
 ) )22( ( جدول جدول 
سنه بالمقارنة مع  سنه بالمقارنة مع  ) ) 1717--1010((نسبة النساء المتزوجات حسب العمر عند الزواج األول    نسبة النساء المتزوجات حسب العمر عند الزواج األول    

سنه حسب المحافظة والحضر    سنه حسب المحافظة والحضر     )  ) 4545  --1010( ( النساء المتزوجات حسب األعمار   النساء المتزوجات حسب األعمار   
والريفوالريف

percentage of married Women (10 percentage of married Women (10 --17 )17 )
years comparison to married women (10 years comparison to married women (10 --45 )years45 )years

 urbanحضر ruralريف totalاإلجمالي
المحافظة

governorate
52.08 53.09 47.52 إب 

34.30 36.89 27.00 ابين 

38.87 51.03 38.65 االمانة   

53.04 53.17 52.60 البيضاء   

39.08 39.72 36.91 تعز  

50.65 50.49 52.05 الجوف 

52.08 53.08 43.82 حجه

46.01 48.04 41.59 الحديده 

39.51 44.37 34.15 حضرموت

49.30 48.98 51.23 ذمار  

46.91 46.93 46.79 شبوه

54.92 54.21 58.08 صعده 

44.25 44.18 46.66 صنعاء  

21.93 0.00 21.93 عدن

37.94 38.78 28.53 لحج 

50.56 50.95 48.77 مارب 

47.70 47.19 54.82 المحويت 

53.82 56.26 50.00 المهرة  

48.92 49.05 48.34 عمران  

48.09 48.46 45.55 الضالع   

47.96 48.00 41.50 ريمه 

45.09 47.63 39.04  totalاإلجمالي   



 )   )  33( ( جدول  جدول  
لحضر والريف سنه      لحضر والريف سنه      نسبة النساء المتزوجات حسب العمر عند الزواج األول االحادية وحسب ا                  نسبة النساء المتزوجات حسب العمر عند الزواج األول االحادية وحسب ا                  

)) سنه  سنه 1717  --    1010( ( واألعمار  واألعمار  
percentage Of married women  ( 10 percentage Of married women  ( 10 –– 17 )  years by single age 17 )  years by single age 

totalاإلجمالي   ageالعمر بالسنوات  urbanحضر ruralريف

0.34 0.36 0.30 10

0.31 0.31 0.32 11

1.71 1.71 1.70 12

3.26 3.10 3.74 13

9.25 9.16 9.51 14

35.20 36.65 30.97 15

23.42 23.06 24.49 16

26.51 25.66 28.96 17

100 100 100  %النسبة

547119 406943 140176  totalاإلجمالي



 )   )  44( ( جدول  جدول  
سنه وحسب المحافظة    سنه وحسب المحافظة    ) ) 1717--1010((نسبة النساء المتزوجات حسب العمر عند الزواج األول               نسبة النساء المتزوجات حسب العمر عند الزواج األول               

percentage of married women ( 10 percentage of married women ( 10 –– 17 ) years by governorates17 ) years by governorates    

urbanحضر  ruralريف totalاإلجمالي

المحافظة
governora

te
12.89 14.46 8.3 إب 
1.65 1.76 1.33 ابين
8.21 0.27 31.26 االمانة
3.3 3.46 2.83 البيضاء

10.15 10.69 8.58 تعز
1.64 1.97 0.68 الجوف 
7.88 9.67 2.68 حجه 
11.59 11.16 12.84 الحديده
5.05 4 8.1 حضرموت 
8.09 9.28 4.65 ذمار
2.33 2.67 1.32 شبوه
4.27 4.63 3.23 صعده
4.62 6.04 0.49 صنعاء 
1.49 0 5.82 عدن 
2.76 3.49 0.66 لحج 
1.03 1.14 0.7 مارب
2.82 3.5 0.83 المحويت  
0.66 0.57 0.93 المهرة
4.88 5.35 3.52 عمران
2.55 3.02 1.2 الضالع
2.14 2.87 0.4 ريمه
100 100 100  %النسبة

547119 406943 140176  totalاإلجمالي



 )   )  55( ( جدول  جدول  
والالتي أصبحن أمهات أو حوامل ألول مرة حسب بعض                والالتي أصبحن أمهات أو حوامل ألول مرة حسب بعض                ) ) سنه سنه 1919--1515((نسبة اإلناث   نسبة اإلناث   

الخصائص  الخصائص  
percentage of women (15 percentage of women (15 --19 ) years who became mothers or 19 ) years who became mothers or 

pregnant s  at the first time                       pregnant s  at the first time                       

 no. ofعدد اإلناث   
female

أمهات أو حوامل 
both

حوامل ألول مره 
pregna

nt

أمهات  
فعالً 

mother    الخصائصcharacter

 age*العمر    

1380 1.3 0.7 0.6 15

1129 3.4 1.3 2.1 16

1012 7.2 2.5 4.7 17

1353 13.6 3 10.6 18

926 25 3.6 21.4 19

  place of residenceمكان األقامة     

1378 9.1 2 7.2  urbanحضر

4421 9.5 2.2 7.3  ruralريف 

 education  levelالمستوى التعليمي     

3009 11.2 2.3 8.9  illiteracyاميات 

1190 8.2 2.2 6
 & readتقرأ وتكتب 

write

585 11 2.9 8.1  elementaryابتدائي 

980 4.6 1.2 3.3
 & basic+إعدادي  

above

 .enroll . to educeاإللتحاق بالتعليم         

1529 1.4 0.4 1 .enrollملتحقه 

4266 12.3 2.8 9.5
 notغير ملتحقة حالياً    

enroll. now

*5799 9.4 2.1 7.2  totalاإلجمالي   
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