربثغ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q10 الرئٌسً: كٌف تتابع أخبار )الحوار الوطنً(، أخبرنً عن المصدر 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %73.6 %74.8 %72.8 اٌزٍفي٠ْٛ

 %13.8 %11.9 %15.2 اٌواك٠ٛ

 %9.   %1.6 اٌٖؾف

 %9. %1.5 %5. اٌّٛالغ االفجبه٠خ ػٍٝ االٔزؤذ

 %10.4 %11.1 %9.9 االٕللبء ٚااللبهة

 %3. %7.   اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّبعل

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q11ما هً أهم قناة تتابع )الحوار الوطنً( من خاللها : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %64.6 %52.5 %73.4 ا١ٌّٓ

 %4. %1.0   ػلْ )اٌو١ٍّخ(

 %6.3 %7.9 %5.0 ا١ٌّٓ ا١ٌَٛ

 %12.1 %16.8 %8.6 اٌَؼ١لح

ً١ٍٙ 3.6% 8.9% 5.8% 

 %1.3 %1.0 %1.4 ا١ٌَّوح

 %2.9 %5.0 %1.4 ٠ّٓ ّجبة

 %5.8 %5.9 %5.8 لٕٛاد ػوث١خ )اٌغي٠وح، اٌؼوث١خ...(

 %8. %1.0 %7. غ١و مٌه
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 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q12ما هً أهم إذاعة تتابع )الحوار الوطنً( عبرها؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %77.8 %50.0 %93.1 إماػخ ٕٕؼبء

 %8.9 %25.0   إماػخ رؼي

 %8.9 %18.8 %3.4 اٌؾل٠لحإماػخ 

 FM   6.3% 2.2%إماػخ ٠ّٓ 

 %2.2   %3.4 إماػبد ك١ٌٚخ أفوٜ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q13ما هً أهم صحٌفة تتابع )مؤتمر الحوار( عبرها؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

   %33.3 %33.3 اٌغّٙٛه٠خ

   %66.7 %66.7 أفجبه ا١ٌَٛ

   %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q14ما هو أهم موقع أو صفحة إخبارٌة تتابع من خاللها )مؤتمر الحوار( ؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

google ٗ2.   %4. اٌٖؾف ا١ّٕ١ٌ% 

 %2. %4.   ػ١ٓ ا١ٌّٓ االفجبه٠ٗ،رؼي ١ٍزٟ

 %2. %4.   ٠ّٓ ٔذ.٠ّٓ ثوً

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q15 هو ثانً أهم مصدر تتابع أخبار )الحوار الوطنً(، من خالله؟: ما 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %6.4 %7.4 %5.8 اٌزٍفي٠ْٛ

 %15.6 %18.5 %13.6 اٌواك٠ٛ

 %8.6 %1.5 %13.6 اٌٖؾف

 %2.5 %1.5 %3.1 اٌّٛالغ االفجبه٠خ ػٍٝ االٔزؤذ

 %1.2 %1.5 %1.0 اٌوٍبئً ا١ٌٖٕخ

 %46.3 %42.2 %49.2 االٕللبء ٚااللبهة

 %9.   %1.6 اٌْق١ٖبد االعزّبػ١خ

 %1.5 %3.0 %5. اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّبعل

 %1.5 %3.7   ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػٟ
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 %15.3 %20.7 %11.5 غ١و مٌه

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q16ما هو أول شًء ٌتبادر إلى ذهنك عند سماع عبارة )الحوار الوطنً(؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %37.0 %16.4 %57.6 االرفبق ث١ٓ ا١١ّٕ١ٌٓ

 %4. %8.   رمبٍُ اٌٍَطخ

 %2.   %4. ّىً اٌلٌٚخ

 %30.6 %40.0 %21.2 أٔٙبء األىِخ

 %2.2 %2.4 %2.0 اٌٛؽلح

 %8. %1.6   االٔفٖبي

 %3.6 %2.4 %4.8 ثٕبء اٌلٌٚخ اٌّل١ٔخ

 %6. %1.2   االٔزقبثبد

 %1.6 %1.6 %1.6 مٌهغ١و 

 %8. %1.2 %4. رٛفو األِٓ

 %4.   %8. ال ّٟء

 %21.8 %32.4 %11.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q17حسب ما تعرفه كم سٌستمر الحوار الوطنً؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %4. %8.   الً ِٓ ّٙو

 %1.8 %2.4 %1.2 ّٙو

 %1.6 %1.6 %1.6 أّٙو 3ِٓ ّٙو٠ٓ إٌٝ 

 %1.6 %1.6 %1.6 اّٙو 4-5

 %45.6 %31.6 %59.6 اّٙو 6-7

 %1.6 %1.6 %1.6 ّٙو 12 - 8

 %8. %4. %1.2 أوضو ِٓ ٍٕخ

 %1.0 %2.0   كائّب

 %45.6 %58.0 %33.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q18قلٌة أم قصٌرة مدة طوٌلة، أو قصٌرة؟ : هل المدة من وجهة نظرك كافٌة، طوٌلة جددا، أم طوٌلة 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %2.5 %4.7 %1.1 ل١ٖوح علا

 %12.1 %12.3 %12.1 ل١ٖوح إٌٝ ؽل ِب

 %43.6 %41.5 %44.8 وبف١خ

 %19.3 %12.3 %23.6 ٠ٍٛٛخ إٌٝ ؽل ِب

 %13.9 %17.9 %11.5 ٠ٍٛٛخ علا

 %8.6 %11.3 %6.9 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q19إلى أي حد أنت مهتم بموضوع الحوار الوطنً؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %26.0 %41.2 %10.8 غ١و ِٙزُ ػٍٝ اإلٛالق

 %10.6 %12.4 %8.8 غ١و ِٙزُ إٌٝ ؽل ِب

 %37.0 %29.2 %44.8 ِٙزُ إٌٝ ؽل ِب

 %26.4 %17.2 %35.6 ِٙزُ علا

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q20لماذا أنت مهتم، هل ممكن أن تعطٌنً أهم سبب؟  : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %66.2 %56.0 %72.1 ٌزٕزٟٙ ِْبوً ا١ٌّٓ

 %13.6 %18.1 %10.9 ١ٌزؾَٓ اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %1.6   %2.5 ؽزٝ ٠زفك ا١ّٕ١ٌْٛ

 %1.3 %1.7 %1.0 ٌّٕغ اؽزّبي اٌؾوة

 %2.5 %2.6 %2.5 ِٓ أعً اٌٛؽلح

 %6. %9. %5. ل١بَ اٌلٌٚخ اٌّل١ٔخ

 %3. %9.   أزقبة هئ١ٌ عل٠ل

 %9.8 %10.3 %9.5 إٔٙبء األىِخ ا١ٌَب١ٍخ

 %3.   %5. ٔيع ٍالػ اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ

 %2.2 %6.0   ِؼبٌغخ لٚب٠ب إٌبً

 %1.3 %2.6 %5. غ١و مٌه

 %3. %9.   ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q21 :لماذا لست مهتما، هل ممكن أن تعطٌنً أهم سبب؟ 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %3.3 %2.2 %6.1 اٌؾٛاه غ١و ؽم١مٟ

 %2.7 %3.7   ال ٠ٙزُ ثّْبوٍٟ

 %3.8 %3.0 %6.1 ٌٓ ٠ؼبٌظ ِْبوً ا١ٌّٓ

 %2.7 %2.2 %4.1 ال أصك ثبٌّْبهو١ٓ

 %3.3 %3.0 %4.1 ِغوك ك٠ىٛه ١ٍبٍٟ

 %5.   %2.0 اٌقبهط )أعٕلح فبهع١خ(ِغٙي ِٚؼل ِٓ 

 %5. %7.   ال ٠ّضً وً ا١١ّٕ١ٌٓ

 %48.1 %41.0 %67.3 ِْغٛي، ال أ٘زُ ثب١ٌَبٍخ

 %2.7 %3.7   غ١و مٌه

 %20.8 %24.6 %10.2 ال ٠ؼوف

 %6.0 %8.2   ال رٛعل وٙوثبء

 %5.5 %7.5   ال ٠ٛعل رٍفي٠ْٛ/هاك٠ٛ/ ١ٍٍٚخ ِزبثؼخ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q22هل كل ما ٌتعلق بمؤتمر الحوار ٌبدو واضحا بالنسبة لك؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %12.2 %8.0 %16.4 ٔؼُ

 %36.8 %38.8 %34.8 ل١ٍال

 %20.6 %9.6 %31.6 ال، ١ٌَذ ٚاٙؾخ

 %30.4 %43.6 %17.2 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q24تم اختٌار المشاركٌن فً مؤتمر الحوار ؟ : حسب ما تعرفه، كٌف 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %9.4 %8.0 %10.8 ػٕل ٛو٠ك األؽياة/ ِؾبٕٖخ ث١ٓ االؽياة

 %8.0 %1.2 %14.8 رّض١ً ٌىً فئبد اٌّغزّغ

 %3.0 %6.0   ّق١ٖبد ٠قزبه٘ب اٌوئ١ٌ

 %1.4 %4. %2.4 ِٓ ا١ٌَب١١ٍٓ، فئبد فبٕخ ِٓ إٌبً رقزبه

 %2.0 %4.0   اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ/ اٌَّؤ١ٌٚٓ فٟ اٌؾٛاه إٌٟٛٛ افزبهُٚ٘

 %2.0 %8. %3.2 غ١و مٌه

 %73.6 %78.8 %68.4 ال ٠ؼوف

 %6. %8. %4. هف٘

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q25هل تعتقد بأنه تم تمثٌل كل القوى فً المجتمع، حسب؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %13.8 %14.8 %12.8 ٔؼُ

 %22.6 %24.0 %21.2 ِؼظّٙب

 %13.8 %10.8 %16.8 ال، ٌُ رّضً

 %49.8 %50.4 %49.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q26من هً برأٌك الفئات/ المجموعات التً لم تمثل/ تشارك فً )مؤتمر الحوار(؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %4.3 %3.7 %4.8 اإلٕالػ

 %1.4   %2.4 اإلّزواوٟ

 %1.4   %2.4 إٌبٕوٞ

 %1.4   %2.4 ؽٍفبء اٌّْزون

 %7.2 %3.7 %9.5 اٌؾوان اٌغٕٛثٟ

 %1.4 %3.7   أٖٔبه هللا )اٌؾٛص١ْٛ(

 %21.7 %14.8 %26.2 اٌْجبة

 %1.4 %3.7   إٌَبء

 %13.0 %3.7 %19.0 ا١ٌّّْٙٓ _)اٌفئبد اٌقبٕخ(

 %1.4   %2.4 ل١بكاد اٌغ١ِ ٚاألِٓ

 %4.3   %7.1 ١ّٛؿ اٌمجبئً

 %5.8   %9.5 هعبي اٌل٠ٓ

 %7.2   %11.9 اٌّغزوثْٛ

 %2.9   %4.8 اٌَّزمٍْٛ

 

Q27هل تعتقد بأن هناك من ٌمثلك فً مؤتمر الحوار؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %34.0 %29.6 %38.4 ٔؼُ

 %25.0 %17.6 %32.4 ال

 %41.0 %52.8 %29.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q29من تعتقد بأنه األكثر تمثٌال )أكثر المشاركٌن( فً مؤتمر الحوار؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %4. %8.   اٌَّزم١ٍٓ

 %29.6 %29.6 %29.6 لٛائُ األؽياة

 %2. %4.   ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ

 %7.4 %4.8 %10.0 لبئّخ اٌوئ١ٌ

 %3.0 %4.8 %1.2 اٌْجبة

 %1.2 %8. %1.6 إٌَبء

 %1.2 %2.4   غ١و مٌه

 %2.6 %4. %4.8 اٌؾوان اٌغٕٛثٟ

 %54.4 %56.0 %52.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q29_bمن تعتقد بأنه األكثر تأثٌرا )من المشاركٌن( فً مؤتمر الحوار؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %2. %4.   اٌَّزم١ٍٓ

 %5.0 %2.8 %7.2 لٛائُ األؽياة

 %4. %8.   ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ

 %2.8 %3.2 %2.4 لبئّخ اٌوئ١ٌ

 %1.8 %2.4 %1.2 اٌْجبة

 %6. %1.2   إٌَبء

 %2.2 %2.8 %1.6 غ١و مٌه

 %1.2 %1.6 %8. اٌؾوان اٌغٕٛثٟ

 %6. %8. %4. اٌؾٛص١ْٛ

 %85.2 %84.0 %86.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q30من هً الشخصٌة التً لم تشارك فً مؤتمر الحوار وتعتقد بأنه كان ٌجب أن تشارك؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %2. %4.   أٔب

 %2. %4.   اثٟ

 %4. %4. %4. اؽّل ػٍٟ ػجل هللا ٕبٌؼ

 %2.   %4. اٌؾوان اٌغٕٛثٟ اٌنٞ فبهط اٌجالك

 %2. %4.   اٌؾوان إٌٟٛٛ

 %2. %4.   اٌْجبة

 %2.   %4. ا١ٌْـ /اؽّل ِؾّل ١٘ٚت

 %2. %4.   اٌؼبلً ؽك لو٠زٕب

 %2.   %4. اٌؼالِٗ/٠ؾٟ اٌؾغٛهٞ

 %4. %4. %4. اٌؼٍّبء

 %2.   %4. اٌّْب٠ـ

 %8. %1.6   اً٘ لو٠زٟ

 %2. %4.   اٍٟ٘ لو٠زٟ

 %2. %4.   ثْوٜ اٌّمطوٞ

 %2.4 %4.4 %4. رٛوً ووِبْ

 %2. %4.   ؽ١َٓ األؽّو

 %4.2   %8.4 ؽ١ّل االؽّو

 %6. %4. %8. ؽ١له اثٛ ثىو اٌؼطبً

 %2.   %4. ؽ١له اثٛثىو اٌؼطبً

 %2.   %4. ك/ ػجلاٌغجبه ١ٛت إٌٛه

 %2. %4.   ىٚعٟ

 %2.   %4. ّجبة اٌضٛهح

 %2. %4.   ّجبة اٌضٛهٖ

 %2. %4.   ّٛلٟ اؽّل ٘ب٠ً

 %4.   %8. ّٛلٟ اٌمبٟٙ

 %2. %4.   ١ّـ اٌمو٠خ

 %2. %4.   ٛبهق ػٍٟ ػجلهللا ٕبٌؼ

 %2.   %4. ػجلاٌمبكه ٘الي

 %1.0 %8. %1.2 ػجلاٌّغ١ل اٌئلأٟ

 %2.   %4. ػل اٌّغ١ل اٌئلأٟ

 %2.   %4. ػٍّبء ا١ٌّٓ

 %1.2 %4. %2.0 ػٍٟ ٍبٌُ اٌج١٘

 %3.0 %2.8 %3.2 ػٍٟ ػجل هللا ٕبٌؼ

 %1.0   %2.0 ػٍٟ ٔبٕو ِؾّل
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 %2.   %4. ف١ًٖ ٍؼ١ل فبهع

 %51.0 %61.2 %40.8 ال ٠ؼوف

 %25.0 %18.4 %31.6 ال ٠ٛعل

 %2.   %4. ِؾّل اٌم١وػٟ

 %4.   %8. ِؾّل ا١ٌلِٟٚ

 %2.8 %3.6 %2.0 ِؾّل ٍبٌُ ثبٍٕلٚح

 %2.   %4. ِٕٖٛه اٌؾٕك

 %2. %4.   َٔبء لو٠زٟ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_A  : األحزاب(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %29.2 %30.4 %28.0 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %20.2 %11.6 %28.8 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %3.4 %2.8 %4.0 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %4. %8.   ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %46.8 %54.4 %39.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_B الرئٌس )قائمة الرئٌس((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من(  :
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %29.4 %30.0 %28.8 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %12.8 %7.6 %18.0 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %4.0 %3.6 %4.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %2. %4.   ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %53.6 %58.4 %48.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q31_C تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو :  )الحراك الجنوبً(هل تعتقد بأنه
 لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %19.8 %14.4 %25.2 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %11.0 %7.6 %14.4 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %12.4 %12.0 %12.8 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %3.2 %4.4 %2.0 رّض١ٍٙبٌُ ٠زُ 

 %53.6 %61.6 %45.6 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_D أنصار هللا )الحوثٌون( (هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من(  :
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %21.8 %17.6 %26.0 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %12.6 %12.0 %13.2 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %6.4 %4.0 %8.8 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %2.6 %3.2 %2.0 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %56.6 %63.2 %50.0 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_Eفً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم  :  )الشباب (هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %14.6 %15.2 %14.0 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %1.6 %1.6 %1.6 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %30.8 %26.8 %34.8 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %6.6 %1.2 %12.0 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %46.4 %55.2 %37.6 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q31_F المرأة(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %32.8 %26.0 %39.6 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %4.2 %8. %7.6 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %17.2 %20.8 %13.6 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %8. %1.2 %4. ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %45.0 %51.2 %38.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_Gمناسب، أكثر من الالزم، أقل من  :  )منظمات المجتمع المدنً(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %13.6 %7.2 %20.0 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %1.6   %3.2 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %13.6 %10.8 %16.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %1.2 %2.0 %4. ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %70.0 %80.0 %60.0 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_H األطفال(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %1.6 %8. %2.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %2.   %4. ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %4.2 %6.8 %1.6 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %37.2 %30.8 %43.6 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %56.8 %61.6 %52.0 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

  



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
89 

 

  

Q31_I الفئات الخاصة )المهمشٌن((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من(  :
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %2.6 %2.4 %2.8 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %2. %4.   ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %20.6 %20.8 %20.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %18.2 %12.8 %23.6 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %58.4 %63.6 %53.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

       اإلجمالً

 

Q31_J ،العسكرٌٌن )قٌادات الجٌش واألمن((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم(  :
 أقل من الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %13.6 %10.4 %16.8 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %5.2 %2.4 %8.0 ٠غت ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب

 %9.4 %12.8 %6.0 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %7.4 %6.0 %8.8 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %64.4 %68.4 %60.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_K الالزم، أقل من :  )رجال األعمال والتجار(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %15.6 %12.0 %19.2 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %8.0 %9.2 %6.8 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %3.6 %2.0 %5.2 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %3.8 %2.4 %5.2 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %69.0 %74.4 %63.6 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

       اإلجمالً
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Q31_L المشائخ )مشائخ قبلٌٌن((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من(  :
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %17.6 %15.2 %20.0 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %14.8 %11.2 %18.4 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %6.6 %6.8 %6.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %2.6 %1.6 %3.6 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %58.4 %65.2 %51.6 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_M مناسب، أكثر من الالزم، أقل من :  )العلماء )مشائخ دٌن((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %14.2 %14.0 %14.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %7.0 %4.0 %10.0 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %13.8 %13.2 %14.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %5.2 %2.4 %8.0 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %59.8 %66.4 %53.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_N المغتربٌن(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %6.8 %3.2 %10.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %4. %8.   ٠غتٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب 

 %15.4 %17.6 %13.2 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %10.6 %7.2 %14.0 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %66.8 %71.2 %62.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_O الالزم، أو لم ٌتم :  )المستقلٌن(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %14.2 %10.0 %18.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %1.0 %1.2 %8. ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %13.2 %12.4 %14.0 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %2.8 %1.6 %4.0 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب
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 %68.8 %74.8 %62.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_P أخرى(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %2.0 %4. %3.6 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %5.8 %1.2 %10.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %4.6 %3.6 %5.6 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %87.6 %94.8 %80.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q32من خالل متابعتك، معرفتك. هل ٌتناول مؤتمر الحوار المشاكل التً تواجه الٌمن فعلٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %58.2 %46.0 %70.4 ٔؼُ

 %8.4 %6.0 %10.8 ال

 %33.4 %48.0 %18.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q33ما هً أهم قضٌة ترى بأن على مؤتمر الحوار التركٌز علٌها أكثر من غٌرها؟  : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %18.0 %8.4 %27.6 ل١ٚخ اٌغٕٛة

 %4.2 %6.8 %1.6 ل١ٚخ ٕؼلح )اٌؾٛص١ْٛ(

 %17.8 %21.6 %14.0 اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %15.2 %14.0 %16.4 األِٓ

 %7.2 %6.8 %7.6 االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %5.0 %4.0 %6.0 اٌّٖبٌؾخ ا١ٌٕٛٛخ

 %2.6 %2.4 %2.8 ثٕبء اٌلٌٚخ

 %2.   %4. اٍزمال١ٌخ ا١ٌٙئبد

 %6.   %1.2 اٌؾىُ اٌو١ّل

 %4. %4. %4. ثٕبء اٌغ١ِ ٚاألِٓ

 %1.2 %1.6 %8. اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد

 %10.0 %12.0 %8.0 اٌز١ّٕخ اٌْبٍِخ

 %3.6 %5.2 %2.0 غ١و مٌه

 %3.2 %2.4 %4.0 اٌؾبفع ػٍٝ اٌٛؽلح

 %1.0 %2.0   رٛف١و اٌقلِبد/ اٌىٙوثبء/ اٌّبء
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 %1.2 %1.2 %1.2 اٌّغزوث١ٓ فٟ اٌَؼٛك٠خ

98 6.0% 11.2% 8.6% 

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q34 لمواضٌع تهمك أنت شخصٌا؟: هل تشعر بأن مؤتمر الحوار ٌتناول مشاكل أو معالجات 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %49.4 %36.8 %62.0 ٔؼُ

 %16.2 %11.6 %20.8 ال

 %34.4 %51.6 %17.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q35ما هً هذه المواضٌع/ القضاٌا التً تهمك وتعتقد بأن مؤتمر الحوار ٌتناولها : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %50.4 %52.6 %49.1 إٔؼبُ االلزٖبك

 %35.0 %17.9 %45.3 اٌجطبٌخ/ رٛف١و فوٓ ػًّ

 %3.5 %2.1 %4.4 رٛؽ١ل اٌغ١ِ

 %16.9 %11.6 %20.1 اٍزّواه اٌٛؽلح

 %12.2 %10.5 %13.2 ل١ٚخ اٌغٕٛة

 %38.6 %46.3 %34.0 اٌقلِبد )اٌىٙوثبء/ اٌّبء...(

 %15.0 %12.6 %16.4 اٌقلِبد اٌٖؾ١خ

 %5.9 %8.4 %4.4 اٌطوق ٚاٌّٛإالد

 %17.7 %11.6 %21.4 أفوٜ

 

Q36إلى أي مدى تثق فً أن مؤتمر الحوار الوطنً سٌؤدي إلى حل مشاكل الٌمن؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %4.4 %2.0 %6.8 ال أصك ِطٍمب

 %2.8 %2.4 %3.2 ال أصك إٌٝ ؽل ِب

 %36.2 %52.0 %20.4 ِؾب٠ل

 %35.6 %23.2 %48.0 إٌٝ ؽل ِب أصك

 %21.0 %20.4 %21.6 أصك ثْىً وج١و

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q37إلى أي مدى تثق فً أن مؤتمر الحوار الوطنً سٌؤدي إلى حل مشاكل محافظتك؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %5.4 %2.4 %8.4 ال أصك ِطٍمب

 %3.6 %2.0 %5.2 ال أصك إٌٝ ؽل ِب

 %40.2 %58.0 %22.4 ِؾب٠ل

 %35.0 %20.4 %49.6 أصك إٌٝ ؽل ِب

 %15.8 %17.2 %14.4 أصك ثْىً وج١و

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q39إلى أي مدى تثق فً أن مؤتمر الحوار الوطنً سٌفضً إلى حل مشاكلك/مشاكل أسرتك؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %14.4 %15.2 %13.6 ال أصك ِطٍمب

 %3.2 %1.2 %5.2 ال أصك إٌٝ ؽل ِب

 %42.6 %58.4 %26.8 ِؾب٠ل

 %27.0 %12.0 %42.0 أصك إٌٝ ؽل ِب

 %12.8 %13.2 %12.4 أصك ثْىً وج١و

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q40:ما الذي تأمل أن ٌحققه/ٌخرج به مؤتمر الحوار بالنسبة لـ:)شكل الدولة الٌمنٌة( هل : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %8.6 %1.6 %15.6 ف١لهاٌٟ

 %21.8 %18.0 %25.6 كٌٚخ ِووي٠خ

 %7.2 %1.2 %13.2 اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ

 %62.4 %79.2 %45.6 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q41 ،)هل:: ما الذي تأمل أن ٌحققه/ٌخرج به مؤتمر الحوار بالنسبة لـ: )نظام الحكم فً الٌمن 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %34.0 %46.0 %22.0 ٔظبَ هئبٍٟ

 %19.0 %6.8 %31.2 ٔظبَ ثوٌّبٟٔ

 %9.0 %8. %17.2 اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ

 %38.0 %46.4 %29.6 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q42 االنتخابً فً الٌمن( هل: ما الذي تأمل أن ٌحققه/ ٌخرج به مؤتمر الحوار بالنسبة لـ: )النظام 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %14.8 %8.0 %21.6 لبئّخ َٔج١خ

 %8.8 %10.4 %7.2 لبئّخ فوك٠خ

 %7.8 %7.2 %8.4 والّ٘ب

 %11.0 %4.0 %18.0 إٌظبَ االٔزقبثٟ اٌؾبٌٟ

 %57.6 %70.4 %44.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q43_a لصالح الدستور الٌمنً الجدٌد إذا كان ٌتضمن:)المساواة بٌن الرجال والنساء(؟: هل ستصوت 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %68.4 %81.2 %55.6 ٔؼُ

 %22.8 %7.2 %38.4 ال

 %8.8 %11.6 %6.0 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q43_b ٌتضمن:)الدولة المدنٌة(؟: هل ستصوت لصالح الدستور الٌمنً الجدٌد إذا كان 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %62.2 %50.0 %74.4 ٔؼُ

 %8.8 %8.8 %8.8 ال

 %29.0 %41.2 %16.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q43_cهل ستصوت لصالح الدستور الٌمنً الجدٌد إذا كان ٌتضمن:)دولة فدرالٌة(؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %11.2 %2.8 %19.6 ٔؼُ

 %27.2 %12.8 %41.6 ال

 %61.6 %84.4 %38.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q44 التً تستقً منها معلوماتك بشكل عام؟ أهم مصدر:  ما هو 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %55.2 %50.8 %59.6 اٌزٍفي٠ْٛ

 %13.0 %12.8 %13.2 اٌواك٠ٛ

 %1.6 %1.2 %2.0 اٌٖؾف



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
95 

 

  

 %6. %8. %4. اٌّٛالغ اإلفجبه٠خ ػٍٝ اٌْجىخ

 %24.2 %26.8 %21.6 األٕللبء/ األلبهة

 %6. %4. %8. اٌْق١ٖبد االعزّبػ١خ

 %4.   %8. اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّغل

10 1.6% .8% 1.2% 

 %3.2 %6.4   ال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ّٟء

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q45ما هً الوسٌلة المفضلة بالنسبة لك لمتابعة مؤتمر الحوار الوطنً فً المستقبل؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %73.2 %70.4 %76.0 ػجو اٌزٍفي٠ْٛ

 %9.2 %9.6 %8.8 ػجو اٌواك٠ٛ

 %6. %8. %4. ػجو اٌٖؾف

 %1.8 %8. %2.8 اٌّٛالغ اإلفجبه٠خ ػٍٝ اٌْجىخ

 %4. %8.   ػجو اٌوٍبئً ا١ٌٖٕخ

 %3.6 %4.0 %3.2 ػجو األٕللبء/ األلبهة

 %6. %4. %8. ػجو ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػٟ

 %8.   %1.6 غ١و مٌه

 %9.8 %13.2 %6.4 ال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ّٟ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q46ًبرأٌك، ما هً الكٌفٌة المفضلة لمتابعة فعالٌات مؤتمر الحوار الوطن : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %68.1 %64.4 %71.6 ثش ِجبّو

 %6.9 %6.3 %7.4 ثش َِغً ٌٍغٍَبد وبٍِخ

 %7.4 %3.4 %11.2 ثش ٍِقٖبد ػٓ اٌغٍَبد

 %10.0 %12.2 %7.9 رٕبٚي ٔزبئظ وً عٍَخ ِٓ فالي إٌْواد اإلفجبه٠خ

 %7. %5. %9. غ١و مٌه

 %6.9 %13.2 %9. اٌؾٛاهال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ِؤرّو 

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q47هل تؤٌد أو ال تؤٌد مساواة الرجل والمرأة فً: )العمل السٌاسً(؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %64.2 %78.4 %50.0 ٔؼُ

 %29.0 %14.8 %43.2 ال

 %6.8 %6.8 %6.8 ال أػوف
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 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q48 :هل تؤٌد أو ال تؤٌد مساواة الرجل والمرأة فً )شغل المناصب الحكومٌة(؟ 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %62.6 %79.6 %45.6 ٔؼُ

 %31.2 %14.4 %48.0 ال

 %6.2 %6.0 %6.4 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q49هل تؤٌد أو ال تؤٌد مساواة الرجل والمرأة فً )البرلمان(؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %56.6 %70.8 %42.4 ٔؼُ

 %29.6 %12.8 %46.4 ال

 %13.8 %16.4 %11.2 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q50لو كان األمر بٌدك، ما هً النسبة التً تقترحها لتمثٌل النساء فً مؤتمر الحوار الوطنً؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %4.6 %8. %8.4 %10ِٓ ألً 

10% 16.8% 2.4% 9.6% 

20% 14.8% 6.0% 10.4% 

30% 24.8% 9.6% 17.2% 

50% 12.8% 36.4% 24.6% 

 %13.8 %26.4 %1.2 %50أوضو ِٓ 

 %2.2 %1.2 %3.2 ٚال أٞ رّض١ً

 %14.4 %14.8 %14.0 ال أػوف

 %3.2 %2.4 %4.0 أهف٘ رّض١ٍٙٓ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q51_aلو كان األمر بٌدك......ما هً النسبة التً تقترحها لتمثٌل النساء فً )مجلس النواب(؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %7.6 %1.6 %13.6 %10ألً ِٓ 

10% 17.2% 4.0% 10.6% 

20% 15.2% 8.8% 12.0% 

30% 19.2% 15.2% 17.2% 
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50% 8.8% 27.6% 18.2% 

 %12.4 %24.4 %4. %50أوضو ِٓ 

 %3.2 %1.2 %5.2 ٚال أٞ رّض١ً

 %14.2 %14.8 %13.6 ال أػوف

 %4.6 %2.4 %6.8 أهف٘ رّض١ٍٙٓ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q51_bلو كان األمر بٌدك......ما هً النسبة التً تقترحها لتمثٌل النساء فً )المجالس المحلٌة(؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %7.4 %8. %14.0 %10ألً ِٓ 

10% 15.6% 6.4% 11.0% 

20% 16.0% 8.8% 12.4% 

30% 16.0% 14.4% 15.2% 

50% 5.6% 23.2% 14.4% 

 %13.8 %26.8 %8. %50أوضو ِٓ 

 %4.2 %8. %7.6 ٚال أٞ رّض١ً

 %14.6 %15.6 %13.6 ال أػوف

 %7.0 %3.2 %10.8 أهف٘ رّض١ٍٙٓ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q52هل تعتقد بأن تمثٌل المرأة فً مؤتمر الحوار الوطنً كان كافٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %37.0 %26.8 %47.2 ٔؼُ

 %18.0 %22.0 %14.0 ال

 %45.0 %51.2 %38.8 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

       اإلجمالً

 

Q53هل تم تمثٌل األطفال فً مؤتمر الحوار؟ : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %7.6 %10.4 %4.8 ٔؼُ

 %38.6 %31.2 %46.0 ال

 %53.8 %58.4 %49.2 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q54 .ًقضاٌا الطفولة التً ترى أن على مؤتمر الحوار مناقشتها ؟ ما ه 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %1.6 %2.8 %4. اٌيٚاط اٌّجىو

 %5.8 %6.0 %5.6 رٙو٠ت األٛفبي

 %7.2 %7.6 %6.8 ػّبٌخ األٛفبي

 %45.8 %37.6 %54.0 اٌزؼ١ٍُ

 %19.8 %22.0 %17.6 اٌٖؾخ

 %4.8 %6.4 %3.2 غ١و مٌه

 %15.0 %17.6 %12.4 ال ٠ؼوف/ هف٘

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

       

 

 الفئة العمرٌة

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

18-19 6.4% 8.8% 7.6% 

20-24 12.0% 19.6% 15.8% 

25-29 13.6% 24.4% 19.0% 

30-34 12.0% 14.4% 13.2% 

35-39 18.4% 8.0% 13.2% 

40-44 10.0% 6.8% 8.4% 

45-49 7.6% 4.4% 6.0% 

50-54 5.2% 3.2% 4.2% 

55-59 3.2% 4.8% 4.0% 

60-64 6.0% 4.0% 5.0% 

65+ 5.6% 1.6% 3.6% 

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q63الحالة االجتماعٌة : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %16.6 %17.6 %15.6 أػية

 %73.4 %69.6 %77.2 ِزيٚط ٌٚل٠ه أٚالك

 %8.4 %9.6 %7.2 ِزيٚط ١ٌٌٚ ٌل٠ه أٚالك

 %1.6 %3.2   غ١وٖ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q64 الدخل الشهري ألسرتك.....: أرجو منك أن تطلعنً على 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %11.4 %8.4 %14.4 أٚ ألً  200000

200001- 400000 24.8% 32.4% 28.6% 

400001- 600000 20.4% 28.4% 24.4% 

600001- 800000 15.6% 12.0% 13.8% 

800001-1000000 9.2% 8.4% 8.8% 

1000001-1200000 .4% 2.8% 1.6% 

1200001-1400000 1.2% .4% .8% 

1400001- 1600000 .8% .4% .6% 

1600001- 1800000   .4% .2% 

1800001- 2000000   .4% .2% 

 %6. %1.2   أٚ أوضو 2000001

 %9.0 %4.8 %13.2 هف٘ اإلعبثخ/ ال ٠ؼوف  ) ال رموأ(

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q65 هً أفضل ما ٌصف دخلك األسري؟: وأي من العبارات التالٌة 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %24.4 %29.6 %19.2 ١ٌٌ ٌل٠ٕب اٌّبي اٌىبفٟ ٌزأ١ِٓ اؽز١بعبرٕب األٍب١ٍخ

 %71.8 %67.6 %76.0 ثّملٚهٔب أْ ْٔزوٞ ِب ٘ٛ ٙوٚهٞ

 %2.6 %1.6 %3.6 ثّملٚهٔب أْ ْٔزوٞ ثؼ٘ األ١ّبء اٌجب٘ظخ اٌضّٓ

 %1.2 %1.2 %1.2 وً ِب ٔوغت ث٠ّٗىٕٕب  رمو٠جبً ّواء 

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q66ما هو أعلى مستوى تعلٌمً وصلت إلٌه؟   : 

 اإلعّبٌٟ َٔبء هعبي اإلعبثخ

 %41.4 %58.0 %24.8 أِٟ )غ١و ِزؼٍُ(

 %4.4 %3.6 %5.2 ١ٌٌ ٌل٠ٗ أٞ رؼ١ٍُ هٍّٟ

 %17.4 %13.2 %21.6 ٌل٠ٗ ثؼ٘ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ

 %3.8 %2.4 %5.2 أٔٙٝ اٌّوؽٍخ األٍب١ٍخ

 %7.0 %4.0 %10.0 ثؼ٘ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ/ أٚ ِب ٠ؼبكٌٙب

 %10.0 %7.6 %12.4 أٔٙٝ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ/ أٚ ِب ٠ؼبكٌٙب

 %2.4 %4.0 %8. رؼ١ٍُ ِٕٟٙ/ فٕٟ )ثؼل اٌضب٠ٛٔخ(

 %6.2 %2.8 %9.6 ثؼ٘  اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ

 %7.4 %4.4 %10.4 ؽبئي  ػٍٝ ّٙبكح عبِؼ١خ

 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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 . علاٚي إٌزبئظ ؽَت اٌّؾبفظخ3ِؾٍك هلُ  6.3

 

Q1هل أنت راض أم غٌر راض عن وضع أسرتك المعٌشً حالٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %29.2 %38.6 %15.7 %20.6 %38.4 غ١و هاٗ رّبِب

 %23.6 %20.0 %25.7 %26.5 %21.6 غ١و هاٗ إٌٝ ؽل ِب

 %4.8 %1.4 %5.7   %10.0 ِؾب٠ل )ال هاٟٙ ٚال غ١و هاٟٙ(

 %22.8 %22.9 %18.6 %23.5 %23.7 هاٗ إٌٝ ؽل ِب

 %19.6 %17.1 %34.3 %29.4 %6.3 هاٗ رّبِب

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q2 حٌاتك وحٌاة أسرتك أفضل ؟: ما هو أهم شًء تعتقد أن توفره ٌمكن أن ٌجعل 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %44.6 %38.6 %28.6 %55.3 %43.2 ِٖله كفً/ ٚظ١فخ/ ػًّ/ ى٠بكح اٌلفً

 %18.2 %32.9 %20.0 %8.2 %21.1 أقفبٗ أٍؼبه/ رٛفو ٍٍغ غنائ١خ

 %9.0 %10.0 %12.9 %5.9 %10.0 رٛفو األِٓ

 %4.6 %5.7 %5.7 %2.9 %5.3 ١ٍبٍٟ اٍزمواه اٌجالك/ اٍزمواه

 %12.0 %4.3 %12.9 %16.5 %10.5 فلِبد ١ِبٖ/ وٙوثبء/ ٘برف

 %8. %1.4 %1.4   %1.1 اٌطوق/ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

 %2.0 %4.3 %1.4 %1.8 %1.6 رؼ١ٍُ/ ِلهٍخ

 %1.6 %2.9   %1.2 %2.1 فلِبد ٕؾ١خ/ َِزْفٝ..

 %2.2   %2.9 %4.1 %1.1 غ١و مٌه

 %2.6   %2.9 %1.8 %4.2 ِٕيي فبٓاِزالن 

 %2.4   %11.4 %2.4   ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q3هل ترى بأن وضع أسرتك الحالً مقارنة بالسنة الماضٌة أفضل أم أسوأ؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %37.0 %34.3 %31.4 %40.6 %36.8 أفًٚ

 %37.0 %54.3 %50.0 %25.3 %36.3 أٍٛأ

 %26.0 %11.4 %18.6 %34.1 %26.8 ٌُ ٠زغ١و

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q4كٌف تتوقع أن ٌكون وضع أسرتك بعد سنة من اآلن؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ
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 %48.4 %78.6 %41.4 %55.3 %33.7 أفًٚ

 %9.0 %10.0 %11.4 %3.5 %12.6 اٍٛأ

 %4.2 %5.7   %5.3 %4.2 ٌٓ ٠زغ١و

 %38.4 %5.7 %47.1 %35.9 %49.5 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q5ما هً أبرز مشكلة تواجهك أنت وأسرتك حالٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

)اٌجطبٌخ/ ػلَ ٚعٛك ػًّ/ ِٖله أؼلاَ اٌٛظبئف 

 كفً(

20.5% 32.4% 11.4% 32.9% 25.0% 

 %49.8 %37.1 %58.6 %40.0 %60.0 غالء اٌّؼ١ْخ / اٌّْبوً االلزٖبك٠خ األفوٜ

 %2.0 %2.9 %1.4 %1.2 %2.6 غ١بة األِٓ/ اٌَالػ/ اٌؼٕف

 %1.0 %1.4     %2.1 أؼلاَ االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %2.       %5. االٔفٖبي

 %4. %1.4 %1.4     اٌفَبك/ ٙؼف/ غ١بة ِؤٍَبد اٌلٌٚخ

 %8.8 %11.4 %4.3 %8.2 %10.0 ػلَ رٛفو اٌقلِبد )اٌّبء، اٌىٙوثبء...(

 %2. %1.4       ػلَ رٛفو اٌطوق، اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ/ اٌّٛإالد

 %1.0 %4.3   %6. %5. اٌزؼ١ٍُ

 %4.8 %7.1   %9.4 %1.6 ػلَ رٛفو اٌقلِبد اٌٖؾ١خ

 %2.2   %2.9 %2.9 %2.1 مٌه غ١و

 %1.4   %5.7 %1.8   ال ٠ؼوف

 %3.2   %14.3 %3.5   ال ٠ٛعل

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q6ما هً أبرز مشكلة تواجه الٌمن حالٌا حسب رأٌك؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %12.4 %11.4 %2.9 %22.9 %6.8 اٌجطبٌخ، لٍخ فوٓ اٌؼًّ

 %25.6 %25.7 %15.7 %18.8 %35.3 اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %20.2 %12.9 %35.7 %14.1 %22.6 اٌٛٙغ األِٕٟ/ اٌَالػ/ اٌؼٕف

 %2.4 %5.7   %2.4 %2.1 اإله٘بة

 %3.4 %8.6 %4.3   %4.2 اٌزْلك اٌل٠ٕٟ/ االٔمَبَ اٌّن٘جٟ

 %13.6 %7.1 %25.7 %16.5 %8.9 أؼلاَ االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %2.8 %4.3 %2.9 %1.8 %3.2 االٔفٖبي

 %3.4   %1.4 %3.5 %5.3 اٌفَبك/ ٙؼف ِؤٍَبد اٌلٌٚخ

 %4.4 %10.0 %4.3 %2.9 %3.7 اٌقلِبد )اٌىٙوثبء، اٌّبء..(

 %2.       %5. اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ
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 %1.6 %5.7   %1.2 %1.1 اٌزؼ١ٍُ

 %8. %5.7       اٌقلِبد اٌٖؾ١خ

 %4.4 %2.9 %5.7 %2.9 %5.8 غ١و مٌه

 %4.8   %1.4 %12.9 %5. ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q7ما هً ثانً أهم مشكلة تواجه الٌمن حالٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %17.4 %18.6 %10.0 %24.1 %13.7 اٌجطبٌخ، لٍخ فوٓ اٌؼًّ

 %23.4 %21.4 %20.0 %16.5 %31.6 اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %10.8 %11.4 %12.9 %6.5 %13.7 اٌٛٙغ األِٕٟ/ اٌَالػ/ اٌؼٕف

 %2.8 %11.4   %1.8 %1.6 اإله٘بة

 %1.4 %2.9 %1.4 %6. %1.6 اٌزْلك اٌل٠ٕٟ/ االٔمَبَ اٌّن٘جٟ

 %10.6 %7.1 %15.7 %12.4 %8.4 أؼلاَ االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %2.6   %1.4 %1.8 %4.7 االٔفٖبي

 %3.2 %4.3 %1.4 %4.1 %2.6 اٌّْبوً االلزٖبك٠خ

 %3.6 %1.4 %2.9 %1.2 %6.8 اٌفَبك/ ٙؼف ِؤٍَبد اٌلٌٚخ

 %8.2 %4.3 %10.0 %8.8 %8.4 اٌقلِبد )اٌىٙوثبء، اٌّبء..(

 %4.     %6. %5. اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

 %4.0 %10.0   %4.1 %3.2 اٌزؼ١ٍُ

 %2.2 %5.7   %3.5 %5. اٌقلِبد اٌٖؾ١خ

 %1.6 %1.4 %2.9 %1.2 %1.6 غ١و مٌه

 %7.8   %21.4 %12.9 %1.1 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q8هل تتابع ولو بشكل بسٌط األخبار المتعلقة بالٌمن؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %20.2 %41.4 %18.6 %8.8 %23.2 ٔؼُ، ثْىً َِزّو

 %53.6 %35.7 %58.6 %54.1 %57.9 أؽ١بٔب

 %26.2 %22.9 %22.9 %37.1 %18.9 ال، ال أربثغ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q9هل تتابع األخبار المتعلقة بالحوار الوطنً؟ : 

 اإلجمالي عمران صنعاء الحديدة تعز اإلعبثخ

 %14.8 %24.3 %15.7 %7.6 %17.4 ٔؼُ، ثْىً َِزّو

 %50.4 %52.9 %62.9 %47.6 %47.4 أؽ١بٔب
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 %34.8 %22.9 %21.4 %44.7 %35.3 ال، ال أربثغ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q10ًكٌف تتابع أخبار )الحوار الوطنً(، أخبرنً عن المصدر الرئٌس : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %73.6 %81.5 %67.3 %62.8 %81.3 اٌزٍفي٠ْٛ

 %13.8 %5.6 %5.5 %25.5 %12.2 اٌواك٠ٛ

 %9.       %2.4 اٌٖؾف

 %9.     %1.1 %1.6 اٌّٛالغ االفجبه٠خ ػٍٝ االٔزؤذ

 %10.4 %13.0 %27.3 %9.6 %2.4 االٕللبء ٚااللبهة

 %3.     %1.1   اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّبعل

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q11ما هً أهم قناة تتابع )الحوار الوطنً( من خاللها : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %64.6 %65.9 %62.2 %66.1 %64.0 ا١ٌّٓ

 %4.       %1.0 ػلْ )اٌو١ٍّخ(

 %6.3 %6.8 %13.5 %3.4 %5.0 ا١ٌّٓ ا١ٌَٛ

 %12.1 %4.5 %5.4 %20.3 %13.0 اٌَؼ١لح

ً١ٍٙ 6.0% 3.4% 5.4% 9.1% 5.8% 

 %1.3 %2.3 %5.4     ا١ٌَّوح

 %2.9 %2.3     %6.0 ٠ّٓ ّجبة

 %5.8 %9.1 %5.4 %6.8 %4.0 لٕٛاد ػوث١خ )اٌغي٠وح، اٌؼوث١خ...(

 %8.   %2.7   %1.0 غ١و مٌه

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q12 تتابع )الحوار الوطنً( عبرها؟: ما هً أهم إذاعة 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %77.8 %100.0 %66.7 %79.2 %73.3 إماػخ ٕٕؼبء

 %8.9       %26.7 إماػخ رؼي

 %8.9     %16.7   إماػخ اٌؾل٠لح

 FM     33.3%   2.2%إماػخ ٠ّٓ 

 %2.2     %4.2   إماػبد ك١ٌٚخ أفوٜ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q13ما هً أهم صحٌفة تتابع )مؤتمر الحوار( عبرها؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %33.3       %33.3 اٌغّٙٛه٠خ

 %66.7       %66.7 أفجبه ا١ٌَٛ

 %100.0       %100.0 اإلجمالً

 

Q14 تتابع من خاللها )مؤتمر الحوار( ؟: ما هو أهم موقع أو صفحة إخبارٌة 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %2.     %6.   اٌٖؾف ا١ّٕ١ٌٗ 

 %2.       %5. رؼي ١ٍزٟ ػ١ٓ ا١ٌّٓ االفجبه٠ٗ،

 %2.       %5. ٠ّٓ ثوً، ٠ّٓ ٔذ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q15 تتابع أخبار )الحوار الوطنً(، من خالله؟: ما هو ثانً أهم مصدر 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %6.4 %1.9 %9.1 %6.4 %7.3 اٌزٍفي٠ْٛ

 %15.6 %13.0 %10.9 %26.6 %10.6 اٌواك٠ٛ

 %8.6 %13.0 %1.8 %4.3 %13.0 اٌٖؾف

 %2.5 %1.9 %1.8 %1.1 %4.1 اٌّٛالغ االفجبه٠خ ػٍٝ االٔزؤذ

 %1.2     %1.1 %2.4 ا١ٌٖٕخاٌوٍبئً 

 %46.3 %37.0 %41.8 %37.2 %59.3 االٕللبء ٚااللبهة

 %9. %3.7   %1.1   اٌْق١ٖبد االعزّبػ١خ

 %1.5 %1.9   %4.3   اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّبعل

 %1.5 %9.3       ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػٟ

 %15.3 %18.5 %34.5 %18.1 %3.3 غ١و مٌه

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q16ما هو أول شًء ٌتبادر إلى ذهنك عند سماع عبارة )الحوار الوطنً(؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %37.0 %52.9 %40.0 %31.8 %34.7 االرفبق ث١ٓ ا١١ّٕ١ٌٓ

 %4. %1.4     %5. رمبٍُ اٌٍَطخ

 %2.       %5. ّىً اٌلٌٚخ

 %30.6 %27.1 %17.1 %28.8 %38.4 األىِخأٔٙبء 

 %2.2 %2.9 %5.7 %6. %2.1 اٌٛؽلح

 %8. %1.4     %1.6 االٔفٖبي

 %3.6 %1.4 %4.3 %4.1 %3.7 ثٕبء اٌلٌٚخ اٌّل١ٔخ
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 %6. %2.9     %5. االٔزقبثبد

 %1.6   %2.9 %1.2 %2.1 غ١و مٌه

 %8.   %1.4   %1.6 رٛفو األِٓ

 %4.     %6. %5. ال ّٟء

 %21.8 %10.0 %28.6 %32.9 %13.7 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q17حسب ما تعرفه كم سٌستمر الحوار الوطنً؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %4.     %1.2   الً ِٓ ّٙو

 %1.8 %4.3 %4.3 %1.8   ّٙو

 %1.6 %4.3 %2.9 %6. %1.1 أّٙو 3ِٓ ّٙو٠ٓ إٌٝ 

 %1.6 %1.4 %2.9 %6. %2.1 اّٙو 4-5

 %45.6 %48.6 %50.0 %30.6 %56.3 اّٙو 6-7

 %1.6 %1.4 %1.4 %6. %2.6 ّٙو 12 - 8

 %8. %2.9 %1.4 %6.   أوضو ِٓ ٍٕخ

 %1.0 %7.1       كائّب

 %45.6 %30.0 %37.1 %64.1 %37.9 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q18هل المدة من وجهة نظرك كافٌة، طوٌلة جددا، أم طوٌلة قلٌة أم قصٌرة مدة طوٌلة، أو قصٌرة؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %2.5 %2.2   %4.4 %2.5 ل١ٖوح علا

 %12.1 %11.1 %17.4 %7.4 %13.2 ل١ٖوح إٌٝ ؽل ِب

 %43.6 %62.2 %34.8 %26.5 %49.6 وبف١خ

 %19.3 %11.1 %17.4 %26.5 %19.0 ٠ٍٛٛخ إٌٝ ؽل ِب

 %13.9 %6.7 %23.9 %14.7 %12.4 ٠ٍٛٛخ علا

 %8.6 %6.7 %6.5 %20.6 %3.3 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q19إلى أي حد أنت مهتم بموضوع الحوار الوطنً؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %26.0 %12.9 %22.9 %31.2 %27.4 غ١و ِٙزُ ػٍٝ اإلٛالق

 %10.6 %5.7 %2.9 %17.1 %9.5 غ١و ِٙزُ إٌٝ ؽل ِب

 %37.0 %38.6 %17.1 %32.9 %47.4 ِٙزُ إٌٝ ؽل ِب

 %26.4 %42.9 %57.1 %18.8 %15.8 ِٙزُ علا

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q20  :لماذا أنت مهتم، هل ممكن أن تعطٌنً أهم سبب؟ 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %66.2 %61.4 %65.4 %75.0 %62.5 ٌزٕزٟٙ ِْبوً ا١ٌّٓ

 %13.6 %10.5 %11.5 %12.5 %16.7 ١ٌزؾَٓ اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %1.6   %7.7   %8. ؽزٝ ٠زفك ا١ّٕ١ٌْٛ

 %1.3   %3.8 %1.1 %8. ٌّٕغ اؽزّبي اٌؾوة

 %2.5 %3.5 %1.9 %4.5 %8. ِٓ أعً اٌٛؽلح

 %6.   %1.9   %8. ل١بَ اٌلٌٚخ اٌّل١ٔخ

 %3. %1.8       أزقبة هئ١ٌ عل٠ل

 %9.8 %10.5 %7.7 %3.4 %15.0 إٔٙبء األىِخ ا١ٌَب١ٍخ

 %3.     %1.1   ٔيع ٍالػ اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ

 %2.2 %10.5     %8. ِؼبٌغخ لٚب٠ب إٌبً

 %1.3 %1.8   %1.1 %1.7 غ١و مٌه

 %3.     %1.1   ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q21لماذا لست مهتما، هل ممكن أن تعطٌنً أهم سبب؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %3.3   %11.1 %3.7 %1.4 اٌؾٛاه غ١و ؽم١مٟ

 %2.7 %7.7 %5.6 %1.2 %2.9 ال ٠ٙزُ ثّْبوٍٟ

 %3.8 %15.4     %7.1 ٌٓ ٠ؼبٌظ ِْبوً ا١ٌّٓ

 %2.7 %15.4   %1.2 %2.9 ال أصك ثبٌّْبهو١ٓ

 %3.3     %1.2 %7.1 ِغوك ك٠ىٛه ١ٍبٍٟ

 %5.       %1.4 ِغٙي ِٚؼل ِٓ اٌقبهط )أعٕلح فبهع١خ(

 %5.       %1.4 ال ٠ّضً وً ا١١ّٕ١ٌٓ

 %48.1 %30.8 %38.9 %46.3 %55.7 ِْغٛي، ال أ٘زُ ثب١ٌَبٍخ

 %2.7     %3.7 %2.9 غ١و مٌه

 %20.8 %30.8 %44.4 %25.6 %7.1 ال ٠ؼوف



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
:8 

 

  

 %6.0     %8.5 %5.7 ال رٛعل وٙوثبء

 %5.5     %8.5 %4.3 ال ٠ٛعل رٍفي٠ْٛ/هاك٠ٛ/ ١ٍٍٚخ ِزبثؼخ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q22 بمؤتمر الحوار ٌبدو واضحا بالنسبة لك؟: هل كل ما ٌتعلق 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %12.2 %21.4 %25.7 %7.6 %7.9 ٔؼُ

 %36.8 %45.7 %32.9 %20.0 %50.0 ل١ٍال

 %20.6 %18.6 %11.4 %30.6 %15.8 ال، ١ٌَذ ٚاٙؾخ

 %30.4 %14.3 %30.0 %41.8 %26.3 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q24حسب ما تعرفه، كٌف تم اختٌار المشاركٌن فً مؤتمر الحوار ؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %9.4 %14.3 %2.9   %18.4 ػٕل ٛو٠ك األؽياة/ ِؾبٕٖخ ث١ٓ االؽياة

 %8.0 %1.4   %1.2 %19.5 رّض١ً ٌىً فئبد اٌّغزّغ

 %3.0     %6. %7.4 ٠قزبه٘ب اٌوئ١ٌّق١ٖبد 

 %1.4 %1.4 %2.9 %1.2 %1.1 ِٓ ا١ٌَب١١ٍٓ، فئبد فبٕخ ِٓ إٌبً رقزبه

اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ/ اٌَّؤ١ٌٚٓ فٟ اٌؾٛاه إٌٟٛٛ 

 افزبهُٚ٘

5.3%       2.0% 

 %2.0 %7.1 %5.7 %6.   غ١و مٌه

 %73.6 %72.9 %88.6 %95.9 %48.4 ال ٠ؼوف

 %6. %2.9   %6.   هف٘

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q25هل تعتقد بأنه تم تمثٌل كل القوى فً المجتمع، حسب؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %13.8 %30.0 %28.6 %7.1 %8.4 ٔؼُ

 %22.6 %34.3 %11.4 %8.2 %35.3 ِؼظّٙب

 %13.8 %12.9 %10.0 %16.5 %13.2 ال، ٌُ رّضً

 %49.8 %22.9 %50.0 %68.2 %43.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q26من هً برأٌك الفئات/ المجموعات التً لم تمثل/ تشارك فً )مؤتمر الحوار(؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %4.3 %11.1   %7.1   اإلٕالػ

 %1.4 %11.1       اإلّزواوٟ

 %1.4     %3.6   إٌبٕوٞ

 %1.4   %14.3     ؽٍفبء اٌّْزون

 %7.2   %14.3 %3.6 %12.0 اٌؾوان اٌغٕٛثٟ

 %1.4   %14.3     أٖٔبه هللا )اٌؾٛص١ْٛ(

 %21.7 %66.7 %42.9 %21.4   اٌْجبة

 %1.4 %11.1       إٌَبء

 %13.0 %33.3   %7.1 %16.0 ا١ٌّّْٙٓ _)اٌفئبد اٌقبٕخ(

 %1.4 %11.1       ل١بكاد اٌغ١ِ ٚاألِٓ

 %4.3 %33.3       ١ّٛؿ اٌمجبئً

 %5.8 %22.2     %8.0 هعبي اٌل٠ٓ

 %7.2 %55.6       اٌّغزوثْٛ

 %2.9     %3.6 %4.0 اٌَّزمٍْٛ

 

Q27هل تعتقد بأن هناك من ٌمثلك فً مؤتمر الحوار؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %34.0 %67.1 %30.0 %25.3 %31.1 ٔؼُ

 %25.0 %22.9 %27.1 %17.6 %31.6 ال

 %41.0 %10.0 %42.9 %57.1 %37.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q29من تعتقد بأنه األكثر تمثٌال )أكثر المشاركٌن( فً مؤتمر الحوار؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %4. %1.4     %5. اٌَّزم١ٍٓ

 %29.6 %40.0 %21.4 %12.9 %43.7 لٛائُ األؽياة

 %2.     %6.   ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ

 %7.4 %24.3 %10.0 %6.5 %1.1 لبئّخ اٌوئ١ٌ

 %3.0 %10.0   %6. %3.7 اٌْجبة

 %1.2     %1.8 %1.6 إٌَبء

 %1.2   %1.4 %2.4 %5. غ١و مٌه

 %2.6 %1.4 %1.4 %4.1 %2.1 اٌغٕٛثٟاٌؾوان 

 %54.4 %22.9 %65.7 %71.2 %46.8 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q29_bمن تعتقد بأنه األكثر تأثٌرا )من المشاركٌن( فً مؤتمر الحوار؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %2. %1.4       اٌَّزم١ٍٓ

 %5.0 %20.0 %2.9 %3.5 %1.6 لٛائُ األؽياة

 %4. %2.9       ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ

 %2.8 %2.9 %2.9 %3.5 %2.1 لبئّخ اٌوئ١ٌ

 %1.8 %4.3 %2.9 %6. %1.6 اٌْجبة

 %6.     %1.2 %5. إٌَبء

 %2.2   %2.9 %4.1 %1.1 غ١و مٌه

 %1.2     %6. %2.6 اٌؾوان اٌغٕٛثٟ

 %6. %2.9   %6.   اٌؾٛص١ْٛ

 %85.2 %65.7 %88.6 %85.9 %90.5 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q30من هً الشخصٌة التً لم تشارك فً مؤتمر الحوار وتعتقد بأنه كان ٌجب أن تشارك؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %2.     %6.   أٔب

 %2.     %6.   اثٟ

 %4.   %1.4   %5. اؽّل ػٍٟ ػجل هللا ٕبٌؼ

 %2.     %6.   اٌؾوان اٌغٕٛثٟ اٌنٞ فبهط اٌجالك

 %2.     %6.   اٌؾوان إٌٟٛٛ

 %2.     %6.   اٌْجبة

 %2.     %6.   ا١ٌْـ /اؽّل ِؾّل ١٘ٚت

 %2.     %6.   اٌؼبلً ؽك لو٠زٕب

 %2.     %6.   اٌؼالِٗ/٠ؾٟ اٌؾغٛهٞ

 %4. %1.4   %6.   اٌؼٍّبء

 %2. %1.4       اٌّْب٠ـ

 %8.     %2.4   اً٘ لو٠زٟ

 %2.     %6.   اٍٟ٘ لو٠زٟ

 %2.       %5. ثْوٜ اٌّمطوٞ

 %2.4     %1.8 %4.7 رٛوً ووِبْ

 %2.   %1.4     ؽ١َٓ األؽّو

 %4.2 %27.1   %6. %5. ؽ١ّل االؽّو

 %6.       %1.6 ؽ١له اثٛ ثىو اٌؼطبً

 %2.       %5. اثٛثىو اٌؼطبًؽ١له 
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 %2.     %6.   ك/ ػجلاٌغجبه ١ٛت إٌٛه

 %2.   %1.4     ىٚعٟ

 %2.     %6.   ّجبة اٌضٛهح

 %2.     %6.   ّجبة اٌضٛهٖ

 %2.       %5. ّٛلٟ اؽّل ٘ب٠ً

 %4.       %1.1 ّٛلٟ اٌمبٟٙ

 %2.     %6.   ١ّـ اٌمو٠خ

 %2.   %1.4     ٛبهق ػٍٟ ػجلهللا ٕبٌؼ

 %2.   %1.4     ػجلاٌمبكه ٘الي

 %1.0 %1.4   %6. %1.6 ػجلاٌّغ١ل اٌئلأٟ

 %2.   %1.4     ػل اٌّغ١ل اٌئلأٟ

 %2. %1.4       ػٍّبء ا١ٌّٓ

 %1.2 %1.4 %1.4 %6. %1.6 ػٍٟ ٍبٌُ اٌج١٘

 %3.0   %11.4 %1.8 %2.1 ػٍٟ ػجل هللا ٕبٌؼ

 %1.0     %6. %2.1 ػٍٟ ٔبٕو ِؾّل

 %2.       %5. ف١ًٖ ٍؼ١ل فبهع

 %51.0 %37.1 %71.4 %60.0 %40.5 ال ٠ؼوف

 %25.0 %22.9 %5.7 %22.4 %35.3 ال ٠ٛعل

 %2.       %5. ِؾّل اٌم١وػٟ

 %4. %1.4     %5. ِؾّل ا١ٌلِٟٚ

 %2.8 %4.3   %6. %5.3 ِؾّل ٍبٌُ ثبٍٕلٚح

 %2.   %1.4     ِٕٖٛه اٌؾٕك

 %2.     %6.   َٔبء لو٠زٟ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_A األحزاب(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %29.2 %62.9 %21.4 %19.4 %28.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %20.2 %17.1 %25.7 %5.9 %32.1 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %3.4 %5.7 %8.6 %2.9 %1.1 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %4.     %1.2   ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %46.8 %14.3 %44.3 %70.6 %38.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q31_B قائمة الرئٌس((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من :  )الرئٌس(
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %29.4 %70.0 %27.1 %25.9 %18.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %12.8 %12.9 %14.3 %2.4 %21.6 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %4.0 %8.6 %2.9 %2.9 %3.7 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %2.     %6.   ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %53.6 %8.6 %55.7 %68.2 %56.3 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_C )بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو :  )الحراك الجنوبً(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار
 لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %19.8 %38.6 %17.1 %11.8 %21.1 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %11.0 %27.1 %4.3 %6.5 %11.6 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %12.4 %15.7 %10.0 %4.1 %19.5 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %3.2   %4.3 %5.9 %1.6 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %53.6 %18.6 %64.3 %71.8 %46.3 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_D أنصار هللا )الحوثٌون( (هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من(  :
 ٌتم تمثٌلها؟الالزم، أو لم 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %21.8 %31.4 %22.9 %11.2 %27.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %12.6 %40.0 %1.4 %5.3 %13.2 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %6.4 %12.9 %7.1 %1.8 %7.9 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %2.6   %5.7 %4.7 %5. ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %56.6 %15.7 %62.9 %77.1 %51.1 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_E الشباب (هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %14.6 %25.7 %11.4 %15.9 %10.5 ثْىً ِٕبٍتٔؼُ ِّضٍخ 

 %1.6 %1.4 %2.9   %2.6 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %30.8 %58.6 %8.6 %12.9 %44.7 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %6.6 %4.3 %34.3 %1.2 %2.1 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب
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 %46.4 %10.0 %42.9 %70.0 %40.0 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_F المرأة(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %32.8 %35.7 %35.7 %23.5 %38.9 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %4.2 %7.1 %2.9 %1.8 %5.8 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %17.2 %48.6 %21.4 %4.1 %15.8 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %8. %1.4   %1.8   ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %45.0 %7.1 %40.0 %68.8 %39.5 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_G /تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من :  )منظمات المجتمع المدنً(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %13.6 %15.7 %17.1 %8.8 %15.8 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %1.6 %2.9 %2.9 %1.2 %1.1 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %13.6 %25.7 %1.4 %9.4 %17.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %1.2 %2.9   %1.8 %5. ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %70.0 %52.9 %78.6 %78.8 %65.3 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_H ،أو لم ٌتم :  )األطفال(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %1.6 %1.4   %3.5 %5. ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %2. %1.4       ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %4.2 %20.0 %4.3 %1.2 %1.1 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %37.2 %47.1 %47.1 %13.5 %51.1 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %56.8 %30.0 %48.6 %81.8 %47.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_I الفئات الخاصة )المهمشٌن((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من(  :
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %2.6 %2.9   %2.9 %3.2 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت
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 %2. %1.4       ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %20.6 %44.3 %2.9 %10.6 %27.4 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %18.2 %34.3 %17.1 %6.5 %23.2 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %58.4 %17.1 %80.0 %80.0 %46.3 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

           اإلجمالً

 

Q31_J ،العسكرٌٌن )قٌادات الجٌش واألمن((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم(  :
 أقل من الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %13.6 %27.1 %10.0 %11.8 %11.6 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %5.2 %4.3 %2.9 %3.5 %7.9 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %9.4 %38.6 %7.1 %2.4 %5.8 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %7.4 %10.0 %11.4 %5.3 %6.8 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %64.4 %20.0 %68.6 %77.1 %67.9 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_K  : رجال األعمال والتجار(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من(
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %15.6 %28.6 %11.4 %15.3 %12.6 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %8.0 %35.7   %2.4 %5.8 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %3.6 %7.1 %7.1 %1.8 %2.6 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %3.8 %4.3 %4.3 %6. %6.3 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %69.0 %24.3 %77.1 %80.0 %72.6 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

           اإلجمالً

 

Q31_L تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من :  )المشائخ )مشائخ قبلٌٌن((هل تعتقد بأنه
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %17.6 %35.7 %21.4 %10.6 %15.8 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %14.8 %35.7 %1.4 %8.2 %17.9 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %6.6 %10.0 %10.0 %4.7 %5.8 ِّب ٠غتٔؼُ ٌىٓ ألً 

 %2.6 %7.1 %1.4 %1.2 %2.6 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %58.4 %11.4 %65.7 %75.3 %57.9 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q31_M ،أكثر من الالزم، أقل من :  )العلماء )مشائخ دٌن((هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب
 الالزم، أو لم ٌتم تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %14.2 %21.4 %21.4 %9.4 %13.2 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %7.0 %12.9 %2.9 %2.9 %10.0 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %13.8 %25.7 %8.6 %11.8 %13.2 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %5.2 %20.0   %6. %5.8 رّض١ٍٙبٌُ ٠زُ 

 %59.8 %20.0 %67.1 %75.3 %57.9 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_N المغتربٌن(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %6.8 %11.4 %5.7 %4.7 %7.4 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %4. %1.4   %6.   ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %15.4 %45.7 %7.1 %10.6 %11.6 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %10.6 %18.6 %17.1 %4.7 %10.5 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %66.8 %22.9 %70.0 %79.4 %70.5 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q31_O المستقلٌن(هل تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم(  :
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %14.2 %15.7 %11.4 %7.1 %21.1 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %1.0 %4.3     %1.1 ٔؼُ ٌىٓ أوضو ِّب ٠غت

 %13.2 %25.7 %2.9 %8.2 %16.8 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %2.8 %2.9 %7.1 %2.4 %1.6 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %68.8 %51.4 %78.6 %82.4 %59.5 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q31_P تعتقد بأنه تم تمثٌله/ تمثٌلها فً )مؤتمر الحوار( بشكل مناسب، أكثر من الالزم، أقل من الالزم، أو لم ٌتم :  )أخرى(هل
 تمثٌلها؟

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %2.0 %1.4     %4.7 ٔؼُ ِّضٍخ ثْىً ِٕبٍت

 %5.8 %1.4   %1.2 %13.7 ٔؼُ ٌىٓ ألً ِّب ٠غت

 %4.6 %1.4   %3.5 %8.4 ٌُ ٠زُ رّض١ٍٙب

 %87.6 %95.7 %100.0 %95.3 %73.2 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q32من خالل متابعتك، معرفتك. هل ٌتناول مؤتمر الحوار المشاكل التً تواجه الٌمن فعلٌا؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %58.2 %67.1 %64.3 %50.6 %59.5 ٔؼُ

 %8.4 %17.1 %10.0 %7.6 %5.3 ال

 %33.4 %15.7 %25.7 %41.8 %35.3 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q33ما هً أهم قضٌة ترى بأن على مؤتمر الحوار التركٌز علٌها أكثر من غٌرها؟  : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %18.0 %22.9 %22.9 %10.6 %21.1 ل١ٚخ اٌغٕٛة

 %4.2 %18.6 %2.9 %1.8 %1.6 ل١ٚخ ٕؼلح )اٌؾٛص١ْٛ(

 %17.8 %25.7 %7.1 %10.6 %25.3 اٌٛٙغ االلزٖبكٞ

 %15.2 %4.3 %22.9 %11.8 %19.5 األِٓ

 %7.2 %7.1 %10.0 %6.5 %6.8 االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ

 %5.0 %1.4 %5.7 %11.2 %5. اٌّٖبٌؾخ ا١ٌٕٛٛخ

 %2.6 %1.4 %4.3 %4.7 %5. ثٕبء اٌلٌٚخ

 %2.     %6.   اٍزمال١ٌخ ا١ٌٙئبد

 %6. %1.4   %6. %5. اٌؾىُ اٌو١ّل

 %4. %1.4     %5. ثٕبء اٌغ١ِ ٚاألِٓ

 %1.2 %2.9 %1.4 %6. %1.1 اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد

 %10.0 %1.4   %27.6 %1.1 اٌز١ّٕخ اٌْبٍِخ

 %3.6 %5.7 %2.9 %4.7 %2.1 غ١و مٌه

 %3.2 %4.3   %2.9 %4.2 اٌؾبفع ػٍٝ اٌٛؽلح

 %1.0   %1.4   %2.1 رٛف١و اٌقلِبد/ اٌىٙوثبء/ اٌّبء

 %1.2 %1.4     %2.6 اٌّغزوث١ٓ فٟ اٌَؼٛك٠خ

 %8.6   %18.6 %5.9 %10.5 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q34 مشاكل أو معالجات لمواضٌع تهمك أنت شخصٌا؟: هل تشعر بأن مؤتمر الحوار ٌتناول 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %49.4 %42.9 %35.7 %46.5 %59.5 ٔؼُ

 %16.2 %38.6 %22.9 %11.8 %9.5 ال

 %34.4 %18.6 %41.4 %41.8 %31.1 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q35 المواضٌع/ القضاٌا التً تهمك وتعتقد بأن مؤتمر الحوار ٌتناولها: ما هً هذه 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %50.4 %30.0 %40.7 %14.6 %83.5 إٔؼبُ االلزٖبك

 %35.0 %20.0 %11.1 %34.1 %45.2 اٌجطبٌخ/ رٛف١و فوٓ ػًّ

 %3.5 %3.3 %3.7 %1.2 %5.2 رٛؽ١ل اٌغ١ِ

 %16.9 %10.0 %14.8 %28.0 %11.3 اٍزّواه اٌٛؽلح

 %12.2 %10.0 %7.4 %7.3 %17.4 ل١ٚخ اٌغٕٛة

 %38.6 %40.0 %11.1 %23.2 %55.7 اٌقلِبد )اٌىٙوثبء/ اٌّبء...(

 %15.0 %10.0   %11.0 %22.6 اٌقلِبد اٌٖؾ١خ

 %5.9 %6.7   %3.7 %8.7 اٌطوق ٚاٌّٛإالد

 %17.7 %3.3 %18.5 %9.8 %27.0 أفوٜ

 

Q36 :إلى أي مدى تثق فً أن مؤتمر الحوار الوطنً سٌؤدي إلى حل مشاكل الٌمن؟ 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %4.4 %14.3 %1.4 %2.4 %3.7 ال أصك ِطٍمب

 %2.8 %2.9 %1.4 %4.1 %2.1 ال أصك إٌٝ ؽل ِب

 %36.2 %37.1 %24.3 %33.5 %42.6 ِؾب٠ل

 %35.6 %17.1 %35.7 %45.9 %33.2 أصك إٌٝ ؽل ِب

 %21.0 %28.6 %37.1 %14.1 %18.4 أصك ثْىً وج١و

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q37إلى أي مدى تثق فً أن مؤتمر الحوار الوطنً سٌؤدي إلى حل مشاكل محافظتك؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %5.4 %15.7 %2.9 %4.7 %3.2 ال أصك ِطٍمب

 %3.6 %1.4 %8.6 %4.1 %2.1 ال أصك إٌٝ ؽل ِب

 %40.2 %50.0 %21.4 %37.1 %46.3 ِؾب٠ل

 %35.0 %18.6 %34.3 %44.1 %33.2 أصك إٌٝ ؽل ِب

 %15.8 %14.3 %32.9 %10.0 %15.3 أصك ثْىً وج١و

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q39 مؤتمر الحوار الوطنً سٌفضً إلى حل مشاكلك/مشاكل أسرتك؟: إلى أي مدى تثق فً أن 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %14.4 %21.4 %15.7 %5.9 %18.9 ال أصك ِطٍمب

 %3.2 %5.7 %2.9 %2.9 %2.6 ال أصك إٌٝ ؽل ِب

 %42.6 %54.3 %24.3 %42.9 %44.7 ِؾب٠ل

 %27.0 %7.1 %27.1 %38.2 %24.2 أصك إٌٝ ؽل ِب

 %12.8 %11.4 %30.0 %10.0 %9.5 أصك ثْىً وج١و

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q40:ما الذي تأمل أن ٌحققه/ٌخرج به مؤتمر الحوار بالنسبة لـ:)شكل الدولة الٌمنٌة( هل : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %8.6   %5.7 %8.8 %12.6 ف١لهاٌٟ

 %21.8 %81.4 %34.3 %2.9 %12.1 كٌٚخ ِووي٠خ

 %7.2 %2.9 %4.3 %2.4 %14.2 اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ

 %62.4 %15.7 %55.7 %85.9 %61.1 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q41:ما الذي تأمل أن ٌحققه/ٌخرج به مؤتمر الحوار بالنسبة لـ: )نظام الحكم فً الٌمن(، هل : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %34.0 %65.7 %37.1 %42.9 %13.2 ٔظبَ هئبٍٟ

 %19.0 %27.1 %35.7 %14.1 %14.2 ٔظبَ ثوٌّبٟٔ

 %9.0 %1.4 %2.9   %22.1 اٌٛٙغ اٌؾبٌٟ

 %38.0 %5.7 %24.3 %42.9 %50.5 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q42 :ما الذي تأمل أن ٌحققه/ ٌخرج به مؤتمر الحوار بالنسبة لـ: )النظام االنتخابً فً الٌمن( هل 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %14.8 %31.4 %17.1 %11.8 %10.5 لبئّخ َٔج١خ

 %8.8 %45.7 %1.4 %3.5 %2.6 لبئّخ فوك٠خ

 %7.8 %4.3 %31.4 %7.6 %5. والّ٘ب

 %11.0 %1.4 %2.9 %1.2 %26.3 االٔزقبثٟ اٌؾبٌٟإٌظبَ 

 %57.6 %17.1 %47.1 %75.9 %60.0 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q43_aهل ستصوت لصالح الدستور الٌمنً الجدٌد إذا كان ٌتضمن:)المساواة بٌن الرجال والنساء(؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %68.4 %68.6 %65.7 %70.0 %67.9 ٔؼُ

 %22.8 %31.4 %8.6 %20.0 %27.4 ال

 %8.8   %25.7 %10.0 %4.7 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q43_bهل ستصوت لصالح الدستور الٌمنً الجدٌد إذا كان ٌتضمن:)الدولة المدنٌة(؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %62.2 %50.0 %51.4 %65.3 %67.9 ٔؼُ

 %8.8 %25.7 %4.3 %8.2 %4.7 ال

 %29.0 %24.3 %44.3 %26.5 %27.4 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q43_cهل ستصوت لصالح الدستور الٌمنً الجدٌد إذا كان ٌتضمن:)دولة فدرالٌة(؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %11.2 %1.4 %8.6 %14.1 %13.2 ٔؼُ

 %27.2 %42.9 %31.4 %18.8 %27.4 ال

 %61.6 %55.7 %60.0 %67.1 %59.5 ال ٠ؼوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q44ما هو أهم  مصدر التً تستقً منها معلوماتك بشكل عام؟  : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %55.2 %61.4 %62.9 %41.2 %62.6 اٌزٍفي٠ْٛ

 %13.0 %7.1 %1.4 %23.5 %10.0 اٌواك٠ٛ

 %1.6     %2.4 %2.1 اٌٖؾف

 %6.     %6. %1.1 اٌّٛالغ اإلفجبه٠خ ػٍٝ اٌْجىخ

 %24.2 %21.4 %20.0 %27.1 %24.2 األٕللبء/ األلبهة

 %6. %2.9   %6.   اٌْق١ٖبد االعزّبػ١خ

 %4. %2.9       اٌْق١ٖبد اٌل١ٕ٠خ/ اٌَّغل

 %1.2 %4.3 %1.4 %1.2   أفوٜ

 %3.2   %14.3 %3.5   ال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ّٟء

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q45 ًالمستقبل؟: ما هً الوسٌلة المفضلة بالنسبة لك لمتابعة مؤتمر الحوار الوطنً ف 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %73.2 %72.9 %65.7 %68.8 %80.0 ػجو اٌزٍفي٠ْٛ

 %9.2 %11.4 %1.4 %15.9 %5.3 ػجو اٌواك٠ٛ

 %6.     %6. %1.1 ػجو اٌٖؾف

 %1.8 %1.4 %4.3 %1.2 %1.6 اٌّٛالغ اإلفجبه٠خ ػٍٝ اٌْجىخ

 %4. %1.4     %5. ػجو اٌوٍبئً ا١ٌٖٕخ

 %3.6 %4.3 %5.7 %2.4 %3.7 ػجو األٕللبء/ األلبهة

 %6. %1.4   %1.2   ػجو ِٛالغ اٌزٛإً االعزّبػٟ

 %8. %5.7       غ١و مٌه

 %9.8 %1.4 %22.9 %10.0 %7.9 ال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ّٟ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q46 المفضلة لمتابعة فعالٌات مؤتمر الحوار الوطنً: برأٌك، ما هً الكٌفٌة 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %68.1 %91.8 %66.7 %49.3 %76.7 ثش ِجبّو

 %6.9 %1.6 %2.1 %8.8 %8.6 ثش َِغً ٌٍغٍَبد وبٍِخ

 %7.4 %1.6 %4.2 %12.2 %6.1 ثش ٍِقٖبد ػٓ اٌغٍَبد

إٌْواد رٕبٚي ٔزبئظ وً عٍَخ ِٓ فالي 

 اإلفجبه٠خ

8.0% 14.2% 16.7%   10.0% 

 %7. %3.3   %7.   غ١و مٌه

 %6.9 %1.6 %10.4 %14.9 %6. ال ٠ؼوف/ ال ٠وغت فٟ ِزبثؼخ ِؤرّو اٌؾٛاه

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q47هل تؤٌد أو ال تؤٌد مساواة الرجل والمرأة فً: )العمل السٌاسً(؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %64.2 %70.0 %60.0 %61.2 %66.3 ٔؼُ

 %29.0 %25.7 %27.1 %30.6 %29.5 ال

 %6.8 %4.3 %12.9 %8.2 %4.2 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q48 الحكومٌة(؟: هل تؤٌد أو ال تؤٌد مساواة الرجل والمرأة فً )شغل المناصب 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %62.6 %62.9 %70.0 %54.1 %67.4 ٔؼُ

 %31.2 %35.7 %24.3 %35.3 %28.4 ال

 %6.2 %1.4 %5.7 %10.6 %4.2 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q49 ًالبرلمان(؟: هل تؤٌد أو ال تؤٌد مساواة الرجل والمرأة ف( 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %56.6 %61.4 %40.0 %50.6 %66.3 ٔؼُ

 %29.6 %35.7 %17.1 %31.8 %30.0 ال

 %13.8 %2.9 %42.9 %17.6 %3.7 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q50لتمثٌل النساء فً مؤتمر الحوار الوطنً؟ : لو كان األمر بٌدك، ما هً النسبة التً تقترحها 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %4.6 %4.3 %1.4 %5.9 %4.7 %10ألً ِٓ 

10% 5.3% 11.8% 14.3% 11.4% 9.6% 

20% 8.4% 10.6% 12.9% 12.9% 10.4% 

30% 25.8% 14.1% 11.4% 7.1% 17.2% 

50% 32.6% 19.4% 27.1% 12.9% 24.6% 

 %13.8 %32.9 %8.6 %15.3 %7.4 %50أوضو ِٓ 

 %2.2 %1.4 %2.9 %1.2 %3.2 ٚال أٞ رّض١ً

 %14.4 %8.6 %18.6 %17.6 %12.1 ال أػوف

 %3.2 %8.6 %2.9 %4.1 %5. أهف٘ رّض١ٍٙٓ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً
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Q51_a ًتقترحها لتمثٌل النساء فً )مجلس النواب(؟: لو كان األمر بٌدك......ما هً النسبة الت 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %7.6 %8.6 %5.7 %8.8 %6.8 %10ألً ِٓ 

10% 4.7% 12.4% 20.0% 12.9% 10.6% 

20% 12.6% 14.1% 7.1% 10.0% 12.0% 

30% 28.4% 12.4% 7.1% 8.6% 17.2% 

50% 25.3% 13.5% 21.4% 7.1% 18.2% 

 %12.4 %31.4 %10.0 %14.1 %4.7 %50أوضو ِٓ 

 %3.2 %2.9 %4.3 %6. %5.3 ٚال أٞ رّض١ً

 %14.2 %8.6 %20.0 %17.1 %11.6 ال أػوف

 %4.6 %10.0 %4.3 %7.1 %5. أهف٘ رّض١ٍٙٓ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q51_b ًتقترحها لتمثٌل النساء فً )المجالس المحلٌة(؟: لو كان األمر بٌدك......ما هً النسبة الت 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %7.4 %7.1 %5.7 %8.8 %6.8 %10ألً ِٓ 

10% 6.8% 10.6% 24.3% 10.0% 11.0% 

20% 13.2% 11.8% 10.0% 14.3% 12.4% 

30% 27.4% 9.4% 2.9% 8.6% 15.2% 

50% 20.0% 12.9% 15.7% 1.4% 14.4% 

 %13.8 %30.0 %8.6 %15.9 %7.9 %50أوضو ِٓ 

 %4.2 %5.7 %2.9 %2.4 %5.8 ٚال أٞ رّض١ً

 %14.6 %7.1 %22.9 %18.2 %11.1 ال أػوف

 %7.0 %15.7 %7.1 %10.0 %1.1 أهف٘ رّض١ٍٙٓ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q52 الحوار الوطنً كان كافٌا؟: هل تعتقد بأن تمثٌل المرأة فً مؤتمر 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %37.0 %42.9 %38.6 %25.3 %44.7 ٔؼُ

 %18.0 %50.0 %21.4 %5.9 %15.8 ال

 %45.0 %7.1 %40.0 %68.8 %39.5 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

           اإلجمالً
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Q53 تمثٌل األطفال فً مؤتمر الحوار؟: هل تم 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %7.6 %22.9 %4.3 %9.4 %1.6 ٔؼُ

 %38.6 %50.0 %47.1 %13.5 %53.7 ال

 %53.8 %27.1 %48.6 %77.1 %44.7 ال أػوف

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q54: ًترى أن على مؤتمر الحوار مناقشتها ؟قضاٌا الطفولة التً  ما ه  

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %1.6 %10.0   %6.   اٌيٚاط اٌّجىو

 %5.8 %17.1 %2.9 %2.4 %5.8 رٙو٠ت األٛفبي

 %7.2 %7.1   %8.2 %8.9 ػّبٌخ األٛفبي

 %45.8 %55.7 %35.7 %51.2 %41.1 اٌزؼ١ٍُ

 %19.8 %7.1 %18.6 %21.8 %23.2 اٌٖؾخ

 %4.8 %1.4 %5.7 %7.1 %3.7 غ١و مٌه

 %15.0 %1.4 %37.1 %8.8 %17.4 ال ٠ؼوف/ هف٘

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

 النوع

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %50.0 %50.0 %50.0 %50.0 %50.0 هعبي

 %50.0 %50.0 %50.0 %50.0 %50.0 َٔبء

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

 الفئة العمرٌة

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

18-19 5.3% 9.4% 8.6% 8.6% 7.6% 

20-24 15.8% 12.9% 21.4% 17.1% 15.8% 

25-29 17.4% 21.2% 18.6% 18.6% 19.0% 

30-34 9.5% 15.3% 18.6% 12.9% 13.2% 

35-39 17.9% 11.2% 7.1% 11.4% 13.2% 

40-44 8.9% 5.9% 7.1% 14.3% 8.4% 

45-49 6.8% 5.9% 5.7% 4.3% 6.0% 

50-54 4.7% 5.9%   2.9% 4.2% 

55-59 5.3% 1.2% 8.6% 2.9% 4.0% 

60-64 4.7% 7.1% 2.9% 2.9% 5.0% 
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65+ 3.7% 4.1% 1.4% 4.3% 3.6% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q63الحالة االجتماعٌة : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %16.6 %17.1 %15.7 %14.7 %18.4 أػية

 %73.4 %75.7 %80.0 %71.2 %72.1 ِزيٚط ٌٚل٠ه أٚالك

 %8.4 %7.1 %4.3 %12.9 %6.3 ِزيٚط ١ٌٌٚ ٌل٠ه أٚالك

 %1.6     %1.2 %3.2 غ١وٖ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q64.....أرجو منك أن تطلعنً على الدخل الشهري ألسرتك : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %11.4 %18.6 %8.6 %20.0 %2.1 أٚ ألً  20,000

20,001- 40,000 21.1% 34.1% 25.7% 38.6% 28.6% 

40,001- 60,000 30.5% 21.2% 18.6% 21.4% 24.4% 

60,001- 80,000 25.8% 6.5% 8.6% 4.3% 13.8% 

80,001-100,000 15.3% 5.9% 4.3% 2.9% 8.8% 

100,001-120,000 1.1% 2.4% 2.9%   1.6% 

120,001-140,000 1.1% 1.2%     .8% 

140,001- 160,000 1.1%     1.4% .6% 

160,001- 180,000 .5%       .2% 

180,001- 200,000 .5%       .2% 

 %6.     %6. %1.1 أٚ أوضو 200,001

 %9.0 %12.9 %31.4 %8.2   هف٘ اإلعبثخ/ ال ٠ؼوف  ) ال رموأ(

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

Q65وأي من العبارات التالٌة هً أفضل ما ٌصف دخلك األسري؟ : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

اٌّبي اٌىبفٟ ٌزأ١ِٓ اؽز١بعبرٕب ١ٌٌ ٌل٠ٕب 

 األٍب١ٍخ

9.5% 42.4% 17.1% 28.6% 24.4% 

 %71.8 %68.6 %71.4 %57.1 %86.3 ثّملٚهٔب أْ ْٔزوٞ ِب ٘ٛ ٙوٚهٞ

 %2.6   %5.7 %6. %4.2 ثّملٚهٔب أْ ْٔزوٞ ثؼ٘ األ١ّبء اٌجب٘ظخ اٌضّٓ

 %1.2 %2.9 %5.7     ٠ّىٕٕب  رمو٠جبً ّواء وً ِب ٔوغت ثٗ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 



 إستطالع الحوار الوطنً

 

  
225 

 

  

Q66ما هو أعلى مستوى تعلٌمً وصلت إلٌه؟   : 

 اإلعّبٌٟ ػّواْ ٕٕؼبء اٌؾل٠لح رؼي اإلعبثخ

 %41.4 %44.3 %40.0 %58.8 %25.3 أِٟ )غ١و ِزؼٍُ(

 %4.4 %4.3 %2.9 %3.5 %5.8 ١ٌٌ ٌل٠ٗ أٞ رؼ١ٍُ هٍّٟ

 %17.4 %18.6 %10.0 %20.6 %16.8 ٌل٠ٗ ثؼ٘ اٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ

 %3.8 %4.3 %7.1 %1.2 %4.7 أٔٙٝ اٌّوؽٍخ األٍب١ٍخ

 %7.0 %5.7 %11.4 %2.9 %9.5 ثؼ٘ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ/ أٚ ِب ٠ؼبكٌٙب

 %10.0 %8.6 %10.0 %5.3 %14.7 أٔٙٝ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ/ أٚ ِب ٠ؼبكٌٙب

 %2.4   %2.9 %6. %4.7 رؼ١ٍُ ِٕٟٙ/ فٕٟ )ثؼل اٌضب٠ٛٔخ(

 %6.2 %5.7 %10.0 %2.9 %7.9 ثؼ٘  اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ

 %7.4 %8.6 %5.7 %4.1 %10.5 ؽبئي  ػٍٝ ّٙبكح عبِؼ١خ

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اإلجمالً

 

 


