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يقديت :
يعاني اليمف في معظـ مناطقو أوضاعاً مأساوية منذ بدء االقتتاؿ الداخمي والتدخؿ
الخارجي ،فقد تعرض الكثير مف السكاف لشتى أنواع االنتياكات والعنؼ تحت وطأة الحصار
والقصؼ ،حيث لـ يفرؽ بيف األىداؼ العسكرية والمؤسسات المدنية الحيوية ،مما أضر بمصالح
الشعب اليمني ومقدراتو ،فضالً عف قتؿ وجرح آالؼ المدنييف معظميـ مف النساء واألطفاؿ.
لذا فإف تدمير المنازؿ مف جراء الضربات الجوية واالحتراب الداخمي قد أدى إلى نزوح
اآلالؼ مف المناطؽ الساخنة ،ونتيجة ليذا النزوح تعرض كثير مف النساء لالنتياكات والعنؼ،
عالوة عمى فقداف الممتمكات ،والسكف ،والمعاناة النفسية والجسدية خالؿ عممية النزوح ،إلى
مخيمات تفتقر إلى أدنى وسائؿ العيش الكريـ ،مف مسكف ،ومأكؿ ،وانعداـ الخدمات الصحية،
وفقداف الخصوصية في المخيمات التي تتصؼ بحشر عدد مف األسر في خيمة أو في غرفة
واحدة ،واشتراكيـ جميعاً في حماـ واحد.
آثار مدمرة نالت مختمؼ نواحي الحياة ،وزادت مف وطأتيا عمى النساء
إف لمحرب اً
والسيما اآلثار االقتصادية وازدياد معدالت الفقر في أوساط النساء.
ستتناوؿ ىذه الدراسة انعكاسات الحرب عمى كؿ جوانب الحياة االجتماعية والصحية
واالقتصادية لممرأة اليمنية.
إلى جانب دور المرأة في عممية بناء السالـ ،واإلمكانيات المتاحة إلشراؾ المرأة في
عمميات بناء السالـ والتسوية السياسية.
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تتكون الدراسة من قسمين رئيسين:
 القسم الول :العنؼ الممارس ضد المرأة اليمنية أثناء الحرب الراىنة. القسم الثاني :المرأة وبناء السالـ في اليمف.ويسبؽ ذلؾ تسميط الضوء عمى وضع المرأة قبؿ الحرب.

اليدف من الدراسة :الكشؼ عما تعانيو المرأة اليمنية مف عنؼ وانتياؾ لحقوقيا التي
نصت عمييا المواثيؽ الدولية ،والقانوف الدولي اإلنساني ،وقانوف حقوؽ اإلنساف
واتفاقيات جنيؼ األربع في أوقات الحرب.
أىمية الدراسة :زيادة الوعي والمعرفة بأثر الحرب عمى حياة المرأة اليمنية ،وابراز ما تكابده مف
مشقة وعناء ،جراء األوضاع التي تفرضيا الحرب ،وما تكابده مف مشقة في توفير االحتياجات
الضرورية ألفراد أسرتيا.
منيج الدراسة :ستعتمد الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي ،الذي مف خاللو تحاوؿ الباحثة
وصؼ وابراز ما تتعرض لو المرأة مف عنؼ بكؿ أشكالو ،مف خالؿ الدراسات السابقة والتقارير
الدولية واإلحصائيات المتوافرة.
مفاىيم ومصطمحات الدراسة :سنتناوؿ أىـ المصطمحات والمفاىيـ التي سترد في الدراسة.

الدراسة ستقوم باإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 ما أشكاؿ العنؼ الممارس ضد المرأة اليمنية أثناء الحرب الراىنة؟ ما انعكاسات الحرب عمى الوضع االجتماعي لممرأة اليمنية؟ ما انعكاسات الحرب عمى الوضع الصحي لممرأة اليمنية؟ ما انعكاسات الحرب عمى الوضع االقتصادي لممرأة اليمنية؟ -ما دور النساء في عممية بناء السالـ؟

 -ما اإلماا ٌات المتاحة إلشراك المرأة فً عملٌات السالم؟
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انقسى األول
انًحىر األول
انؼنف انًًارس ضد انًرأة انًٍنٍت أثناء انحرب انراهنت
يتناوؿ ىذا المحور المفاىيـ والمصطمحات التي سترد في الدراسة ،وكذلؾ اآلليات
القانونية الدولية لحماية النساء مف العنؼ.

أهى انًفاهٍى وانًصطهحاث انتً سترد فً اندراست:
قبؿ الخوض في القوانيف والمواثيؽ الدولية المعنية بحقوؽ المرأة ،السيما أثناء النزاعات
المسمحة ،البد مف إيراد معاني أىـ المصطمحات ،والمفاىيـ المستخدمة في ىذه الدراسة وذلؾ
عمى النحو التالي:

 يفهىو انؼنف:نجد مف الصعوبة بمكاف جمع
مف المفاىيـ المركبة متعددة الصور واألبعاد ،والمستويات ُ

كؿ ىذه الصور واألبعاد في إطار مفيوـ واحد ،وعمى ىذا نمحظ أف تعريؼ العنؼ في عمـ
االجتماع أو عمـ النفس يختمؼ عف تعريفو في عمـ السياسة أو القانوف.
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إذاً فالعنؼ ىو استخداـ القوة لمسيطرة عمى شخص آخر ،أو أشخاص آخريف ،ويشمؿ
العنؼ أي إساءة في المعاممة ،أو إكراه ،أو ضغط نفسي ،أو إيذاء بدني ،أو اجتماعي ،قد يكوف
العنؼ في شكؿ تيديد ،أو تخويؼ ،أو اعتداء جسدي ،أو تيديد بالسالح ،ويمكف أف يكوف
اشر ،ويمكف أف يكوف مستت اًر.
العنؼ اقتصادياً ،ويمكف أف يكوف العنؼ مب اً

 يفهىو انؼنف ضد انًرأة:خيؿ أف ينجـ عنو أذى أو معاناة جسمية
أي فعؿ عنيؼ ضد المرأة والذي ينجـ عنو أو ُي ّ

أو جنسية أو نفسية لممرأة ،بما في ذلؾ التيديد باقتراؼ ىذا الفعؿ ،أو اإلكراه ،أو الحرماف
اء وقع ذلؾ في الحياة العامة أـ الخاصة.
التعسفي مف الحرية ،سو ً
1
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عبادة ،مدٌحة أحمد ،أبو دوح ،خالد ااظم  /الع ف ضد المرأة ،دراسات مٌدا ٌة حول الع ف الجسدي والع ف الج سً ،القاهرة :دار
الفجر لل شر والتوزٌع2008 ،م ،صـ .16

5

وىذا التعريؼ الذي اعتمدتو األمـ المتحدة (المعروؼ باإلعالف العالمي لمقضاء عمى العنؼ ضد
المرأة ،المادة األولى عاـ 1993ـ).
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 يفهىو انؼنف انًبنً ػهى اننىع االجتًاػً:أي فعؿ يصيب أو يرجح أف يصيب امرأة أو رجؿ أو فتاة أو صبي بأذى ،أو معاناة
بدنية ،أو جنسية ،أونفسية بسبب نوعيا االجتماعي ،إذ ينجـ العنؼ المبني عمى النوع
االجتماعي ،عف عدـ المساواة والتعسؼ في استخداـ السمطة بسبب النوع ،ويشمؿ كؿ أنواع
العنؼ :الجنسي والعائمي ،واالتجار بالبشر ،واإلكراه عمى الزواج ،أو الزواج المبكر ،والدعارة،
والدعارة القسرية ،واالستغالؿ ،واالعتداء الجنسي ،والحرماف مف الموارد والخدمات.
والعنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي في حالة الطوارئ ىو مصطمح يشمؿ كؿ فعؿ يرتكب ضد
إرادة شخص ما ،ويعتمد عمى الفروؽ المحددة اجتماعياً بيف الذكور واإلناث (النوع االجتماعي)،
وكؿ أعماؿ العنؼ عمى أساس النوع االجتماعي تشكؿ انتياكاً لعدد مف حقوؽ اإلنساف والتي
تحمييا االتفاقيات والمواثيؽ الدولية ،وُي َعد الكثير مف أشكاؿ العنؼ القائـ عمى أساس النوع

االجتماعي أفعاالً مجرمة قانوناً ،ومف أكثرىا شيوعاً :االغتصاب ،االعتداء الجنسي ،التحرش
الجنسي ،االستغالؿ الجنسي ،العنؼ المنزلي (المعتدي :الزوج ،األخ ،األب ،العـ) ،الزواج
القسري ،الزواج المبكر ،التمييز بتفضيؿ جنس عمى آخر ( تمييز األوالد الذكور في العائمة).
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وقد ارتبط بمفيوـ العنؼ الكثير مف األشكاؿ :إساءة المعاممة ،االنتياؾ ،اإليذاء.

 إساءة انًؼايهت:إف إساءة المعاممة ىي سوء استخداـ القوة ،فإف ىذه اإلساءة تمنع األشخاص مف اتخاذ
الق اررات الحرة وتجبرىـ عمى التصرؼ ضد إرادتيـ الحقيقية ،والنساء مف أكثر الفئات في المجتمع
تعرضاً لسوء المعاممة واتخاذ ق اررات دوف قناعة حقيقية.
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عبادة ،مدٌحة أحمد ،أبو دوح ،خالد ااظم/الع ف ضد المرأة ،دراسات مٌدا ٌة حول الع ف الجسدي والع ف الج سً ،القاهرة :دار
الفجر لل شر والتوزٌع2008 ،م ،صـ.16
3
أبوزٌد ،رشدي شحاتة  /الع ف ضد المرأة ,واٌفٌة مواجهته فً ضوء أحاام الفقه اإلسالمً ،االسا درٌة :ماتبة الوفاء القا و ٌة ،
2011م ،صـ .18-15
4
تقرٌر مسح رصد حاالت اال تهااات والع ف القائم على ال وع االجتماعً واألضرار الواقعة على ال ساء ،إعداد اللج ة الوط ٌة
للمرأة بالتعاون مع ماتب األمم المتحدة للمرأة  -ماتب الٌمنٌ ،ولٌو 2016م ،صـ .12
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 انضرر:يقصد بالضرر كؿ ضرر نتج عف انتياؾ حؽ مف حقوؽ اإلنساف ،وقد يمحؽ الضرر
الشخص ،وقد يمحؽ أحد أفراد أسرتو المقربيف ،وقد يمس حقاً مف حقوقو ،ومصمحةً مشروعةً لو،
اء تعمؽ ذلؾ الحؽ أو تمؾ المصمحة بسالمة جسمو ،أو مالو وحريتو وشرفو أو غير ذلؾ.
سو ً
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 االنتهاك:ىو أي فعؿ يؤدي إلى خرؽ حؽ مف حقوؽ اإلنساف ،واالنتياؾ قد يكوف مف قبؿ
الحكومات ،أو الجماعات ،أو األفراد إزاء الحقوؽ التي تنص عمييا القوانيف الدولية أو االقميمية
أو الوطنية.
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كما أف التمييز يشكؿ انتياكاً لحقوؽ اإلنساف ،سواء كاف ىذا التمييز عمى أساس العرؽ ،أو
الموف ،أو الجنس ،أو المغة ،أو الديف ،أو الرأي السياسي أو غيرىا مف اآلراء ،أو األصؿ
الوطني ،أو االجتماعي ،أو الممكية أو غيرىا مف المواضيع ،بغرض أو بنتيجة إلغاء أو تقويض
المساواة في التمتع بأي حؽ مف حقوؽ اإلنساف أو ممارستو ،ويندرج تحت ىذا المفيوـ جميع
أنواع التعديات عمى أي حؽ مف حقوؽ اإلنساف ،والتي نصت عمييا القوانيف واالتفاقيات الدولية
ومنيا :القتؿ ،التيديد بالقتؿ ،االعتداء الجسدي أو الجنسي ،أو التسبب في فقداف الماؿ ،التيجير
القسري ،تدمير المنازؿ ،سرقة الممتمكات أو اغتصابيا ،إلى غير ذلؾ مف األفعاؿ التي تشكؿ
انتياكاً لحؽ مف حقوؽ اإلنساف.

 انتًٍٍز ضد اننساء:التمييز ىنا ىو أي تفرقة ،أو استبعاد أو تقييد يتـ عمى أساس الجنس ،ويكوف مف آثاره
النيؿ مف االعتراؼ بالنساء عمى أساس تساوي الرجاؿ والنساء بحقوؽ اإلنساف ،والحريات
األساسية في المجاالت :السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،والمدنية ،أو عدـ
االعتراؼ لمنساء بيذه الحقوؽ وممارستيف ليا.

 انًساواة انفؼانت:المساواة في الفرص والمساواة في الحصوؿ عمييا والمساواة في النتائج.

5

تقرٌر مسح رصد حاالت اال تهااات ،فس المرجع السابق ،صـ.13
6
تقرٌر مسح رصد حاالت اال تهااات ،فس المرجع السابق ،صـ ،11ودلٌل التدرٌب على رصد حقوق اإل سان ،مفوضٌة حقوق
اإل سان2001 ،م.
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 انًشاركت:تعني المشاركة ضماف زيادة تمثيؿ النساء عمى جميع مستويات صنع القرار في
المؤسسات واآلليات الدولية ،واإلقميمية والوطنية لمنع الصراعات وحميا.

 انحًاٌت:توفير سبؿ الحماية لحقوؽ النساء أثناء وبعد النزاعات المسمحة.

 انرصد:ىو مصطمح يعني تجميع المعمومات والتحقؽ منيا ،واستخداميا ُبغية معالجة مخالفات

حقوؽ اإلنساف ،ويشمؿ رصد حقوؽ اإلنساف جمع المعمومات عف األحداث ،وزيارة المواقع مثؿ
مخيمات الالجئيف/ػ ػات ،وأماكف االعتقاؿ ،وزيارة الجيات المختصة والمسؤولة ،وتحديد ىذه
االنتياكات ،وحجميا ،وأسبابيا ،ووقائعيا ،وأنواعيا ،وطرؽ ممارستيا ،وتحديد المتسبب فييا
ومرتكبيا.
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اَنٍاث انقانىنٍت اندونٍت نحًاٌت اننساء ين انؼنف
الشؾ أف الحروب والنزاعات المسمحة تخمؼ آثا اًر كارثية ،وكؿ أشكاؿ المعاناة عمى كؿ
أف تأثيرىا عمى أوضاع النساء أكثر شدة ،فتجارب النساء عبر المراحؿ
أفراد المجتمع ،إالَ ّ
اء كاف سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً ،في معظـ
التاريخية المختمفة تؤكد أف أي تغيير ،سو ً

حاالت النزاعات المسمحة تنعكس آثاره الكارثية عمى النساء.

ولمحد مف ىذا العنؼ سعى المجتمع الدولي إلى وضع أطر قانونية لمحد مف العنؼ
المرتكب ضد النساء ،والسيما في مناطؽ الصراع المسمح.
إف حماية النساء المتأثرات مف النزاعات المسمحة تتطمب تقديـ أفضؿ مساعدة ليف
كمعرفة وفيـ النصوص القانونية التي توفر ليف الحماية ،فالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،
والقانوف الدولي اإلنساني ،وقانوف المجوء ،كؿ ىذه القوانيف تفرد نصوصاً خاصة لمعالجة
احتياجات النساء أثناء الحرب ،وتظؿ ىذه النصوص (مجرد حقوؽ مكتوبة عمى الورؽ) ،إذا لـ
يمتزـ أطراؼ النزاع بما ورد فييا مف نصوص الحماية العامة والخاصة التي تمنحيا القوانيف
لمنساء.
وعمى ىذا يجب عمى جميع أطراؼ النزاع المسمح أف تحترـ احتراماً كامالً النصوص
الخاصة بحقوؽ النساء ،والفتيات وحمايتيف باعتبارىف مدنيات ،والسيما االلتزامات المطبقة عمى
ىذه األطراؼ بموجب اتفاقيات جنيؼ األربع التي تمت المصادقة عمييا عاـ 1949ـ،

7

وبروتوكوليا اإلضافي لعاـ 1977ـ ،واتفاقية الالجئيف لعاـ 1951ـ ،وبروتوكوليا لعاـ 1967ـ،
واتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة المصادؽ عمييا عاـ 1977ـ ،وبروتوكوليا
االختياري لعاـ 1999ـ ،إلى جانب ىذه االتفاقيات ىناؾ الق اررات واإلعالنات األممية الخاصة
بالحماية مف االنتياكات والعنؼ الموجو ضد المدنييف وخاصةً النساء.
وىنا نالحظ مف خالؿ نصوص ىذه االتفاقيات أنيا أفردت نصوصاً تعالج قضايا النساء
مثاؿ ذلؾ :اتفاقيات جنيؼ األربع وبروتوكوالتيا:

8

7

تقرٌر مسح رصد حاالت اال تهااات ،فس المرجع السابق ،صـ.15
8
الحماٌة القا و ٌة الدولٌة لحقوق اإل سان فً ال زاع المسلح ،م شورات األمم المتحدةٌ ،وٌورك وج ٌف2012م ،صـ 12و.13
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 اتفاقية جنيؼ األولى لتحسيف حالة الجرحى ،والمرضى مف أفراد القوات المسمحة فيالميداف.
 اتفاقية جنيؼ الثانية لتحسيف حالة الجرحى والمرضى والناجيف مف السفف الغارقة مف أفرادالقوات المسمحة في البحار.
 اتفاقية جنيؼ الثالثة المتعمقة بحماية أسرى الحرب. االتفاقية الرابعة المتعمقة بحماية المدنييف وقت الحرب. البروتوكوؿ اإلضافي(األوؿ) التفاقية جنيؼ ،والمتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة. البروتوكوؿ اإلضافي(الثاني) التفاقية جنيؼ والمتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحةغير الدولية.
إف كؿ تمؾ االتفاقيات تؤكد عمى ضرورة تمتع المرأة أثناء النزاع ،بحقوؽ مساوية لحقوؽ
اء كانت مقاتمة ،أو شخصاً محمياً ،باإلضافة إلى ذلؾ ،يجب معاممتيا معاممة خاصة
الرجؿ ،سو ً
بسبب جنسيا ،كما يجب حماية المرأة حماية خاصة مف أي انتياؾ لعرضيا عف طريؽ

االغتصاب ،أو اإلكراه عمى البغاء ،أو أي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ المييف ...إلخ.
اتفاقية القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة ،وىذه االتفاقية تحدد المبادئ المتعمقة بحقوؽ
النساء في المجاالت كافة ،وتعتمد عمى ثالثة مبادئ أساسية:
 .0مبدأ عدـ التمييز ،والذي تنص عميو المادة األولى مف االتفاقية" :التمييز ضد النساء ىو
أي تفرقة ،أو استبعاد ،أو تقييد يتـ عمى أساس الجنس ،ويكوف مف آثاره النيؿ مف
االعتراؼ بالنساء عمى أساس تساوي الرجاؿ والنساء بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية
في المياديف السياسية ،واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية ،وابطاؿ االعتراؼ
لمنساء بيذه الحقوؽ أو تمتعيف بيا".
 .5مبدأ المساواة الموضوعية أو الفعالة :ويتضمف المساواة في الفرص والمساواة في
الحصوؿ عمييا ،والمساواة في النتائج.
 .3مبدأ التزاـ الدولة :حينما تصبح الدولة طرفاً في اتفاقية ( السيداو) ،فإنيا تقبؿ طواعية
مجموعة مف االلتزامات القانونية إللغاء جميع أشكاؿ التمييز ضد النساء ،وتأميف
المساواة بيف الرجاؿ والنساء ،وتكوف الدولة مساءلة مف قبؿ لجنة السيداو ،التي ميمتيا
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التأكد مف تنفيذ االتفاقية والنظر في التقارير التي تقدميا الدوؿ عف مستوى تنفيذ ىذه
االتفاقية ومدى إد ارج مبادئيا في تشريعاتيا المختمفة.
فكؿ الدوؿ التي صادقت عمى االتفاقيات الدولية تصبح ممزمة قانوناً أماـ المجتمع الدولي
بإدراج المبادئ الواردة في االتفاقية في قوانينيا الداخمية ،أما الق اررات الصادرة مف مجمس
األمف فيي ممزمة لكؿ الدوؿ األعضاء ،ومنيا قرار مجمس األمف رقـ ()1325
لعاـ2000ـ ،وىذا الق ارر ينص عمى حث الدوؿ األعضاء ألخذ التدابير الالزمة في
المسائؿ المتعمقة بمشاركة النساء في عمميات صنع القرار والعمميات السممية ،واألخذ
بدمج النوع االجتماعي في التدريب وحفظ ِ
السمـ ،وحماية النساء ،إضافة إلى إدماج النوع
االجتماعي في جميع أنظمة تقارير األمـ المتحدة وآلية تنفيذ البرامج ،وىذا القرار وغيره
مف الق اررات تواجو التأثير غير المتناسب والفريد مف نوعو لمنزاعات المسمحة عمى المرأة.
ومع ذلؾ فإف األمـ المتحدة والدوؿ األعضاء بيا لـ يرتقوا إلى مستوى نصوص ىذا
القرار ،فيناؾ فجوات كبيرة في تنفيذ القرار الذي ُيعد مف أىـ الق اررات التي صدرت عف

الشرعة الدولية الخاصة بوضع النساء في ظؿ النزاع المسمح.

ومن أىم ما نص عميو القرار:
 الطمب مف جميع األطراؼ في الصراع أف تحترـ احتراماً كامالً القانوف الدولي المنطبؽعمى حقوؽ النساء ،والفتيات وحمايتيف ،وخاصة باعتبارىف مدنيات.
 دعوة جميع األطراؼ في الصراعات المسمحة إلى أف تتخذ التدابير الخاصة بحماية النساءوالفتيات ،مف العنؼ القائـ عمى أساس الجنس في حاالت الصراع المسمح ،والسيما
االغتصاب ،واألشكاؿ األخرى لإليذاء الجنسي.
 التشديد عمى مسؤولية جميع الدوؿ بوضع نياية لإلفالت مف العقاب ومقاضاة المسؤوليفعف اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب ،بما في ذلؾ الجرائـ المتعمقة بما
تتعرض لو النساء والفتيات مف عنؼ جنسي وغيره مف أشكاؿ العنؼ ،ويؤكد في ىذا
الصدد ،ضرورة استثناء تمؾ الجرائـ مف أحكاـ العفو ،والتشريعات ذات الصمة حيث أمكف.
 يطمب إلى جميع أطراؼ الصراعات المسمحة أف تحترـ الطابع المدني واإلنساني لمخيماتومستوطنات الالجئيف /ػات ،وأف تراعي االحتياجات الخاصة لممرأة والفتاة بما في ذلؾ
تصميـ المخيمات والمستوطنات.
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 يؤكد استعداد مجمس األمف كمما اتخذت تدابير بموجب المادة رقـ ( )41مف ميثاؽ األمـالمتحدة لمنظر في اآلثار المحتممة لتمؾ التدابير عمى السكاف المدنييف ،مع مراعاة
االحتياجات الخاصة لممرأة والفتاة ،وذلؾ لمنظر في منح االستثناءات المناسبة.
 ينص قرار مجمس األمف رقـ ( )1820لعاـ 2008ـ عمى " :إدانة جميػع أعمػاؿ العنػؼ
الجنػسي وغيرىػا مػف أشػكاؿ العنؼ المرتكبة ضد المدنييف في النزاعات المسمحة ،والسيما
ضد النساء واألطفاؿ".
 طالب قرار مجمس األمف رقـ ( )1888لعاـ 2009ـ جميع األطراؼ في النزاعات
المسمحة بوقؼ جميع أعماؿ العنؼ الجنسي وقفاً كامالً وفورياً ،كما طالب جميع
األطراؼ في النزاعات المسمحة بأف تتخذ عمى الفور تدابير مالئمة لحماية المدنييف ،بما

في ذلؾ النساء واألطفاؿ ،مف جميع أشكاؿ العنؼ الجنسي ،وتشمؿ تدابير مثؿ إنفاذ

التدابير التأديبية العسكرية المناسبة والتقيد بمبدأ مسؤولية القيادة ،وتدريب القوات عمى
حظر جميع أشكاؿ العنؼ الجنسي المرتكبة ضد المدنييف حظ اًر مطمقاً ،وفضح األفكار

الخاطئة التي تؤجج العنؼ الجنسي ،والتحري عف المرشحيف لاللتحاؽ بالقوات العسكرية

واألمنية الوطنية لضماف استبعاد مف لو صمة منيـ بانتياكات جسيمة لمقانوف اإلنساني

الدولي ،والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ العنؼ الجنسي.

 يؤكد قرار مجمس األمف رقـ ( )1889لعاـ 2009ـ عمى" :ضرورة مشاركة المرأة بصورة

كاممة وفعالة وعمى قدـ المساواة في جميع مراحؿ عمميات السالـ ،نظ اًر لما تنيض بو
مف دور حيوي في منع نشوب النزاعات ،وفي حميا وفي بناء السالـ ،ويؤكد مجددًا

الدور الرئيس الذي يمكف أف تنيض بو المرأة في إعادة بناء نسيج المجتمع المتعافي
وتنفيذ استراتيجيات ما بعد انتياء النزاع ،ويشدد عمى ضرورة إشراكيا في وضع وتنفيذ

استراتيجيات مابعد انتياء النزاع ألخذ وجيات نظرىا واحتياجاتيا في الحسباف ،واذ
ُيالحػظ أنو رغـ ما تحقؽ مف تقدـ ،ال تزاؿ ىناؾ عقبات تحوؿ دوف مشاركة المرأة في

منع النزاعات ،وحميا وبناء السالـ ،ويعرب عف القمؽ مف أف قدرة المرأة عمى المشاركة

في صنع الق اررات العامة واالنتعاش االقتصادي ال تمقى ما يكفي مف االعتراؼ ،أو

التمويؿ في حاالت ما بعد انتياء النزاع ،ويشدد عمى أف تمويؿ االحتياجات في مجاؿ
اإلنعاش المبكر لممرأة أمر حيوي لزيادة تمكيف المرأة ،وىو ما يمكف أف يسيـ في فعالية
بناء السالـ فيما بعد انتياء النزاع.

 ينص قرار مجمس األمف رقـ ( )2106لعاـ 2013ـ عمى" :تمكيف المرأة سياسياً
واجتماعياً واقتصادياً ،وتحقيؽ المػساواة بػيف الجنػسيف ،واشػراؾ الرجػاؿ والفتيػاف في
12

ػور تتسـ بأىمية
الجيػود المبذولػة لمكافحػة جميػع أشػكاؿ العنػؼ ضػد المػرأة ،لذا فإف أم اً
أساسية في إطػار الجيػود طويمػة األجػؿ المبذولػة لمنػع العنػؼ الجنػسي في حػاالت النزاع
المسمح ،وما بعد انتياء النزاعات ،واذ يشدد عمػى أىميػة تنفيػذ القػرار رقـ ()1325
لعاـ2000ـ تنفيػذاً تامػاً ،مػع التنويػو بالعمػؿ الجػاري بػشأف وضػع مجموعػة مػف
المؤشػرات بغية تنفيػذ القرار ( ،)1325والق اررات الالحقة بشأف المرأة والسالـ واألمػف،
واالعتػراؼ بالػدور الذي تؤديو ىيئة األمـ المتحدة لممرأة في ىذا المجاؿ".
مف خالؿ عرضنا لبعض االتفاقيات والق اررات الدولية ،نجد أف المجتمع الدولي سعى لوضع
آليات قانونية ممزمة بيدؼ حماية النساء ،ووقايتيف مف التعرض لمعنؼ واالنتياكات المختمفة
خالؿ فترة الصراعات ،وأنو يمكف استخداـ ىذه االتفاقيات والق اررات واإلعالنات الدولية كمرجعية
تسيـ في الحد مف العنؼ.

9

9

ت وٌه ،الٌمن صاد قت على معظم االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة ،أما القرارات الصادرة من مجلس األمن فهً ملزمة لجمٌع األعضاء
والٌمن عضو فً األمم المتحدة.
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انقسى األول
المحور الثاني
انؼنف انًًارس ضد انًرأة انًٍنٍت أثناء انحرب انراهنت
يقديت:
أنتجت الحرب التي تعيشيا اليمف منذ ثالث سنوات ،معاناة متعددة ،وانعكست آثارىا
عمى حياة اإلنساف بسبب أضرارىا البالغة التي أصابت كؿ جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية
والثقافية ،والبنية التحتية والبيئة الطبيعية والمعالـ التاريخية.
برزت آثار ىذه الحرب في تدىور حالة السكاف عمى جميع المستويات االجتماعية
واالقتصادية والصحية والنفسية.
نساء ورجاالً وأطفاالً ،فإنيا
وعمى الرغـ مف أف تأثيرات الحرب طالت فئات المجتمع كافة
ً

كانت أشد تأثي اًر عمى المرأة بحكـ مسؤولياتيا ،ووضعيا االجتماعي ،مما جعميا تتحمؿ األعباء
الجساـ في ىذه الحرب.
عد طرح ىذا الموضوع محاولة لتقصي آثار الحرب مف جية تداعياتيا عمى واقع المرأة
ُي ّ

اليمنية ،وابراز دورىا في إحالؿ السالـ ،ومعرفة احتياجاتيا في ىذه الظروؼ الصعبة بيدؼ
التخفيؼ مف التأثيرات المترتبة عمى وضعيا ،واقتراح ما يمكف عممو مف أجؿ النيوض بيا.

مف ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة إلبراز أشكاؿ العنؼ الذي تعرضت لو النساء خالؿ ىذه
الحرب ،ومف جية أخرى تكوف استشرافاً ألىمية الدور الذي يمكف أف تمعبو في بناء السالـ
واإلسياـ المتوقع منيا في إعادة اإلعمار اقتصادياً واجتماعياً وانسانياً.
وفي ىذا القسـ مف الدراسة سيتـ تناوؿ أوضاع المرأة اليمنية وما حققتو مف إنجازات،
سواء عمى الصعيد السياسي ،أو االجتماعي قبؿ اندالع الحرب الراىنة.
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أوضاع انًرأة انًٍنٍت قبم اندالع انحرب:
حتى ما قبؿ الحرب الراىنة في اليمف كادت المرأة اليمنية أف تتخطى القيود المفروضة
عمى مشاركتيا في النشاط الثقافي ،والسياسي واالقتصادي ،وقد حققت الكثير مف الحقوؽ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
لقد سبقت المرأة اليمنية الكثير مف النساء في بعض الدوؿ العربية األخرى في مجاؿ
االعتراؼ واإلقرار بحقوؽ كثيرة منيا :المشاركة السياسية( ،كناخبة ومرشحة) ،وشغمت مناصب
قيادية في مختمؼ مؤسسات الدولة :وزيرة ،نائبة وزير ،وكيمة و ازرة ،سفيرة ،عضوة في مجمس
النواب ،وأستاذة جامعية ،وقاضية في المحكمة ،كما تقمدت مناصب قيادية في األحزاب السياسية
ومنظمات المجتمع المدني.
وفوؽ ذلؾ التزاؿ المرأة اليمنية تواجو تحديات تحوؿ دوف مشاركتيا الفاعمة في شتى
المجاالت بسبب العادات والتقاليد ،وضعؼ اإلرادة السياسية ،وانتشار األمية في أواسط النساء.
فمعدؿ التحاؽ الفتيات بالمدارس ما يزاؿ محدوداً يصؿ إلى نسبة ( )%40فقط مف
الفتيات ،الالئي يمتحقف في سف  6سنوات مقابؿ ( )%63مف األوالد،
بالتعميـ الجامعي اليجاوز ( )%1.1مف إجمالي عدد اإلناث في اليمف.

01

كما أف التحاؽ الفتيات

00

ومف األسباب التي أدت إلى تدني نسبة التحاؽ الفتيات بالتعميـ :قمة مدارس الفتيات،
شحة الموارد لألسرة ،ضعؼ االىتماـ مف قبؿ األسرة بمواصمة الفتيات لتعميميف ،الزواج المبكر،
كما أف المرأة اليمنية تعاني مف تحديات كبيرة تحد مف فرصيا في المشاركة في القوى العاممة
في اليمف ،حيث أف نسبة ( )%90مف النساء في سف العمؿ غير عامالت ،كما أف الكثير منيف
يعممف في الريؼ دوف أجر ( االقتصاد غير المنظور).
وفي مجاؿ الرعاية الصحية تعاني النساء مف مصاعب كثيرة أثناء الحمؿ ،والوالدة بسبب
تدني الخدمات الصحية ،فال تحصؿ عمى الخدمات الصحية إالّ بما نسبتو ( )%20مف النساء،
وىذا التدني يسبب وفاة النساء ويفاقميا في المناطؽ الريفية.
وعمى ىذا فإف الحراؾ النسوي لعب دو اًر ىاماً في بمورة وعي المرأة بحقوقيا االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،وبالذات إثر قياـ ثورتي  26سبتمبر و 14أكتوبر مف ستينيات القرف
10

المسح الوط ً لألسرة للعام .2005
11
وضع المرأة الٌم ٌة من الطموح الً تحقٌق الفرص ،الب ك الدولً .2014

15

الماضي ،لقد دخمت المرأة اليمنية مرحمة جديدة مف النضاؿ مف أجؿ ضماف حقوقيا في العدالة
االجتماعية والمساواة في الفرص ،ومع سطوع إعالف دولة الوحدة في  22مف مايو1990ـ
برزت قضية المرأة كأحد مظاىر الدولة الحديثة.
ويمكف القوؿ إف انعقاد المؤتمر العالمي في بكيف سبتمبر 1995ـ ،ومشاركة المرأة
اليمنية في ىذه التظاىرة العالمية ،وتشكيؿ المجنة الوطنية لممرأة 1996ـ كأوؿ ىيئة حكومية
معنية بشؤوف المرأة ،والتي قامت بوضع العديد مف الخطط ،والبرامج لتنفيذ المحاور الصادرة عف
منياج بكيف ،وكذلؾ الضغط مف قبؿ الييئات الدولية والجيات المانحة المتضمنة جيود الدولة
الداعمة لمنيوض بدور المرأة في المجتمع اليمني ،فشجعت تشكيؿ المنظمات النسوية العاممة في
مجاؿ تمكيف المرأة والدفاع عف حقوقيا في المجاؿ السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،لتواجو
واقعاً يدفع بقضية المرأة ضمف أولويات تحديات التنمية في اليمف.

05

وخالؿ استعراض واقع المرأة قبؿ الحرب الراىنة ،فإنو البد مف اإلشارة إلى اسيامات
المرأة ودورىا البارز في مؤتمر الحوار الوطني ،والذي جعؿ المرأة اليمنية تتصدر المشيد العاـ،
إلى جانب الرجاؿ ،وكاف ذلؾ في مطمع العاـ 2013ـ.

12

هدى علً علوي ،واقع المرأة الٌم ٌة ،الفرص والتحدٌات ،مراز المسار للدراسات  /دبً 2016م.
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أوضاع انًرأة انًٍنٍت أثناء انحرب:
خمفت الحرب في اليمف خسائر مروعة ،فقد أطاحت بمنجزات خمسة عقود ونيؼ مف
التنمية لتنقؿ اليمف إلى الوراء خمسيف عاماً ،فأصبح المدنيوف في حاجة إلى مساعدة عاجمة
لحماية حياتيـ وحقوقيـ األساسية ،الوضع في اليمف كارثي ويتدىور بسرعة ،فيناؾ مايقدر مف
( )18.8مميوف شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية أو حماية – وىو مايشكؿ زيادة بما يقارب
مف ( )20%منذ أواخر عاـ 2014ـ ،وىذا يشمؿ ( )10.3مالييف شخص في فقر مدقع
يحتاجوف بشكؿ عاجؿ وفوري الى المساعدة إلنقاذ أرواحيـ أو الحفاظ عمييا في قطاع واحد عمى
االقؿ.

03

وىناؾ أكثر مف ( )7مالييف شخص اليعرفوف متى سيتناولوف وجبتيـ التالية مرة أخرى ،وأكثر مف
( )8مالييف يواجيوف نقصاً حاداً في المياه الصالحة لمشرب والصرؼ الصحي ،وأكثر مف نصؼ
المرافؽ الصحية التعمؿ ،ومايقرب مف ( )3.3مالييف شخص – بما في ذلؾ ( )2.1مميوف طفؿ
يعانوف مف سوء التغذية الحاد.
ويؤدي النزاع في المتوسط إلى قتؿ أو إصابة مايقرب مف ( )75شخصاً كؿ يوـ ،ومف المرجح أف
يكوف التدىور السريع لالقتصاد قد أضر بأكثر مف ذلؾ بكثير.
كما أجبر العنؼ أكثر مف ( )3مالييف شخص منذ منتصؼ مارس 2015ـ عمى ترؾ منازليـ،
بما في ذلؾ ( )2مميوف شخص الزالوا نازحيف بعيداً عف ديارىـ حتى يناير 2017ـ ،ىذه األرقاـ
مقمقة بشكؿ يتخطى حدود ماقد يتخيمو العقؿ.

04

ير في اليوـ
وارتفع عدد البالغات األكيدة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف بمتوسط ( )41تقر اً
الواحد حتى يناير 2016ـ.

05

ىناؾ مايقارب ( )2مميوف طفؿ ممف ىـ في سف االلتحاؽ بالمدرسة غير ممتحقيف
بالنظاـ التعميمي ويحتاجوف الى دعـ حقيـ في الحصوؿ عمى التعميـ ،وىناؾ أكثر مف ()1.600
مدرسة غير صالحة لالستخداـ نتيجة االضرار الناجمة عف النزاع او ايواء النازحيف او احتالليا
بواسطة مجموعات مسمحة.
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تسارع التدىور في الظروؼ المعيشية لممواطف اليمني نظ اًر الستمرار العمميات العسكرية،
وتزايدت الصعوبات نتيجة لمحصار ،المفروض عمى استيراد السمع األساسية ،بما في ذلؾ تأثير
تمؾ القيود عمى االستيراد التي تفرضيا ما تسمى بالتحالؼ العربي ،فقد كانت اليمف تستورد مثالً
( )%90مف المواد الغذائية األساسية (بما في ذلؾ الحبوب) مف خارج البالد ،وما يقدر
بػ( )544000طف متري مف الوقود المستورد شيرياً ،وذلؾ ألغراض النقؿ والمولدات وضخ المياه
وتشغيؿ المستشفيات وأنشطة أخرى.

07

وكاف لكؿ ذلؾ تأثير سمبي عمى توفير الخدمات األساسية ،فقد توفى عدد كبير مف
المرضى والمواليد نتيجة انعداـ الرعاية الصحية ،وانعداـ األكسجيف في المرافؽ الصحية ،كما أف
انعداـ الوقود كاف لو تأثي اًر عميقاً عمى االقتصاد ،فقد أُغمقت العديد مف المصانع بسبب عدـ
القدرة عمى توفير المشتقات النفطية ،كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصورة جنونية ،فوفقاً
لتقديرات و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي في صنعاء انخفض نصيب الفرد الواحد مف الناتج
المحمي اإلجمالي السنوي في اليمف ،وىو األكثر انخفاضاً في العالـ العربي ،بنسبة  %35عاـ
2015ـ أي إلى .$320
تواجو األعماؿ التجارية لمشركات الكبيرة خسائر متزايدة تصؿ إلى ( )$315,000شيرياً ،ما
يعادؿ ) )68مميوف لاير.

08

ومف خالؿ ىذه المؤشرات نالحظ تراجعاً في جميع مؤشرات التنمية وانكماش االقتصاد ،ما أدى
إلى أف يعيش ما يقدر بنحو ثالثة أرباع مف اليمنييف تحت خط الفقر (في فقر مدقع ) ،كما
حصدت ىذه الحرب الدامية حتى اآلف اآلالؼ مف األرواح ،وتزداد خطورة الوضع في استمرار
نزيؼ الدـ اليمني ،والتدمير الممنيج لمبنى التحتية والػمنشآت ،والطرقات ومراكز الخدمات بجميع
أنواعيا ،وىذا في ظؿ غموض أفؽ الحؿ ليذه األزمة التي ِ
وصفت بأنيا أكبر كارثة إنسانية.
لقد تسببت ىذه الحرب في إضعاؼ حالة المرأة اليمنية بما حممتو مف ويالت انعكست
سمباً عمى أوضاعيا االقتصادية واالجتماعية والنفسية والصحية.
مازالت ىذه الحرب المدمرة تعصؼ بكؿ مكونات المجتمع ،ويتصاعد أثرىا في حياة
المرأة  ،وترتب عمى ذلؾ تغير أدوار المرأة ا ليمنية التي كانت تؤدييا قبؿ الحرب ،حيث أسفرت
17

تقرٌر المإشرات االقتصادٌة فً الٌمن ٌو ٌو 2016م.
http://www.economicmedia.net/new/detail.asp?sub_ID=2 76&SEC_NO=11&DATE=7/9/2016
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ىذه الحرب عف مصرع آالؼ األشخاص الذيف يصؿ عددىـ إلى ( )12,907مف القتمى جراء
نشوبيا والتي تركزت بشكؿ رئيس بيف فئة الشباب وأرباب األسر والمنتجيف فييا ،إضافة إلى
تعرض نحو ( )21,165لإلصابات واإلعاقات المختمفة،

09

والتي تجعؿ مف الصعب عمى

بعضيـ العودة لممشاركة في سوؽ العمؿ ،إلى جانب تداعيات األسرى لدى األطراؼ المتنازعة،
ىذه األوضاع جعمت المرأة المعيؿ األساس لألسرة تواجو أعباء إضافية جديدة ،ما يفرض عمييا
أف تتحمؿ مف المسؤوليات ما يفوؽ طاقتيا ،بؿ والتفكير بشتى الطرؽ كي تؤمف قوت مف
تعوليـ ،في ظؿ غالء يمتيـ كؿ مردود ميما عظـ ،وما يزيد الوضع سوءاً ىو فقداف المالييف مف
األشخاص وظائفيـ ،أي فقداف مصادر دخميـ ،والكارثة األكبر انقطاع صرؼ مرتبات موظفي
القطاع العاـ لشيور عديدة ،ومتتالية مما فاقـ الوضع المتردي أصالً لألسرة اليمنية ،بما يعني
فقداف الدخؿ لنحو  15مميوف مف المعاليف (بسبب المتاجرة بقضية المرتبات بيف أطراؼ النزاع)،
األمر الذي أوقع األسرة اليمنية في شباؾ العوز والحاجة ،كما أدت الحرب الراىنة إلى فقداف
نساء كثيرات ألعماليف ،وتحديداً في القطاع الخاص الذي أغمؽ أبوابو نتيجة أعماؿ العنؼ التي
طالت وتسببت في إيقاؼ حركة العمؿ في الكثير مف المنشآت ،وطالت العديد مف القطاعات.
ناىيكـ عما تسببت وتتسبب بو الضربات الجوية واالقتتاؿ الداخمي في إحداث خسائر
كبيرة في القطاع الزراعي وخصوصاً في محافظة صعدة ،وىذا أيضاً سبب فقداف الكثير مف
النساء ألعماليف ،مما جعميف وأسرىف أكثر عرضة لممعاناة الناجمة عف ىذه الظروؼ.
وىنا الننسى المرأة في المناطؽ الساخنة التي تشيد قتاالً عنيفاً ،كمحافظة تعز ،حيث
تعاني المرأة صعوبات كبرى في التنقؿ بيف أماكف سكنيا وأماكف عمميا ،وفي األسواؽ  ..تيددىا
مخاطر الموت ،جراء القصؼ العشوائي والتفجيرات ورصاص القناصة الذي طاؿ ويطوؿ األىالي
والعامميف.
ومع تراجع فرص العمؿ المتاحة لكؿ مف الرجاؿ والنساء نتيجة تدمير البنى التحتية
وتوقؼ العديد منيا والحصار االقتصادي ،ارتفعت معدالت البطالة لتصؿ إلى نحو ( )%60في
صفوؼ الشباب.
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عدد القتلى من ال ساء  ،1980واألطفال  ،2768والرجال  ،8159هذا فً صفوف المد ٌٌن.
المصدر :المراز القا و ً للحقوق والحرٌات 12 ،سبتمبر .2017
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ومازاؿ المتابعوف لألحداث الجارية يحظوف كثي اًر مف المرافؽ التعميمية أنيا أعمنت تعميؽ
الدراسة وأبرزىا (جامعة تعز) ،ما يعني حرماف مئات األكاديمييف/ػ ػا ت مف وظائفيـ ،فتناقصت
اىتمامات أساتذة الجامعة ،بعد أف قضت الحرب عمى أحالـ البعض منيـ والمتعمقة بعمؿ أبحاث
عممية أو إصدار أبحاث وكتب جديدة ،وىذا ىو الموت المعرفي لمباحثيف واألكاديمييف.
ناىيؾ عف أف توقؼ الدراسة كاف لو تأثير سمبي عمى األستاذ الجامعي ،ألنو مف خالؿ
ما يقدمو يجعمو أكثر اىتماماً بالنمو المعرفي والميني لديو ،وتطوير معموماتو ،ومحاولة اإللماـ
بكؿ ما ىو جديد حتى يعكس ذلؾ عمى ما يقدمو لطالبو ،وأصبح جؿ اىتمامو مكرساً لمعالجة
الوضع المعيشي المتردي ،وما نتج عنو مف ظروؼ نفسية واقتصادية وسياسية بالغة الصعوبة.
ولعؿ المخيؼ في ىذا ىو تراجع فرص العمؿ ،والشعور بالفراغ ،وضياع المستقبؿ في
أوساط الشباب ،وىذا يميد النخراط الكثير منيـ في صفوؼ الجماعات المسمحة والمنظمات
المتطرفة ،ويسيؿ كثي اًر استقطابيـ وتجنيدىـ ،في ظؿ حالة يمتزج فييا الفراغ بالظروؼ المادية
الصعبة.
لـ تقتصر تداعيات الحرب عمى الواقع االقتصادي لممرأة عند ىذا ،بؿ امتدت لتشمؿ
تراجع قدرتيا عمى تحصيؿ حقوقيا المادية ،إذ واجيت النساء األرامؿ وزوجات األسرى والمعتقميف
والمتقاعديف صعوبات قانونية واجتماعية في الحصوؿ عمى العائدات المادية في ممكية األرض
والعقارات ،وادارتيا والتفويض بالتصرؼ بيا.
إلى ذلؾ تصاعدت األحداث ،فتعرضت المنازؿ لمتدمير والتخريب ،فقد بمغ عدد المنازؿ
المدمرة والمتضررة نتيجة الضربات الجوية لما يسمى بالتحالؼ العربي ( )406,289منزالً،
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فاضطرت عائالت كثيرة لمنزوح إلى أماكف أكثر أمناً ،ومع خسارة األمالؾ واألوراؽ الثبوتية
والمدخرات ،وتدىور الوضع المادي لتمؾ األسر ،وجدت المرأة نفسيا مضطرة إلى البحث عف
العمؿ إلعالة أسرتيا ،وتأميف الحاجات الضرورية ليا ،فارتفعت نسبة عمؿ المرأة في القطاع غير
المنظـ ،إذ عممت بعض النساء النازحات والمعيالت لألسر في بيع أنواع صغيرة (كالحمويات
والبخور) ،ومف ىنا كثرت العمالة المنزلية وغيرىا مف األعماؿ التي اضطرت لشغميا النساء
المحتاجات ،بسبب عدـ توفر فرص عمؿ في القطاع المنظـ ،وضعؼ تأىيميا العممي والميني
مف جية أخرى.
21
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ويشير تقرير االحتياجات اإلنسانية إلى أف اليمف ىو البمد الوحيد الذي تكاد تعاني كؿ
مناطقو مف انعداـ خدمة الكيرباء ،والمياه العامة والمشتقات النفطية ،وىذا ماعطؿ عجمة اإلنتاج
المحمي وفاقـ االحتياجات اإلنسانية منذ أكثر مف عاميف ونصؼ.
وما فاقـ مف مأساة اليمف عمى الصعد كافة ،وبالتحديد االقتصادية واالجتماعية ،ىو
توقؼ العديد مف المؤسسات الدولية عف تقديـ المساعدات األساسية لميمنييف ،وخالؿ عامي
 2016و ،2017عادت بعض المنظمات الدولية لتقديـ المساعدات اإلنسانية لمتخفيؼ مف
وطأة التأثيرات السمبية لمحرب عمى الشعب اليمني بشكؿ عاـ ،وعمى النساء والفتيات بشكؿ
خاص.
لكف المؤسؼ أف جيوداً متعددة تقوـ بيا برامج األمـ المتحدة لمتخفيؼ مف التأثيرات
السمبية لمحرب الراىنة ال تزاؿ قاصرة ،بسبب الحجـ الكبير والمتزايد لالحتياجات وبسبب استمرار
االقتتاؿ الداخمي والقصؼ الجوي الخارجي ،وقد أدى ىذا إلى المزيد مف الضغوط عمى الشعب
اليمني وعمى حقوقو ،وذلؾ بفرض حزـ متتالية مف التدابير االقتصادية االنفرادية خارج إطار
الشرعية الدولية (إغالؽ مطار صنعاء الدولي ،السيطرة عمى الموانئ ،الحيمولة دوف وصوؿ
األدوية والمستمزمات الطبية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى الكثير مف المناطؽ).
ومما زاد الوضع سوءاً إيقاؼ دعـ المشاريع المعيشية ومشاريع التمويؿ األصغر ،ومشاريع التنمية
الخاصة بالمرأة أثناء الحرب.
وعطفاً عمى ماسبؽ فقد أفرزت الحرب واقعاً مري اًر عمى النساء النازحات والالجئات،
وانعكس ذلؾ عمى أوضاعيف المعيشية برمتيا ،والتي أصبحت تعتمد عمى المعونات اإلغاثية
والمساعدات الدولية التي لـ تستطع أف تمبي الحاجات الحقيقية ،والمتزايدة لمنازحيف /ػا ت
والالجئيف  /ػا ت ،السيما مع طوؿ فترة النزوح والمجوء ،وشحة الموارد وغياب الخدمات األساسية،
إضافة إلى ما نجـ عف ذلؾ مف إىماؿ االحتياجات الخاصة بالنساء.
إلى ذلؾ كشؼ التقرير الدولي
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أف النساء يخضف صراعاً يومياً بغية تدبير األمور

المعيشية ،وتتعاظـ معاناتيف لمحفاظ عمى كرامتيف ،واالىتماـ بعائالتيف في منازؿ مكتظة ،وخياـ
غير آمنة يعشف فييا تحت العنؼ واالستغالؿ.
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تقارٌر ماتب األمم المتحدة لت سٌق الشإون اإل سا ٌة (األوتشا) ،خطة االستجابة اإل سا ٌة للٌمن فبراٌر 2017م.
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كما أف المرأة تواجو ضغطاً عصبياً يجعميا في موقع ال يسمح ليا بممارسة حياتيا بشكؿ طبيعي،
أو بالحصوؿ عمى أبسط حقوقيا ،والسيما الحؽ في العمؿ والتعميـ.

انؼكاساث انحرب ػهى انىضغ االجتًاػً نهًرأة:
انعكست األوضاع األمنية واالقتصادية بشكؿ أساسي عمى الوضع االجتماعي لممرأة
اليمنية ،وأدت الخسائر الكبيرة في األرواح (الرجاؿ) إلى ارتفاع أعداد األرامؿ ،ليرتفع معيا أعداد
النساء الالئي يعمف أسرىف ،ما أدى إلى تغيير األدوار االجتماعية واالقتصادية لممرأة في البيت
والمجتمع ،وترتب عمى ىذا األمر تغير بنية األسرة نتيجة فقداف أفراد منيا ،وانعكس ىذا سمباً
عمى األمف الشخصي لممرأة وقدرتيا في الحصوؿ عمى السمع والخدمات ،أو إمكانية احتفاظيا
بأوالدىا ،كما أف النساء األرامؿ قد يجبرف عمى الزواج ،وقد ال يستطعف المحافظة عمى حقوقيف
في الميراث.
مف جية أخرى فإف الوضع االجتماعي ينعكس سمباً عمى حياة المرأة ،وذلؾ بسبب
الخسائر الكبيرة في فئة الشباب الذكور ،ما يؤدي إلى زيادة معدالت العنوسة في صفوؼ
الفتيات ،وذلؾ يؤثر سمباً في إمكانية تأسيس أسرة ،بسبب مشاركة الشباب في األعماؿ القتالية،
إضافة إلى تدىور حالتيـ االقتصادية وغالء المعيشة وغياب األمف واالستقرار.
وليس غريباً أف زوجات المفقوديف واألسرى يعانيف مف اإلرباؾ لغموض مستقبؿ
أزواجيف ،وىذا مايزيد مف الضغط النفسي واالجتماعي واالقتصادي عمييف.
إلى ذلؾ زادت حاالت الطالؽ ،في ظؿ ىذه األوضاع المتفاقمة التي زادتيا الحرب
اضطراباً وتعقيداً.
فضالً عف ذلؾ ،التحديات الكبيرة التي تواجو المرأة في تنشئة األبناء ،فالصعوبات التي
نتجت عف الحرب وتداعياتيا أثرت في أداء المرأة حتى ألدوارىا التقميدية ،فقد أثر غياب الزوج
اء في تربية األبناء ،أو في عممية
عف البيت عمى المرأة ،مما ضاعؼ مف الصعوبات عمييا سو ً

الضبط االجتماعي في األسرة لما يمثمو األب اجتماعياً داخؿ المنزؿ ،ودوره الياـ في ىذا
المجاؿ.
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وباإلضافة إلى تراجع دور المرأة في حؿ المشاكؿ المتعمقة بالتربية ،وتأميف االحتياجات
الخاصة باألسرة ،فقد اصبحت المرأة ىي المسؤولة عف اتخاذ الق اررات اليامة والمصيرية في حياة
العائمة في ىذه الظروؼ بالغة الصعوبة ،فتضاعفت مسؤولياتيا في حماية األبناء مف المظاىر
االجتماعية السمبية التي لوحظ ازديادىا في المجتمع طواؿ مدة الحرب (كاإلدماف عمى تناوؿ
القات والتدخيف ،والشمة ،وحتى تعاطي المخدرات...إلخ) ،أيضاً تضاعفت مسؤولية األـ في
حماية أبنائيا مف جميع مظاىر العنؼ واإلرىاب ،وكؿ أشكاؿ الخروج عف القانوف.
ومف التأثيرات العميقة التي خمفتيا الحرب عمى التماسؾ االجتماعي بيف أفراد المجتمع
عامة ،وطالت تداعياتيا العالقات االجتماعية داخؿ األسرة عمى الوجو األخص ،ىو تحوؿ المرأة
إلى ضحية لمصراعات السياسية والمذىبية وغيرىا ،وارتفعت معدالت الطالؽ خالؿ الحرب
الراىنة ،نتيجة اختالؼ الزوجيف في اآلراء ،واالنتماءات السياسية ،واألزمات المادية والنفسية،
وما زاد مف معاناة األسرة اليمنية ضراوة ىو النزوح إلى أماكف أخرى ،كالمخيمات وغيرىا مف
األماكف التي لجأ إلييا النازحوف/ػات والتي تفتقر إلى الخصوصية واالستقاللية ،ما أدى إلى تفكؾ
كثير مف األسر وزيادة معدالت العنؼ داخؿ األسرة ،فالتمييز والتيديد والضرب كانا ُيمارساف
بنسب عالية داخؿ األسرة ،كما أدت الحرب إلى تراجع في الخدمات األساسية كماً ونوعاً في كؿ

أنحاء البالد ،كالتعميـ عمى سبيؿ المثاؿ ،األمر الذي أدى ويؤدي بالضرورة إلى زيادة نسبة
األمية عند اإلناث ،والى زيادة تسرب الفتيات مف التعميـ بسبب الظروؼ المادية وانقطاع
المرتبات ،أو بسبب عدـ استطاعتيف االنتظاـ في التعميـ نتيجة تعرض مدارسيف لمتدمير
مقر لمنازحيف ،أو بسبب نزوحيف مع أفراد أسرىف إلى مناطؽ أخرى
والتخريب ،أو أنيا أصبحت اً
تبدلت معيا كمياً ظروؼ حياتيف ،وأولوياتيف االجتماعية ،فزادت حاالت الزواج المبكر بنسبة
( )%66مف الفتيات،
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وفي دراسة حديثة التحاد نساء اليمف وصمت نسبة النساء الالئي تزوجف

قبؿ بموغيف سف ( )16سنة تصؿ إلى حوالى ( )%44مف إجمالي نساء العينة ،وأف حوالى
واحدة مف كؿ ثالث نساء في الفئة العمرية مف ( )29-25قد تزوجت قبؿ بموغ (  (16سنة.
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لقد أصبح زواج القاصرات شكالً مف أشكاؿ التكيؼ االجتماعي السمبي مع األوضاع الراىنة
لمحرب ،السيما في مجتمعات النزوح والمجوء ،األمر الذي ييدد إتاحة الفرص المستقبمية لمشاركة
النساء ،وتمكينيف مف العمؿ في مختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وفي ىذا المضمار تسببت الظروؼ األمنية والسياسية التي تمر بيا البالد منذ اندالع
الحرب في نزوح نحو ( )2.7مميوف شخص فروا مف منازليـ إلى مناطؽ أخرى داخؿ اليمف ،أو
إلى بمداف مجاورة ىرباً مف العنؼ،
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وشكمت النساء النسبة األكبر مف إجمالي النازحيف ،وقد

اتخذ النزوح أشكاالً متعددة ،فالبعض في مراكز إقامة مؤقتة ،والبعض في مخيمات ،والبعض في
مدارس ،ووصؿ عدد الالجئيف /ػات نحو ( )500ألؼ في الدوؿ المجاورة ،ومصر واألردف
وجيبوتي وتركيا وغيرىا مف الدوؿ الشقيقة والصديقة .
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الشؾ أف اقتالع اإلنساف مف سياقو االجتماعي يخمؽ لو مشكالت اجتماعية ونفسية
عديدة ،وقد عانى النازحوف /ػات مف تصدع العالقات االجتماعية والمينية ،ومف تشظي العائمة
وتشتت أفرادىا ،ناىيؾ عف معاناتيـ النفسية كنازحيف /ػات ،وعف المشاكؿ التي واجيتيـ في
االندماج والتكيؼ مع المجتمعات المضيفة ،وتعرضيـ لالستغالؿ في سوؽ العمؿ غير المنظـ
وغير القانوني.
يتصؼ وضع النازحيف /ػات بالخطورة بسبب غياب الحاجات اليومية ،والخدمات األساسية وأبسط
مقومات الحياة المعيشية ،فيعانوف مف أوضاع صعبة لمغاية ،تفتقد الخصوصية ،ما يؤثر سمباً في
حياتيـ اليومية ،ولعؿ الشريحة األكثر تأث اًر بيذه األوضاع ىي النساء ،وذلؾ لمسؤوليتيف الرئيسة
لرعاية أسرىف وتأميف الحاجات األساسية ليا ،في ظؿ غياب كثير مف الرجاؿ عنيف ،وقمة
الموارد ،وصعوبة تأمينيا ،مما يجعميف عرضة لكثير مف صور العنؼ كاالستغالؿ واالبتزاز
وغير ذلؾ مف أشكاؿ العنؼ الذي تتعرض لو النازحات.
ومف تداعيات الحرب عمى األوضاع االجتماعية ىي عودة ظواىر اجتماعية بائدة إلى
مجتمعنا ،أحياىا بعض مكونات ىذا المجتمع إذ يحمموف فك اًر متشدداً ،واقصائياً ،كانت النساء
إحدى ضحاياه ،كالحرماف مف التعميـ مثالً ،والزواج المبكر ،واإلقصاء مف الوظيفة ،نتيجة ليذا
التشدد الفكري واإلقصائي.
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فالمرأة تعاني مف انتقاص حقوقيا المدنية ،كما تتعرض النساء إلى معاممة قاسية وتمييزية ،األمر
الذي يترؾ تأثيرات نفسية في مجموع النساء والفتيات مدى الحياة بما يخمفو مف شعور باأللـ
واالضطياد االجتماعي ،ويؤثر في اندماجيف في المجتمع.
وعمى الرغـ مف وجود اتفاقيات ومعاىدات دولية تيدؼ إلى حماية النساء في الحروب ،والنزاعات
المسمحة ،إالّ أف المنظمات الدولية المعنية ظمت غائبة إلى ٍ
حد كبير عف ممارسة دورىا في تقديـ
الحماية ،والدعـ لمنساء داخؿ اليمف وفي مناطؽ المجوء.

انؼكاساث انحرب ػهى انىضغ انصحً نهًرأة انًٍنٍت:
اء عمى مستوى
كانت اليمف قبؿ الحرب تعاني مف ضعؼ في منظومتيا الصحية سو ً

توفير المستشفيات العامة ،والمراكز الصحية أو عمى مستوى التجييزات الطبية والكادر الصحي،
كما تعاني مف نقص في احتياجاتيا الدوائية...إلخ ،فجاءت الحرب بكؿ قسوتيا والحصار الذي
صاحبيا طاؿ القطاع الصحي ،وىو مايزاؿ يعرض نظاـ الرعاية الصحية برمتو لمخطر ،نتيجة
األضرار والدمار الذي لحؽ بالمرافؽ الصحية بسبب االقتتاؿ الداخمي ،والضربات الجوية ،والنيب
الذي لحؽ بالمرافؽ الطبية ،وتدمير البنى التحتية لممرافؽ الصحية ،إذ تشير اإلحصائيات األولية
إلى تضرر( )270مستشفى ومرفقاً صحياً منذ بداية الحرب  ،البعض تدمر كمياً أو جزئياً فخرج
عف الخدمة نيائياً ،ودمرت أو سرقت سيارات اإلسعاؼ ،واألىـ مف ذلؾ استشياد وجرح العديد
مف العامميف في الحقؿ الطبي ،إضافة إلى ىجرة المينييف الصحييف مف أطباء وصيادلة
ومخبرييف ،وممرضيف بسبب انقطاع المرتبات ،لقد أثر سمباً في الحالة الصحية ألغمبية السكاف.
وأصبح الحصوؿ عمى الغذاء والماء والخدمات الصحية مف التحديات الرئيسة التي تواجو
جميع أفراد المجتمع خالؿ الحرب الراىنة ،ولعؿ النساء أكثر عرضة لمتأثر بيذه األوضاع بحكـ
ظروفيف ،فالدور اإلنجابي لمنساء المتمثؿ في الحمؿ والوالدة واإلرضاع ،يزيد مف تأثرىف بنقص
الغذاء وعدـ مالءمتو ،ىناؾ ( )%60مف حاالت سوء التغذية الحاد ،بيف األطفاؿ تحت سف
الخامسة ،والنساء الحوامؿ والمرضعات ،كذلؾ يزيد مف تأثر النساء واعتالؿ صحتيف شح المياه
وتموث مصادرىا ،فقد أصبح تفشي الكولي ار مف أخطر األوبئة التي يعاني منيا المجتمع اليمني
لتحصد أرواح ما يزيد عف ( ) 2000شخص )%60( ،منيـ مف النساء واألطفاؿ وىناؾ أكثر
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بناء عمى إحصائيات منظمة الصحة
مف ( )500000شخصاً عرضةً لإلصابة بيذا الوباء ً
العالمية ومنظمة اليونيسؼ.
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تحتاج النساء لرعاية صحية طيمة فترة الحمؿ ،وعند الوالدة وما بعد الوالدة ،والى
االىتماـ بالصحة اإلنجابية ،لكف التراجع في خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية في اليمف بسبب
الحرب أثر في حصوؿ كثير مف النساء عمى ىذه الخدمات ،وبالذات النساء في الريؼ،
فيتعرضف لمصاعب كثيرة أثناء الحمؿ والوالدة ،حيث تتعرض حياتيف لمخطر بإنجاب مولود
جديد واحتماؿ أف يؤدي ذلؾ إلى وفاة األـ ،ففي إحصائية لمبنؾ الدولي ،يعتبر معدؿ وفيات
األميات اليمنيات مرتفع جداً ،إذ تتوفى سيدة واحدة مف أصؿ ثالث سيدات في اليمف ،فالنساء
وبالذات في المناطؽ الريفية ال يحصمف عمى الرعاية الصحية اإلنجابية إالّ بما نسبتو ()%20
فقط مما يتسبب في خطر الوفاة لدى النساء.
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تشيد مخيمات المجوء تدىو اًر حاداً في خدمات الرعاية اإلنجابية ،نتيجة ضعفيا وعدـ
كفايتيا ،وبسبب الغياب شبو الكامؿ لخدمات الصحة اإلنجابية ،ارتفعت نسبة النساء المحتاجات
ليذه الخدمات ،وىذا انعكس سمباً عمى النازحات ،وأدى إلى تزايد احتماالت اإلجياض
ومضاعفاتو.
إضافة إلى صعوبة الحصوؿ عمى خدمات طبية كافية ،واجيت النساء مشكمة كبيرة في
المحافظات المحاصرة (تعز) أوفي المخيمات ،وىذا أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية
وعودة بعض األمراض وانتشارىا مثؿ (الجرب) في بعض مخيمات النزوح ،وأحياناً وصؿ انتشار
ىذه األوبئة إلى مستوى جائحة مثؿ :الكولي ار.
ناىيؾ عف تعرض نساء كثيرات جراء الحرب الراىنة إلى اإلصابة بالجروح والحروؽ
والتشوه واإلصابات المختمفة ،والتي أدت بعضيا إلى اإلعاقة ،أيضاً تحمميف مسؤولية رعاية
الجرحى والمصابيف واألشخاص ذوي اإلعاقة جراء ىذه الحرب ما أرىقيف نفسياً وجسدياً.
وعمى الرغـ مف األضرار البالغة التي أصابت منظومة العمؿ الصحية الوطنية ،إالّ أف
إسياـ بعض المنظمات التي تؤمف بعض العالجات ،واالحتياجات الصحية ،ساعد إلى حد ما
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م ظمة الصحة العالمٌة /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/cholera-yemen-mark/ar
28
دراسة بع وان :وضع المرأة الٌمٌ ة من الطموح إلى تحقٌق الفرص .الب ك الدولً ماٌو 2014م.
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في توفير بعض الخدمات الصحية الضرورية في بعض المحافظات ،لكنيا تظؿ قميمة ومحدودة
نتيجة ازدياد االحتياج إلى ىذه الخدمات.
انؼكاساث انحرب ػهى انىضغ االقتصادي نهًرأة انًٍنٍت:
أثرت الحرب تأثي اًر كبي اًر في تغيير األدوار االقتصادية التي كانت تؤدييا المرأة قبؿ
الحرب ،فقد أسفرت عف مقتؿ آالؼ األشخاص عامة ،وخاصة الذكور الذيف شكموا ( )%80مف
الوفيات الناجمة عف الحرب ،والتي تركزت بشكؿ رئيس بيف فئات الشباب أو أرباب األسر
والمنتجيف فييا،

59

إضافة إلى تعرض آالؼ األشخاص لإلصابات واإلعاقات المختمفة ،والتي

تجعؿ مف الصعب عمى بعضيـ العودة لممشاركة في سوؽ العمؿ ،وكذلؾ تعرض المئات
لالختطاؼ واالعتقاؿ واألسر ،وبالمحصمة فقدت كثير مف األسر ُمعيميا مف الذكور ،لتصبح
المرأة المعيؿ األساسي لألسرة ،ولتواجو أعباء إضافية جديدة ،تفرض عمييا أف تتحمؿ ليس كؿ

المسؤوليات المنوطة بيا ،بؿ والتفكير بشتى الوسائؿ كي تؤمف قوت مف تعولو ،في ظؿ غالء
يمتيـ كؿ مردود ،ومما يزيد الوضع سوءاً فقداف مالييف األشخاص لوظائفيـ بسبب تدمير
وتخريب مواقع العمؿ ،وتسريح اآلالؼ مف وظائفيـ بسبب إغالؽ المصانع والمنشآت نتيجة ىذه
الحرب ،األمر الذي أوقع األسرة اليمنية في شباؾ الفقر والعوز.
لقد أدت الحرب الراىنة إلى فقداف كثير مف النساء ألعماليف ،وتحديداً في القطاع
الخاص ،الذي أغمؽ أبوابو نتيجة الضربات الجوية واالقتتاؿ الداخمي ،وأعماؿ العنؼ التي طالتو
وتسببت في إيقاؼ حركة العمؿ في الكثير مف منشآتو.
لقد أدت الحرب إلى حرماف الكثير مف العامالت في الزراعة مف عمميف ،ما جعؿ أولئؾ
النسوة أكثر عرضة لممعاناة الناجمة عف ىذه الظروؼ ،وكانت ىذه المعاناة أكبر في المناطؽ
الساخنة التي يحتدـ فييا االقتتاؿ والضربات الجوية ،مانتج عنو صعوبة التنقؿ بالنسبة لمنساء بيف
عمميف ،وخطورة الموت التي طالت العامميف /ػات والتي دفعت باىظاً ثمنيا
سكنيف وأماكف
أماكف
ّ
َ
نساء كثيرات.

29

ماتب حقوق اإل سان التابع لألمم المتحدة ،حصر حصٌلة القتلى ب ا ًء على معلومات من م ظمات إغاثة وم شآت طبٌة فً البالد
وتقارٌر ماتب األمم المتحدة لت سٌق الشإون اإل سا ٌة األوتشا( ،خطة االستجابة اإل سا ٌة للٌمن) ،فبراٌر 2017م.
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ومع تراجع فرص العمؿ لكؿ مف النساء والرجاؿ عامةً ،نتيجة تدمير البنية التحتية
وتوقؼ العديد منيا والحصار االقتصادي وغيره ارتفعت معدالت البطالة لتصؿ إلى نحو ()%60
في صفوؼ الشباب والنساء.

31

إننا ىنا نمحظ تراجع فرص العمؿ والشعور بالفراغ ،وضياع المستقبؿ في أوساط الشباب،
وىذا يميد النخراط الكثير منيـ في صفوؼ الجماعات المسمحة والتنظيمات المتطرفة لسيولة
استقطابيـ وتجنيدىـ ،في ظؿ حالة يمتزج فييا الفراغ وتدني المستوى المعيشي.
لقد أدى ارتفاع نسب الفقر وتراجع مستوى الدخؿ بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ ،إلى انخفاض
كبير في مستوى معيشة الفرد ،وأدى ارتفاع األسعار ،وتدىور قيمة الريال اليمني بفعؿ الحرب
والحصار االقتصادي الجائر عمى اليمف ونقؿ البنؾ المركزي مف العاصمة صنعاء ،وىروب رأس
الماؿ إلى خارج البالد ،كؿ ذلؾ أدى إلى ضعؼ القوة الشرائية ،ما جعؿ النساء أكثر عرضة
لمفقر والمعاناة الناجمة عف ىذه الظروؼ ،وأفضى إلى دفع النساء لقبوؿ أعماؿ بأجور منخفضة
وشروط مجحفة.
ففي منطقة الشرؽ األوسط بمغ عدد اليمنييف ممف يحتاجوف إلى مساعدات أساسية
وعاجمة ،كالماء والغذاء ،والرعاية الصحية العامة ،والصرؼ الصحي ،ومواد اإليواء ،والتعميـ
ودعـ سبؿ المعيشة ما يقارب ( )21.2مميوف شخص ،بما نسبتو ( )%82مف إجمالي السكاف،
ويمثؿ العدد ما نسبتو ( )%49مف إجمالي عدد المحتاجيف لتمؾ المساعدات في عموـ دوؿ
الشرؽ األوسط،
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وكما يشير تقرير االحتياجات اإلنسانية إلى أف اليمف ىو البمد العربي الوحيد

الذي تعاني مناطقو كافة مف انعداـ خدمة الكيرباء ،والمياه العامة ،والمشتقات النفطية ،وىذا
ماعطؿ عجمة اإلنتاج المحمي وفاقـ مف االحتياجات األساسية منذ ثالثة أعواـ.
إف الحرب الدائرة أخرجت ( )%60مف العماؿ والعامالت مف وظائفيـ/ىف ،وبسبب ضعؼ
اإلنتاج لـ يحقؽ اليمف تقدماً في مستوى المعيشة االقتصادية خالؿ العقديف األخيريف حتى بعد
اكتشاؼ وتصدير كميات مف النفط والغاز.
وترى المسؤولة اليمنية في االتحاد الدولي لنقابات العماؿ ،أف أحد أىـ أسباب الضعؼ
االقتصادي والتنموي في اليمف ىو التدني ،والضعؼ الشديد إلنتاجية المرأة عمى كؿ المستويات،
30

تقرٌر الب ك الدولً http://www.albaath-as-party.org/articles.php?id=392
31
تقرٌر االحتٌاجات اإل سا ٌة للعام 2016م ،الصادر عن ماتب األمم المتحدة لت سٌق الشإون اإل سا ٌة (أوتشا).
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فقد احتمت اليمف المرتبة ( )142في العالـ ،لمعاـ الثالث عمى التوالي مف حيث عمؽ الفجوة بيف
الذكور واإلناث ،بموجب تصنيؼ المنتدى االقتصادي العالمي ،وتضيؼ التقارير إلى أنو وبالرغـ
مف أف اإلناث يشكمف حوالى ( )%51مف إجمالي عدد السكاف،

لكنيف يعانيف مف عدـ

اإلنصاؼ 35،وما زاد الوضع سوءاً ىو توقؼ دعـ المشاريع الخاصة بالمرأة أثناء الحرب.

32

رضا قرحش ،مرجع سابق.

29

انقسى انثانً
يا دور انًرأة فً ػًهٍت بناء انسالو؟
واقغ انًرأة انًٍنٍت انسٍاسً قبم انحرب:
قطعت المرأة اليمنية شوطا كبي اًر فيما يتعمؽ بالكثير مف الحقوؽ ،ومنيا الحقوؽ
السياسية ،والحياة العامة ،منذ ستينيات القرف الماضي ،جنوب الوطف (جميورية اليمف
الديمقراطية الشعبية) ،وأثناء حكـ الحزب االشتراكي ،كانت مشاركة النساء سياسياً في مختمؼ
المجاالت ،فقد تمكنت المرأة مف الوصوؿ إلى مناصب قيادية ىامة ،منيا :عضوة ىيئة رئاسة
مجمس الشعب األعمى ،وعضوة المجنة المركزية لمحزب االشتراكي ،أيضاً أكد دستور جميورية
اليمف الديموقراطية الشعبية لعامي 1970ـ و1978ـ مف خالؿ نصوص تدعـ المساواة بيف
الجنسيف ،بؿ إف قانوف االنتخاب لمجالس الشعب المحمية نصت مواده عمى حؽ كؿ األشخاص
في االقتراع والترشح ذكو اًر أو إناثاً.
وفي الجميورية العربية اليمنية بعد ثورة  26سبتمبر 1962ـ أُعطيت لمنساء مساحة
لممشاركة في الحياة العامة ،فشاركت النساء في مجاالت مختمفة ،كعامالت في مصنع الغزؿ
والنسيج ،وفي مجاؿ التمريض والمجتمع المدني ،وفي تطور لمشاركة النساء فإنيف حممف السالح
في حصار السبعيف ،أيضاً شاركت النساء في مؤتمرات وفعاليات خارج اليمف منذ بداية
سبعينيات القرف الماضي.
وفي العاـ 1982ـ صدر الميثاؽ الوطني الذي توافقت عميو مختمؼ التيارات السياسية
الفاعمة في اليمف ،والذي أقر حؽ المرأة في التصويت والترشح.
كما أنو بعد تحقيؽ الوحدة اليمنية عاـ 1990ـ انتقمت كؿ االتفاقيات الدولية الموقعة مف
قبؿ جميورية اليمف الديموقراطية الشعبية ،ومنيا اتفاقية القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد
المرأة ،إلى منظومة التشريعات الوطنية لدولة الوحدة ،وانتقمت أيضاً عشر عضوات معينات
ضمف مجمس الشعب في جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية إلى قواـ مجمس النواب لدولة
الوحدة ،ولكف نجد أف النساء في دولة الوحدة تـ تغييبيف عف المستوى القيادي األوؿ ،حيث لـ
30

يشمؿ مجمس رئاسة دولة الوحدة أي امرأة ،وفي االنتخابات البرلمانية عاـ 1993ـ تقمص عدد
العضوات إلى امرأتيف ،وفي  2003ـ لـ تنجح في انتخابات مجمس النواب إال امرأة واحدة( ،وقد
توفيت في 2012ـ) ،ومنذ ذلؾ الحيف إلى تاريخنا 2017ـ ال توجد امرأة في البرلماف.
تشير كثير مف التقارير إلى تدني مشاركة النساء في المناصب القيادية ،كما أف األحزاب
اليمنية مييمف عمييا مف قبؿ النخب التقميدية ،لذلؾ اليتـ ترشيح النساء في االنتخابات البرلمانية،
فمثالً في انتخابات 2003ـ كاف عدد المرشحيف ( )1396مرشحاً مف الذكور ،و( )11مرشحة
مف اإلناث ،وكاف عدد المرشحيف المستقميف ( )400مرشح مف الذكور ،و( )5مرشحات مف
اإلناث ،والمرشحوف الحزبيوف ( )901مرشحاً مف الذكور بينيـ ( )6مرشحات مف اإلناث.

33

تؤكد كثير مف النساء الحزبيات أف األحزاب السياسية ليست أداة لتمكيف النساء مف
المشاركة السياسية والوصوؿ إلى مواقع صنع القرار ،وأف األحزاب ال تُضمف النساء في ىياكميا،
وأف مشاركة النساء عبارة عف مشاركة شكمية ،ألف أىـ الق اررات الحزبية تتـ في مجالس القات أو
في اجتماعات في أوقات متأخرة ال يمكف لمنساء حضورىا.
وفي السمطة التنفيذية مازاؿ تمثيؿ النساء ضعيفاً ،عمى الرغـ مف وجود النساء
المتخصصات في المجاالت كافة ،فال يتـ تعيينيف إالّ في حقائب و ازرية نمطية ( :و ازرة الشؤوف
االجتماعية والعمؿ ،و ازرة حقوؽ اإلنساف ،وزيرة دولة).
إف مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية تتأثر بالتبيانات بيف القوى السياسية المختمفة.
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واالة األ باء الٌم ٌة سبؤ http://www.sabanews.net/ar/print120469.htm
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يشاركت اننساء فً ػًهٍت انتغٍٍر:
أدت مشاركة النساء في عممية التغيير في العاـ 2011ـ إلى كسر حاجز الصمت ،فقد
خرجت النساء مف جميع األطياؼ ،مما أدى إلى اعتراؼ دولي (غير مسبوؽ) بأىمية وضرورة
إشراؾ النساء في بناء الدولة المدنية ،وانعكس إيجابياً عمى تعييف امرأة ضمف الموقعيف عمى
المبادرة الخميجية في المممكة العربية السعودية في العاـ 2011ـ ،وخصصت بنود مف اآللية
التنفيذية لمشاركة النساء في مراكز صنع القرار ،وقد نص البند ( )18عمى وجوب تمثيؿ النساء
في كؿ الوفود الممثمة لكؿ طرؼ مف األطراؼ ،التي سوؼ تشارؾ في مؤتمر الحوار الوطني،
وأنو يجب أف ال يقؿ تمثيؿ النساء عف ( ،)%30ونص البند ( )22عمى أف" :تنشئ حكومة
الوفاؽ الوطني لجنة دستورية فور انتياء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاىا ستة أشير،
لصياغة مشروع جديد لمدستور ،وأف ال يقؿ نسبة تمثيؿ النساء في المجنة الدستورية عف ()%30
بما يكفؿ صياغة دستور حساس لمنوع االجتماعي ،كما إف ق اررات األمـ المتحدة  2014و
 2015قد نصت صراحةً عمى مشاركة حقيقية لممرأة (عمى قدـ المساواة) في صنع ق اررات
دور
المرحمة االنتقالية ،كما أف مشاركة النساء الفاعمة عاـ 2011ـ في عممية التغيير كاف ليا ٌ

في مشاركة النساء في حوار السالـ لميمف الجديد ،فقد تـ تعييف ( )6نساء بنسبة ( ،)%19إالّ
أنيا تناقصت إلى ( )%16عندما أُضيؼ عدد مف األعضاء إلى المجنة الفنية ،ومع ذلؾ فقد
أثمرت مشاركة النساء الفاعمة في المجنة الفنية ،ومساىمة الدعـ الدولي ،بإقرار حصة النساء بما
ال يقؿ عف ( )%30في مؤتمر الحوار الوطني ،والزاـ جميع األحزاب السياسية بضرورة تضميف
النساء في قوائـ األعضاء المشاركيف في الحوار ،وىذا ما تـ إق ارره فعالً ،بحيث تكوف مشاركة
النساء في مؤتمر الحوار بنسبة ( )%30مف مجموع العدد الكمي لألعضاء (.)565
لقد شاركت النساء بالفعؿ في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة ( )%29.4بواقع ()166
عضوة مقابؿ ( )399عضواً ،إالّ أنو في واقع األمر تـ تغييبيف مف ىيئة رئاسة المؤتمر باستثناء
امرأة تبوأت منصب نائبة لممقرر ،وقد مثمت في الثالث المكونات المستقمة (النساء ،الشباب،
المجتمع المدني ) ،وتـ ترشيح ثالث نساء لرئاسة فريؽ كؿ مف الحقوؽ والحريات،
الرشيد،
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وفريؽ صعدة،

36

34

والحكـ

وقد رفضت القوى التقميدية القبوؿ برئاسة المرأة لمفريؽ ،وىو ماتسبب

34

الااتبة أروى عثمان.
35
القاضٌة أفراح بادوٌالن.
36
الشاعرة ٌلة الزبٌر.

32

في تعطيؿ عممو لحوالي شيريف ،إالّ أف ىذه القوى رضخت لألمر الواقع ،وانتصرت المرأة بعد
ترست الفريؽ ،وىنا يجب التأكيد عمى أىمية دور اإلرادة السياسية في تمكيف النساء مف
أف أ
مواقع صنع القرار ،فيي الالعب الرئيس في تمكيف النساء.

37

كؿ الدراسات التي تناولت مؤتمر الحوار الوطني أكدت عمى المشاركة الفعالة لمنساء مف
اء مف حيث الحضور ،والنقاش وعدد
جميع القوى والمكونات السياسية واالجتماعية ،سو ً

المخرجات الخاصة بالنساء ،وقد وصمت الق اررات الخاصة بقضايا النساء إلى ( )168مادة،
وبحسب دراسة قاـ بيا مكوف النساء المستقالت.
لقد شاركت أربع نساء في لجنة صياغة مشروع الدستور ،األمر الذي يؤكد أف وجود
نساء في ىذه المجنة اليامة أسيـ في استيعاب المخرجات التي تصب في صالح المرأة والصادرة

في مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ ،فمثالً أحدثت المادة ( )76مف مشروع الدستور ،انتصا اًر لمبدأ
المواطنة المتساوية ،ونصَّت عمى أف" :تعمؿ الدولة عمى سف تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيؽ
مشاركة سياسية فاعمة لمنساء ،بما يضمف الوصوؿ إلى نسبة ال تقؿ عف ( )%30في الييئات".

دور انًرأة فً ػًهٍت بناء انسالو:
يؤكد قرار مجمس األمف ( )1325الصادر بتاريخ  13تشريف األوؿ 2000ـ عمى أىمية
مشاركة النساء في العممية السياسية والحياة العامة.
عمى الرغـ مف تأثير الحرب وانعكاساتيا عمى حياة المرأة ،وضعؼ اإلرادة السياسية في
إشراؾ النساء في العمميات السياسية لتمثيؿ ،ومشاركة النساء في العممية السياسية الرسمية لبناء
السالـ ،اعتبرت أغمب القوى السياسية أف مشاركة المرأة في عممية السالـ ليست أولوية ،إالً أف
النساء استمريف في بذؿ الجيود إليصاؿ أصواتيف ،وايجاد مساحة لتمثيؿ ومشاركة النساء في
عممية بناء السالـ عمى مستويات مختمفة ،اآلف ىذه الجيود بحاجة إلى تنسيقيا ووضعيا في
خطة وطنية استناداً إلى القرار األممي ( )1325حتى يتـ التنسيؽ بيف البرامج الخاصة لتعزيز
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دراسة أولٌة عن أوضاع ال ساء فً الٌمن أث اء ال زاع والصراع المسلح2016-2011 ،م لتعزٌز مشاراة ال ساء فً عملٌة ب اء
السالم وأج دة ما بعد ال زاع فً إطار القرار  1325لبر امج دعم السالم فً الٌمن ،الواالة األلما ٌة للتعاون الدولً ،إعداد :د.ا طالق
المتوال صـ.45

33

دور النساء في عممية بناء السالـ ،وكي ال تغيب قضايا ودور النساء في أجندة ما بعد الصراع
ومرحمة اإلعمار.
وقد بادرت المرأة اليمنية مف مختمؼ األطياؼ السياسية واالجتماعية في تقديـ اإلغاثة
اإلنسانية ومساعدة األسر المحتاجة ،والسيما النازحيف /ػات في مختمؼ المحافظات ،وقامت المرأة
اء عف طريؽ منظماتيف أو كمبادرات فردية أو جماعية ،وقد بذلت المرأة اليمنية
بأدوار فعالة سو ً

كؿ الجيود لمتخفيؼ مف معاناة النساء وتسييؿ وصوؿ المساعدات اإلغاثية إلييف.

وعمى مستوى المفاوضات الرسمية في مفاوضات جنيؼ ( )1بتاريخ  16يونيو 2015ـ،
شاركت امرأة واحدة ممثمة عف المؤتمر الشعبي العاـ في الوفد الوطني،
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ونتيجة لمضغط مف قبؿ

التوافؽ النسوي ومكتب المبعوث األممي وىيئة األمـ المتحدة لممرأة ،زاد عدد النساء المشاركات
في مفاوضات السالـ جنيؼ (( )5بيؿ السويسرية) التي عقدت بتاريخ 15نوفمبر2015ـ إلى
امرأتيف ،بحيث تكوف امرأة في وفد ما يسمى بالشرعية ،وامرأة في الوفد الوطني ،وفي جولة
المفاوضات الثالثة التي ُعقدت بدولة الكويت بتاريخ 12إبريؿ 2016ـ بمغ عدد النساء المشاركات

ثالث نساء ،اثنتاف عمى طاولة المفاوضات والثالثة مستشارة لوفد الشرعية ،إالّ أنو قبيؿ انتياء
مفاوضات الكويت تـ استبداؿ مستشارة وفد الشرعية (برجؿ).
ومازالت الجيود تبذؿ مف قبؿ مكتب المبعوث األممي بصنعاء إليجاد آليات إلدماج النوع
االجتماعي في عممية بناء السالـ ،كما جاء في القرار الصادر مف مجمس األمف برقـ (،)1325

سواء في المفاوضات الرسمية ،أو مرحمة ما بعد الصراع.
إالّ أف مشاركة النساء في المفاوضات الرسمية ماتزاؿ دوف الطموح ،وذلؾ ألف النساء لـ
يشاركف كقوى مستقمة تمثؿ صوت السالـ في المفاوضات الرسمية.
ومبادرت إلنياء الحرب والعنؼ واعادة بناء السالـ،
ا
وقد حاولت النساء تأسيس كيانات
وايصاؿ صوت النساء ومعاناتيف بسبب فقداف األمف واالستقرار وانعكاسات الحرب ،ومف ىذه
الكيانات :

 .3انتىافق اننسىي انًٍنً ين أجم األين وانسالو:
تأسس التوافؽ النسوي اليمني لألمف والسالـ مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة لممرأة في اليمف،
وتـ إشياره في العاصمة القبرصية (الرنكا) في  12أكتوبر 2015ـ ،وىو تجمع نسوي متنوع
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األستاذة /فائقة السٌد من المإتمر الشعبً العام.
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طوعي ،ىدفو األساس إنياء الحرب ،والعنؼ ،واعادة بناء السالـ ،وتطبيع الحياة في اليمف
وايصاؿ صوت النساء والسعي إلشراكيف ودعميف لموصوؿ إلى مراكز صنع واتخاذ القرار في
مختمؼ المجاالت الرسمية منيا واالجتماعية.
يضـ التوافؽ ناشطات مف مختمؼ المنظمات ،واالنتماءات السياسية والمدنية ،ويستوعب
النساء الالئي يدعمف أىدافو ،دوف انحياز إلى أي طرؼ مف األطراؼ.
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قاـ التوافؽ بعدد مف الخطوات بيدؼ تعزيز مشاركة النساء في العممية السياسية لبناء
السالـ بالتعاوف مع مكتب المبعوث األممي منيا:
الضغط عمى أطراؼ الصراع بتمثيؿ النساء في المفاوضات الرسمية التي جرت في الكويت
2016ـ ،حيث تـ إرساؿ وفد مف التوافؽ النسوي لمضغط وتقريب وجيات النظر ،وايصاؿ رسائؿ
لألطراؼ عمى طاولة المفاوضات واألطراؼ اإلقميمية والدولية ذات الصمة بعممية بناء السالـ في
اليمف ،وقد قامت المجموعة النسائية بإيصاؿ رسائؿ تعبر عف رؤية النساء اليمنيات لمسالـ مف
مؤتمر
خالؿ عقد لقاءات مع جميع األطراؼ المحمية واإلقميمية والدولية ،وحينيا عقد الوفد
اً
جراء ىذا الصراع ،وطالب الوفد بما يمي:
صحفياً ّ
عبر فيو عف ىموـ ومعاناة النساء ّ
 ضرورة الوصوؿ إلى سالـ شامؿ وعادؿ. االلتزاـ بوقؼ جميع األعماؿ القتالية. فتح المم ارت لإلغاثة اإلنسانية. اإلفراج عف السجناء والمعتقميف واألسرى. حماية النساء واألطفاؿ ،بما في ذلؾ وقؼ تجنيد األطفاؿ واعادة تأىيميـ. ضماف استم اررية العممية التعميمية وتأميف الخدمات الصحية.ومف الخطوات اإليجابية التي تحسب لمتوافؽ النسوي مف أجؿ األمف والسالـ ،إرسالو رؤية
متكاممة تفصيمية ،أكد فييا عمى أىمية تحييد الخدمات األساسية (صحو -تعميـ) وأف تكوف في
أولويات المفاوضات ،باعتبارىا حقاً لألجياؿ القادمة ،وأيضاً عممية بناء الثقة مف خالؿ حموؿ
ورؤى لإلفراج عف المعتقميف واألسرى والمخفييف قس اًر.
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الوثٌقة األساسٌة للتوافق ال سوي  ،قبرص -الر اا –  12أاتوبر 2015م.
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 .1يبادرة شرٌكاث انسالو:
تأسست ىذه المبادرة الطوعية مف قبؿ مجموعة مف القيادات النسائية المؤمنة بثقافة
دور ىاماً
السالـ ،وأنو يجب أف يكوف ىناؾ مسار مجتمعي مو ٍاز وداعـ لممسار الرسمي ،يمعب اً
في تعزيز السالـ عمى المستوى المجتمعي والقاعدة الشعبية ،ويقوـ بدور الوسيط بيف القاعدة
الشعبية والقيادات الرسمية والعكس.
في ىذه المبادرة يتـ التركيز عمى المسار الثنائي في بناء السالـ كمسار مجتمعي،
النزعات وبناء السالـ
دور فاعالً ثقافياً وتاريخياً ،حيث تشارؾ في عممية فض ا
تمعب النساء فيو ًا
مف خالؿ أنشطة تساىـ في تعزيز دور النساء في بناء السمـ االجتماعي.
ومف أنشطة مبادرة شريكات السالـ :برنامج (حفيدات بمقيس) لتعزيز دور النساء في بناء
األمف والسالـ ،وىو بمثابة مرحمة تمييدية لتطبيؽ القرار األممي ( )1325مف خالؿ استرجاع
المخزوف الثقافي لبناء وصناعة ثقافة السالـ.

 .1كٍاناث سٍاسٍت يدنٍت (ينظًاث يجتًغ يدنً  -يبادراث):
تشارؾ قيادات نسائية في عممية السالـ مف خالؿ مكونات سياسية تعمؿ عمى إظيار
كمفة الحرب ،ورفع صوت السالـ ،حتى واف كانت بشكؿ محدود ،في ظؿ ضعؼ المجتمع المدني
في اليمف.
ل قد شاركت قيادات نسائية في المقاءات التشاورية التي تعقدىا مؤسسة التنمية السياسية
مع مؤسسة (برجيوؼ) ،ومكتب المبعوث األممي في تقديـ رؤى وحموؿ لإلشكاليات المطروحة
عمى طاولة المفاوضات ،لضماف مشاركة واسعة مف مختمؼ القيادات المحمية لتعزيز مبدأ الشراكة
دور فاعالً في الييئة الوطنية لمصمح والسمـ والبناء ،وىي
والديمقراطية ،وقد لعبت قيادات نسائية اً
ىيئة طوعية شاركت فييا مجموعة مف القيادات النسائية والرجالية ،أنشئت لمواصمة الجيود التي
بذلتيا المجنة الشعبية لمتقريب بيف المكونات السياسية ،وتيدؼ إلى إعداد مشروع لمبادرة يمنية
إلنياء الحرب بالحوار السممي ،وصوالً إلى بناء الدولة.
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المشاركة في بناء القدرات والتمكين السياسي:
تشارؾ قيادات نسائية في منظمات المجتمع المدني بدور فاعؿ في عممية التمكيف
السياسي لمنساء والشابات ،لمقياـ بدور أكبر لممشاركة ،والتمثؿ في عممية السالـ كعضو ممثؿ مف
المجتمع المدني في الحوار الوطني ،أو مف خالؿ برامج تستيدؼ القيادات الشبابية السياسية
(إناثاً وذكو اًر) عمى مستوى الجميورية ،أو استيداؼ بناء قيادات نسوية حزبية مثؿ برنامج (النساء
في السياسة) ،الذي يستيدؼ تعزيز الدور القيادي لمنساء داخؿ األحزاب.

المشاركة في نشر ثقافة السالم:
شاركت العديد مف النساء ،سواء عبر المؤسسات والمباد ارت ،في عممية بناء السالـ مف
خالؿ أنشطة وحمالت توعية ،استيدفت نشر قيـ التعايش والتسامح والتصالح بيف أبناء الوطف
الواحد ،مستيدفة ردـ اليوة التي بدأت تظير في أوساط المجتمع ،نتيجة الحرب والصراع القائـ،
ومف ىذه المؤسسات :اتحاد نساء اليمف ،المجنة الوطنية لممرأة ،وغيرىا مف المؤسسات التي تنفذ
العديد مف البرامج في مجاؿ حماية النساء مف العنؼ أثناء النزاعات.
وفي سياؽ حماية النساء مف العنؼ تـ تأسيس مجموعة "صانعات السالم" في مايو
2013ـ ،وقد ضمت مجموعة نساء يمثمف التوجيات السياسية ،واالجتماعية مف أجؿ مناصرة
وجود بيت آمف لمنساء المعنفات ،وقد نفذف العديد مف األنشطة في ىذا المجاؿ ،منيا التوعية
ولقاءات مع عدد مف القيادات السياسية والتنفيذية.

41

وفي مجاؿ رصد االنتياكات مف األطراؼ المتصارعة ،فقد شاركت النساء بدور ىاـ في
رصد االنتياكات مف جميع األطراؼ لتشكؿ ذاكرة حقوقية ،بحيث اليضيع حؽ الضحايا.

اإلمكانيات المتاحة إلشرا المرأة في عمليات السالم:
ه اك العدٌد من المحاوالت لالستفادة من االماا ٌات المتاحة إلشراك المرأة فً عملٌات
السالم ،م ها:
 -0قبوؿ مف القيادات السياسية والحكومية بالعمؿ في إطار القرار .1325
 -5الجيود المبذولة مف قبؿ الحكومات المتعاقبة ،لوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار .1325
40

دراسة أولٌة عن أوضاع ال ساء فً الٌمن ،مرجع سابق  ،ص .61
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 -3تنفيذ العديد مف منظمات المجتمع المدني برامج في إطار القرار  ،1325مف ىذه البرامج:
التوعية بمضاميف القرار ،وبرامج مكافحة العنؼ ،واجراء دراسات ميدانية إلبراز آثار الصراع
عمى النساء.
 -4الدور الفاعؿ الذي تقوـ بو العديد مف منظمات المجتمع المدني والمبادرات والقيادات النسائية
أثناء النزاع ،برغـ الصعوبات التي تعاني منيا ىذه المنظمات في تأىيؿ الكوادر ورفع قدرات
النساء ،بحيث يجعؿ النساء أكثر قوة في بناء السالـ.
اتيف المشاركة في مفاوضات السالـ الخاصة باليمف
 -5مف اإلمكانيات التي أُتيحت إلسماع أصو ّ
التي انعقدت في الكويت وجنيؼ عامي  2016و2017ـ ،ودعـ األمـ المتحدة (مكتب

المبعوث األممي) في صنعاء لمضغط عمى أطراؼ الصراع بتمثيؿ النساء في عممية بناء
السالـ ،إلى جانب دعـ شبكات منظمات دولية وتكتالت وائتالفات محمية ،وىذا ماجعؿ
النساء أكثر قوة وتأثي اًر في بناء السالـ.
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انتــىصٍــاث
من أبرز التوصيات التي يمكن أن تخرج بيا ىذه الدراسة:
 .0أىمية إجراء دراسات وأبحاث كمية ،ونوعية تيدؼ إلى رصد أوضاع المرأة اليمنية،
ومعرفة احتياجاتيا واالنعكاسات الناجمة عف الحرب عمى واقعيا ومستقبميا.
مساندتيف ،وخاصة النساء الالئي تعرضف لمعنؼ بكؿ
 .5مضاعفة الجيود لدعـ النساء و
ّ
أشكالو وأنواعو والتركيز عمى ضحايا العنؼ أثناء النزوح أو المجوء ،بما يكفؿ لمنساء مف
ضحايا الحرب تمقي المعونات ،كالخدمات الطبية ،والنفسية ،واالجتماعية التي يمكف
لضحايا االنتياكات المجوء إلييا سواء في المجتمع المضيؼ أوفي مخيمات النزوح .
 .3إدماج الجانب الوقائي لمحد مف االنتياكات ،والعنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي ضمف
التدخالت اإلنسانية ،بحيث يكوف جزءاً اليتج أز مف المساعدات والتدخالت ،وأف تراعي
حساسية االحتياجات لمنساء والفتيات في مجتمع كاليمف.
 .4وضع خطة وطنية لتنفيذ القرار األممي  1325وتنسيؽ الجيود بيف المجتمع المدني
والحكومة والمنظمات الدولية لمدفع بعممية مشاركة النساء في عممية بناء السالـ.
 .5ضرورة تعزيز مشاركة النساء في جميع مستويات ومراحؿ السالـ.
 .6إدماج مفاىيـ النوع االجتماعي في جميع مراحؿ اإلعداد والتخطيط لمراحؿ مابعد
الصراع ،بحيث يتـ االلتزاـ بالكوتا النسائية ،وبما اليقؿ عف  %30في برامج إحالؿ
األمف ،والوفود الخاصة بمفاوضات السالـ ونزع السالح ،والعدالة االنتقالية والتعويض،
وفي الييئات الخاصة بمراجعة الدستور وبناء مؤسسات الدولة.
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 .9الىداف اإل نمائية لأللفية.
 .10دليل اإلسكوا ،حول قرار مجمس المن ( ،)1325والق اررات المكممة لو ودور البرلمانيين/ــات في تطبيقو
 ،منشورات المم المتحدة.
 .11خطة االستجابة اإلنسانية ،اليمن( ،يناير -ديسمبر  2016و .(2017
 .31مشاركة

المرأة

في

مفاوضات

السالم/

قوى

متساوية

لسالم

دائم/

http://www.equalpowerlastingpace.org/ar/tag
 .13نساء يواجين الحرب:
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nwhlh.htm
 .14تقرير ضحايا الحروب أجساد النساء وأرواحين( منظمة العفو الدولية).
 .15العنف ضد المرأة ،دراسات ميدانية حول العنف الجسدي والعنف الجنسي ،د.مديحة أحمد عبادة،
وأ.خالد ناظم أبودوح ،كمية اآلداب ،جامعة سوىاج ،مصر ،دار الفجر لمنشر والتوزيع.2008
 .16العنف ضد المرأة وكيفية مواجيتو ،دكتور رشدي شحاتو أبوزيد ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر-
اإلسكندرية – مصر.2008 ،
 .17العنف ضد المرأة في اليمن ،مركز المرأة لمبحوث والتدريب ،جامعة عدن.2001 ،
 .18تداعيات ال زمة والحرب عمى واقع المرأة السورية ،الباحثة جانيت عروق ،مركز دمشق لألبحاث
والدراسات .2017
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 .19دراسة أولية عن أوضاع النساء في اليمن أثناء النزاع والصراع المسمح  ،2016 - 2011إعداد:
د.انطالق محمد عبد الممك المتوكل ،مارس .2017
 .20تقرير مسح رصد حاالت االنتياكات والعنف القائم عمى النوع االجتماعي والضرار الواقعة عمى النساء،
إعداد المجنة الوطنية لممرأة  ،يوليو.2016
 .21التقارير السنوية التحاد نساء اليمن عن حاالت العنف القائم عمى النوع االجتماعي لألعوام 2016-
.2015
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