
	ملّخص نتائج استط0ع الرأي العاّم في ا$هرة
	

	ا(يثودولوجيا
	

في ديسمبر 2012 طُلبت آراء أبناء ا$هرة عن بعض القضايا اEجتماعية والسياسية بهدف معرفة 
بأهدافهم ا$ستقبلية. استخدمنا عينة مكّونة من أكثر من ألفX شخص من الرجال والنساء من كلّ 
ا$ديريات حيث هذا الرقم يساوي أقّل عدد مثالي مستخدم في اEاتط0عات الرأي الدولية في أيّ 

دولة بغّض النظر عن عدد سّكانها. طبعا وزنّا العينة جيوغرافيا وجنسا حسب اgحصائيات الرسمية 
	gعداد السّكان اmخير. ونفّذنا هذا اEستط0ع شفويا بغرض مشاركة آراء اmميX في النتائج.

Dr	  Elisabeth	  Kendall	  
الدكتورة إليسابث كاندال 

	كلية بمبروك
	جامعة أكسفورد 

	بريطانيا



	نتائج استط7ع الرأي حول القضايا السياسية
	

	٨٦٪ يعتقدون بأّن حقوقهم غير ممـثّلة وغير محمية بشكل كافي في الوقت الحاضر.
	السّكان اmكثر رضا بالتمثيل الحالي هم في مديريات سيحوت وا$سيلة وحوف.

	
٩٤٪ غير راضيX بنظام التمثيل الحالي. ومنهم ٦٩٪ يرغبون بنظام تمثيلي جديد بينما ٢٥٪ 

يرغبون بتحسX نظام التمثيل الحالي. واmغلبية اmكثر من السّكان في كّل ا$ديريات تريد تغيير 
	نظام التمثيل.

	
	٦٤٪ E يعتقدون بأّن ا$هرة مستفيدة من كونها جزءا من اليمن.

	توجد ع0قة مباشرة بX التأييد لليمن والظروف اEقتصادية للمستطلعX �راءهم.
	

فيما يتعّلق بنظام الحكم ا$فّضل $هرة ا$ستقبل، ٧٢٪ يفّضلون دولة مهرية مستقّلة بينما ١٣٪ 
يفّضلون أن تكون ا$هرة جزءا من اليمن الجنوبي. و٩٪ يفّضلون وحدة اليمن و٦٪ يفّضلون نظاما 

	فيديراليا. وأغلبية مؤيّدي فكرة اليمن الجنوبي هم في مديرية سيحوت.
	  

	٩١٪ يعتقدون بواجب وحدة جميع قبائل ا$هرة mجل مهرة أقوى.
	

٨٢٪ يرغبون بتكوين مجلس منتخب من جميع ا$ناطق ا$هرية لصنع القرارات السياسية والقتصادية 
للمهرة بينما ١٠٪ يرغبون بقائد فردي واحد قوي و٤٪ يرغبون بأن يمـثّلهم في ا$جلس شيوخ القبائل 
الحاليX. ٥٪ E يعرفون أو رفضوا اgجابة. ٦٠٪ يعتقدون بأّن الفترة الزمنية $ّدة عمل ممـثّلي ا$جلس 

	٤ سنوات.
	  



ا$هرة ليس لها اهتمام كبير با$جال السياسي اليمني. ٥٤٪ يعتقدون بأّن ثورة 2012 ليس لها تأثير 
عليهم و ٣٧٪ فقط يعرفون اسم رئيس الوزراء اليمني الحالي. إّن ثلثX تقريبا - ٦٣٪  - E يؤيّدون أيّ 

حزب. الحزب اmكثر شعبيا في ا$هرة هو حزب ا$ؤتمر الشعبي العاّم ولكن بنسبة ١٤٪ فقط من 
السّكان. ٧٪ يؤيّدون الحراك الجنوبي و ٤٪ مع حزب اgص0ح واmغلبية اmكثر منهم أقّل من سن 

الث0ثX من العمر. و٣٪ يؤيّدون الحزب اEشتراكي اليمني. توجد ع0قة ضعيفة بX التأييد ل�حزاب 
	والتعليم فيما بعد ا$رحلة الثانوية وخاّصًة بنسبة للتأييد ل�ص0ح وللحراك.

	
 وفي ظل عزوف ا$هرة عن اmحزاب السياسية فمن الواضح أّن الحوار الوطني E يمـثّل ا$هرة في أيّ 

	حال من اmحوال mّن كّل ممـثّلي ا$هرة الخمسة عشر في الحوار معيّنX من اmحزاب السياسية. 
	

	نتائج حول القضايا ا?جتماعية
	

	سألنا عن أهّم القضايا لتحسX الحياة العائلية فاختارت ا$هرة اmّوليات التالية:  
	١ الكهرباء وا$اء ٤٨٪

	٢ اmمن ١٤٪
	٣ خلق فرص عمل ١٢٪
	٤ العناية الصّحية ٩٪

	٥ التعليم ٧٪
	٦ الطرق ٥٪

٢٪ أو أقّل اختاروا الغذاء اmفضل أو السكن اmفضل أو مسجدا جديدا أو اتّصاEت الهاتف و 
	اEنترنات.



	
تختلف هذه اmّوليات من مديرية إلى أخرى. فمث0 في مديرية قشن الحاجة إلى الكهرباء وا$اء يعلو إلى 

٩٣٪ با$قارن إلى ١٩٪ في ا$سيلة و صفر في حات حيث اmولوية اmعلى عند ٤٩٪ من السّكان هي 
خلق فرص عمل. وE تختلف اmّوليات كثيرا بX الجنسX إEّ أّن النساء يعتبرن العناية الصّحية أهّم بكثير 

	مما يعتبرها الرجال.
	

	سألنا عن ا$رافق التي يتمّكن أبناء ا$هرة من الوصول إليها بسهولة:
	ا$سجد ٧٠٪
	الدّكان ٥٥٪

مدرسة ٤٢٪ ولكن في كّل من مديريات حصوين وحات و منعر وقشن أقّل من ربع السّكان يتمّكنون 
	الوصول إلى مدرسة.

	العيادة الصّحية ١٩٪
	مركز الشرطة ٧٪

	ا$جلس ا$حّلي ٥٪ واmغلبية اmعلى من الذين يتمّكنون الوصول إلى مجلس هم في مديرية ا$سيلة.
٥٣٪ من سّكان ا$هرة لهم الكهرباء عن طريق ما ولكن تختلف النسبة كثيرا من مديرية إلى أخرى، مث0 

	٨٣٪ في سيحوت با$قارنة إلى أقّل من ٢٠٪ في حات و أقّل من ١٠٪ في منعر و ٣٪ فقط في حصوين. 
	
	
	



أقّل من نصف سّكان ا$هرة - ٤٦٪ - لديهم ماء في البيوت عن طريقة ما واmغلبية الكبيرة منهم في 
	سيحوت. بينما في مديريتي حصوين ومنعر أقّل من ٥٪ يتوفّر لديهم ماء في البيوت.

	
	إّن سّكان ا$هره يمتلكون بنادق أكثر من الكتب في بيوتهم.

	
	توجد خدمة الصرف الصّحي عند ١٣٪ من البيوت فقط.

	
	٣٪ يوجد لديهم اEنترنت في ا$نزل و ٦٪ محوزتهم كمبيوتر.

	
أّما التعليم فثلث سّكان ا$هرة تقريبا أّميون بينما ٥٪ تخرّجوا من الجامعة أو يدرسون حاليا في الجامعة. 
٢٠٪ لديهم الشهادة الثانوية. نسبة اmّميX أكثر بX النساء. أعلى نسبة اmميX -٦٤٪ - هم في مديرية 

حات. وتعتبر مديرية ا$سيلة أكثر ا$ديريات تعليما. E توجد ع0قة مباشرة بX وجود مدرسة وا$ستوى 
	التعليمي في ا$ديريات.

For	  queries	  of	  further	  informa6on,	  contact:	  
Elisabeth.Kendall@pmb.ox.ac.uk	  
	  


