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 يقديت : 

الداخمي والتدخؿ  االقتتاؿ منذ بدءيعاني اليمف في معظـ مناطقو أوضاعًا مأساوية  
السكاف لشتى أنواع االنتياكات والعنؼ تحت وطأة الحصار  قد تعرض الكثير مفف، الخارجي

مما أضر بمصالح  ،المؤسسات المدنية الحيويةلـ يفرؽ بيف األىداؼ العسكرية و  حيث ،القصؼو 
 .األطفاؿو ؼ المدنييف معظميـ مف النساء الآ حر جو مقدراتو، فضاًل عف قتؿ و الشعب اليمني 

أدى إلى نزوح  قد الحتراب الداخمياو ف تدمير المنازؿ مف جراء الضربات الجوية لذا فإ 
 ،العنؼو كثير مف النساء لالنتياكات  نتيجة ليذا النزوح تعرضو ، الساخنةالؼ مف المناطؽ اآل

عممية النزوح، إلى  سدية خالؿالجو المعاناة النفسية و  ،السكفو  ،عالوة عمى فقداف الممتمكات
، الخدمات الصحية انعداـو  ،مأكؿو  ،مف مسكف ،الكريـ مخيمات تفتقر إلى أدنى وسائؿ العيش

في غرفة  وأ تتصؼ بحشر عدد مف األسر في خيمة فقداف الخصوصية في المخيمات التي و 
 .في حماـ واحد جميعاً  ـاشتراكيو  ،واحدة

عمى النساء وطأتيا  مف زادتو ، دمرة نالت مختمؼ نواحي الحياةم اً لمحرب آثار إف   
 .اد معدالت الفقر في أوساط النساءازديو  ثار االقتصاديةسيما اآلالو 

الصحية و انعكاسات الحرب عمى كؿ جوانب الحياة االجتماعية  ستتناوؿ ىذه الدراسة 
  لممرأة اليمنية.االقتصادية و 

ات المتاحة إلشراؾ المرأة في ياإلمكان، و ية بناء السالـممفي ع مرأةدور ال إلى جانب 
 .التسوية السياسيةو  عمميات بناء السالـ
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  :تكون الدراسة من قسمين رئيسينت
 .راىنةثناء الحرب الأاليمنية  العنؼ  الممارس ضد المرأة  :ولالقسم ال  -

 في اليمف. السالـ ءبناالمرأة و   :القسم الثاني -
 .المرأة قبؿ الحرب عمى وضع  الضوءط يتسم ويسبؽ ذلؾ

وانتياؾ لحقوقيا التي  عما تعانيو المرأة اليمنية مف عنؼ الكشؼ :ليدف من الدراسةا
 نسافإل، وقانوف حقوؽ انسانيوالقانوف الدولي اإل ،المواثيؽ الدولية نصت عمييا

 في أوقات الحرب. ربعقيات جنيؼ األواتفا

تكابده مف  براز ماا  ، و ر الحرب عمى حياة المرأة اليمنيةزيادة الوعي والمعرفة بأث :أىمية الدراسة
، وما تكابده مف مشقة في توفير االحتياجات التي تفرضيا الحربجراء األوضاع  ،مشقة وعناء
 .سرتياأ فرادألالضرورية 

 الباحثة تحاوؿ خاللو مف الذي الوصفي، التحميمي المنيج عمى الدراسة ستعتمد :منيج الدراسة
براز وصؼ  والتقارير السابقة الدراسات خالؿ مف ،شكالوأ بكؿ عنؼ مف المرأة لو تتعرض ما وا 
 .المتوافرة حصائياتواإل الدولية

 .في الدراسةىـ المصطمحات والمفاىيـ التي سترد نتناوؿ أس :مفاىيم ومصطمحات الدراسة

 ة:التالي التساؤالتجابة عمى الدراسة ستقوم باإل
 ؟الممارس ضد المرأة اليمنية أثناء الحرب الراىنة ما أشكاؿ العنؼ -
 ؟حرب عمى الوضع االجتماعي لممرأة اليمنيةانعكاسات الما  -
 ؟عمى الوضع الصحي لممرأة اليمنية الحرب ما انعكاسات -
 ؟الوضع االقتصادي لممرأة اليمنية عمى الحرب ما انعكاسات -
 ؟النساء في عممية بناء السالـ ما دور -
 إلشراك المرأة فً عملٌات السالم؟ ات المتاحةٌماا اإلما  -
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 األول انقسى

 ولانًحىر األ

 انراهنت انحرب ثناءأ انًٍنٍت انًرأة ضد انًًارس انؼنف 
 

وكذلؾ اآلليات  ،المفاىيـ والمصطمحات التي سترد في الدراسة ىذا المحور يتناوؿ 
 .الدولية لحماية النساء مف العنؼ القانونية

 :أهى انًفاهٍى وانًصطهحاث انتً سترد فً اندراست

ات ثناء النزاعأالسيما  ،ية المعنية بحقوؽ المرأةالمواثيؽ الدولو قبؿ الخوض في القوانيف  
 وذلؾالمفاىيـ المستخدمة في ىذه الدراسة و  ،ىـ المصطمحاتأيراد معاني إالبد مف  ،المسمحة

 عمى النحو التالي:

 :يفهىو انؼنف -

عوبة بمكاف جمع مف الص نجدُ والمستويات  ،بعادمتعددة الصور واألاىيـ المركبة مف المف 
تعريؼ العنؼ في عمـ  وعمى ىذا نمحظ أف، واحدمفيوـ  طارإبعاد في كؿ ىذه الصور واأل

 0.القانوف ويختمؼ عف تعريفو في عمـ السياسة أ عمـ النفس واالجتماع أ
يشمؿ و  ،خريفآشخاص أ وأ ،خرآاستخداـ القوة لمسيطرة عمى شخص  والعنؼ ىف إذاً  
قد يكوف اجتماعي،  وأ ،بدني إيذاء وأ ،ضغط نفسي وأ ،كراهإ وأ ،ساءة في المعاممةإ يأالعنؼ 

ف يكوف أيمكف و ، تيديد بالسالحأو  ،جسدي اعتداء وأ ،تخويؼ وأ ،العنؼ في شكؿ تيديد
 .مستتراً  كوفف يأيمكف و  ،اً اشر بف يكوف العنؼ مأيمكف و  ،صادياً تالعنؼ اق

 يفهىو انؼنف ضد انًرأة: -

معاناة جسمية  وأذى أف ينجـ عنو أؿ خيّ يُ  وأ عنيؼ ضد المرأة والذي ينجـ عنو أي فعؿ 
الحرماف  وأ ،كراهاإل وأ ،ذلؾ التيديد باقتراؼ ىذا الفعؿ بما في ،نفسية لممرأة وأجنسية  وأ

  5.ـ الخاصةأوقع ذلؾ في الحياة العامة اًء التعسفي مف الحرية، سو 

                                                           
1

عبادة، مدٌحة أحمد، أبو دوح، خالد ااظم / الع ف ضد المرأة، دراسات مٌدا ٌة حول الع ف الجسدي والع ف الج سً، القاهرة: دار  

 .16م، صـ 2008الفجر لل شر والتوزٌع، 
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ضد العالمي لمقضاء عمى العنؼ  باإلعالفمـ المتحدة )المعروؼ عريؼ الذي اعتمدتو األتىذا الو 
 3.(ـ1993 ، المادة األولى عاـالمرأة

 :نؼنف انًبنً ػهى اننىع االجتًاػًيفهىو ا -

معاناة  وأ ،بأذىصبي  وأ ةفتا وأرجؿ  وأ امرأةف يصيب أيرجح  وأأي فعؿ يصيب  
لعنؼ المبني عمى النوع ينجـ اإذ ، االجتماعي ابسبب نوعي نفسيةو أ ،جنسية وأ ،بدنية

نواع أيشمؿ كؿ و  ،التعسؼ في استخداـ السمطة بسبب النوعو عف عدـ المساواة  ،االجتماعي
 ،الدعارةو ، الزواج المبكر وأ ،كراه عمى الزواجاإلو  ،تجار بالبشراالو  ،العائميو الجنسي  :العنؼ

 . الخدماتو ، والحرماف مف الموارد االعتداء الجنسيو  ،االستغالؿو  ،الدعارة القسريةو 
ضد مصطمح يشمؿ كؿ فعؿ يرتكب ىو  الطوارئالعنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي في حالة و 
 ،()النوع االجتماعي ناثاإلو لذكور بيف ا يعتمد عمى الفروؽ المحددة اجتماعياً و  ،رادة شخص ماإ

التي و  نسافاإللعدد مف حقوؽ  ساس النوع االجتماعي تشكؿ انتياكاً أعنؼ عمى الؿ اعمأوكؿ 
ساس النوع أؿ العنؼ القائـ عمى شكاأ الكثير مف د  عَ يُ ، و المواثيؽ الدوليةو تحمييا االتفاقيات 

االغتصاب، االعتداء الجنسي، التحرش  :مف أكثرىا شيوعاً و االجتماعي أفعااًل مجرمة قانونًا، 
الزواج  ،(األب، العـ ،الزوج، األخ :)المعتدي ، االستغالؿ الجنسي، العنؼ المنزليالجنسي
 4.مييز األوالد الذكور في العائمة(آخر ) ت مى، التمييز بتفضيؿ جنس عالمبكر، الزواج القسري

 .يذاءساءة المعاممة، االنتياؾ، اإلإ :الكثير مف األشكاؿ وقد ارتبط بمفيـو العنؼ

 :ساءة انًؼايهتإ -

شخاص مف اتخاذ تمنع األ ساءةف ىذه اإلفإ ىي سوء استخداـ القوة،إف إساءة المعاممة  
كثر الفئات في المجتمع أف النساء مو  ،رادتيـ الحقيقيةإتجبرىـ عمى التصرؼ ضد و القرارات الحرة 

 .اتخاذ قرارات دوف قناعة حقيقيةو لسوء المعاممة  تعرضاً 

                                                                                                                                                                      
2

القاهرة: دار  عبادة، مدٌحة أحمد، أبو دوح، خالد ااظم/الع ف ضد المرأة، دراسات مٌدا ٌة حول الع ف الجسدي والع ف الج سً، 

 .16م، صـ2008الفجر لل شر والتوزٌع، 
3

 ، ٌةالقا و  الوفاء ماتبة ٌة:االسا در ،ًاإلسالم الفقه حاامأ ضوء فً مواجهته واٌفٌة, المرأة ضد الع ف / شحاتة رشدي زٌد،أبو 

 .15-18صـ  ،م 2011
4

 ٌةالوط  اللج ة عدادإ ،اءال س على الواقعة ضرارواأل ًاالجتماع ال وع على القائم والع ف اال تهااات حاالت رصد مسح تقرٌر 

 .12م، صـ 2016ٌمن، ٌولٌو ال ماتب - للمرأة المتحدة مماأل ماتب مع بالتعاون للمرأة
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 :انضرر -

، وقد يمحؽ الضرر نسافحؽ مف حقوؽ اإلرر نتج عف انتياؾ ض بالضرر كؿيقصد  
، لو مشروعةً  مصمحةً و  ،مف حقوقو اً حق ، وقد يمسسرتو المقربيفأفراد أوقد يمحؽ أحد ، الشخص

  5 .ذلؾ غير وأوشرفو  وحريتو مالو وأ ،تمؾ المصمحة بسالمة جسمو والحؽ أ ذلؾ تعمؽ اءً سو 

 :نتهاكاال -

نتياؾ قد يكوف مف قبؿ االو  ،نسافحؽ مف حقوؽ اإلإلى خرؽ أي فعؿ يؤدي  وى 
االقميمية  وألتي تنص عمييا القوانيف الدولية الحقوؽ ا إزاءفراد األ وأ ،الجماعات وأ ،الحكومات

 6.الوطنية وأ
 وأ ،ساس العرؽأسواء كاف ىذا التمييز عمى  ،نسافلحقوؽ اإل شكؿ انتياكاً يف التمييز أكما 
صؿ األ وأ ،اآلراءمف  اغيرى وأالرأي السياسي  وأ ،الديف وأ ،المغة وأ ،الجنس وأ ،الموف

تقويض  وألغاء إنتيجة ب وأبغرض  ،مواضيعمف ال اىغير  وأالممكية  وأ ،االجتماعي وأ ،الوطني
جميع  ىذا المفيوـويندرج تحت  ،ممارستو وأنساف ي حؽ مف حقوؽ اإلأالمساواة في التمتع ب

الدولية وانيف واالتفاقيات التي نصت عمييا القو  ،نسافع التعديات عمى أي حؽ مف حقوؽ اإلأنوا
التسبب في فقداف الماؿ، التيجير  و، أالجنسي والقتؿ، التيديد بالقتؿ، االعتداء الجسدي أ: ومنيا

تي تشكؿ فعاؿ الغير ذلؾ مف األ ىلإ ،اغتصابيا وسرقة الممتمكات أ ،تدمير المنازؿ ،القسري
 .نسافانتياكًا لحؽ مف حقوؽ اإل

 :ضد اننساء انتًٍٍز -

 ثارهآيكوف مف و  ،ساس الجنسأتقييد يتـ عمى  وأاستبعاد  وأ ،أي تفرقة وىالتمييز ىنا  
الحريات و  ،نسافالنساء بحقوؽ اإلو ساس تساوي الرجاؿ أالنيؿ مف االعتراؼ بالنساء عمى 

عدـ  وأ ،المدنيةو  ،الثقافيةو  ،االقتصاديةو  ،االجتماعيةو  ،السياسية ساسية في المجاالت:األ
   .ستيف لياممار و االعتراؼ لمنساء بيذه الحقوؽ 

 :انفؼانت انًساواة -

  .المساواة في النتائجو المساواة في الحصوؿ عمييا و المساواة في الفرص  

                                                           
5

 .13تقرٌر مسح رصد حاالت اال تهااات،  فس المرجع السابق، صـ 
6

، ودلٌل التدرٌب على رصد حقوق اإل سان، مفوضٌة حقوق 11تقرٌر مسح رصد حاالت اال تهااات،  فس المرجع السابق، صـ 

 م.2001اإل سان، 
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 :انًشاركت -

ضماف زيادة تمثيؿ النساء عمى جميع مستويات صنع القرار في المشاركة تعني  
 .حمياو الوطنية لمنع الصراعات و قميمية اإلو  ،ليات الدوليةاآلو المؤسسات 

 :انحًاٌت -

 .بعد النزاعات المسمحةو ثناء ألنساء ا توفير سبؿ الحماية لحقوؽ 

 انرصد: -

معالجة مخالفات  ُبغيةاستخداميا و ، التحقؽ منياو يعني تجميع المعمومات  مصطمح وى 
ارة المواقع مثؿ زيو  ،حداثنساف جمع المعمومات عف األقوؽ اإليشمؿ رصد حو  ،نسافحقوؽ اإل

تحديد ىذه و ، المسؤولةو الجيات المختصة زيارة و  ،االعتقاؿماكف أو  ،تاػػػ/مخيمات الالجئيف
تحديد المتسبب فييا و  ،وطرؽ ممارستيا ،نواعياأو  ،وقائعياو  ،سبابياأو ، احجميو  ،االنتياكات

 .مرتكبياو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

 ت اندونٍت نحًاٌت اننساء ين انؼنفاَنٍاث انقانىنٍ
 

المعاناة عمى كؿ شكاؿ أوكؿ  ،كارثية ثاراً آ والنزاعات المسمحة تخمؼأف الحروب  الشؾ 
أكثر شدة، فتجارب النساء عبر المراحؿ النساء تأثيرىا عمى أوضاع  أفّ  إالَ  ،فراد المجتمعأ

في معظـ  ،اً اقتصادي وأ اً اجتماعي وأ اً كاف سياسي سواءً  ،التاريخية المختمفة تؤكد أف أي تغيير
 .عمى النساءثاره الكارثية آعكس حاالت النزاعات المسمحة تن

وضع أطر قانونية لمحد مف العنؼ  ىإل المجتمع الدولي ىسعولمحد مف ىذا العنؼ  
 .والسيما في مناطؽ الصراع المسمح ،المرتكب ضد النساء

ليف تقديـ أفضؿ مساعدة تتطمب حماية النساء المتأثرات مف النزاعات المسمحة إف  
، نساف، فالقانوف الدولي لحقوؽ اإلالحمايةالقانونية التي توفر ليف معرفة وفيـ النصوص ك

خاصة لمعالجة  اً والقانوف الدولي اإلنساني، وقانوف المجوء، كؿ ىذه القوانيف تفرد نصوص
ذا لـ إ ،عمى الورؽ( مكتوبة حقوؽ مجردوتظؿ ىذه النصوص ) ،ثناء الحربأاحتياجات النساء 

اصة التي تمنحيا القوانيف العامة والخفييا مف نصوص الحماية ورد  بمايمتـز أطراؼ النزاع 
 .لمنساء

النصوص  كامالً  ىذا يجب عمى جميع أطراؼ النزاع المسمح أف تحتـر احتراماً عمى و  
، والسيما االلتزامات المطبقة عمى فتيات وحمايتيف باعتبارىف مدنياتوال ،الخاصة بحقوؽ النساء

 7،ـ1949 عاـ المصادقة عميياربع التي تمت بموجب اتفاقيات جنيؼ األ ىذه األطراؼ
ـ، 1967 وبروتوكوليا لعاـ ،ـ1951 لعاـالالجئيف  قيةواتفا ،ـ1977 ضافي لعاـكوليا اإلوبروتو 

وبروتوكوليا ـ، 1977 عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة المصادؽ عمييا عاـ واتفاقية القضاء
ممية الخاصة عالنات األالقرارات واإلذه االتفاقيات ىناؾ لى جانب ىإ ،ـ1999 االختياري لعاـ

 .النساء ضد المدنييف وخاصةً  الموجوبالحماية مف االنتياكات والعنؼ 
صًا تعالج قضايا النساء فردت نصو أأنيا  ا نالحظ مف خالؿ نصوص ىذه االتفاقياتىنو 
 8:ياتربع وبروتوكوالاتفاقيات جنيؼ األ: مثاؿ ذلؾ

                                                           
7

 .15تقرٌر مسح رصد حاالت اال تهااات،  فس المرجع السابق، صـ 
8

 .13و12م، صـ 2012الحماٌة القا و ٌة الدولٌة لحقوق اإل سان فً ال زاع المسلح، م شورات األمم المتحدة،  ٌوٌورك وج ٌف 
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والمرضى مف أفراد القوات المسمحة في  ،الجرحىاتفاقية جنيؼ األولى لتحسيف حالة  -
 الميداف.

اتفاقية جنيؼ الثانية لتحسيف حالة الجرحى والمرضى والناجيف مف السفف الغارقة مف أفراد  -
 القوات المسمحة في البحار.

 اتفاقية جنيؼ الثالثة المتعمقة بحماية أسرى الحرب. -
 .الحرب االتفاقية الرابعة المتعمقة بحماية المدنييف وقت -
 .والمتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة ،التفاقية جنيؼ البروتوكوؿ اإلضافي)األوؿ( -
التفاقية جنيؼ والمتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة  البروتوكوؿ اإلضافي)الثاني( -

 غير الدولية.
ة لحقوؽ بحقوؽ مساوي ،تؤكد عمى ضرورة تمتع المرأة أثناء النزاع إف كؿ تمؾ االتفاقيات 

معاممتيا معاممة خاصة ، يجب باإلضافة إلى ذلؾ ،محمياً  شخصاً  وأ ،كانت مقاتمة سواءً  ،الرجؿ
حماية خاصة مف أي انتياؾ لعرضيا عف طريؽ ، كما يجب حماية المرأة بسبب جنسيا
 لخ....إ لعنؼ المييفا أي شكؿ مف أشكاؿ وأ ،اإلكراه عمى البغاء وأ ،االغتصاب

لمبادئ المتعمقة بحقوؽ ا ، وىذه االتفاقية تحددأشكاؿ التمييز ضد المرأة ؿمى كاتفاقية القضاء ع
 :ساسيةأ، وتعتمد عمى ثالثة مبادئ كافة المجاالت النساء في

 والتمييز ضد النساء ى": مف االتفاقية ىولوالذي تنص عميو المادة األ ،مبدأ عدـ التمييز .0
ثاره النيؿ مف آ، ويكوف مف يتـ عمى أساس الجنس و تقييدأ ،استبعاد وأ ،أي تفرقة

نساف والحريات األساسية اء بحقوؽ اإلتساوي الرجاؿ والنس االعتراؼ بالنساء عمى أساس
بو ، ة والمدنيةواالقتصادية واالجتماعية والثقافي ،في المياديف السياسية طاؿ االعتراؼ ا 

 ."تمتعيف بيا وأاء بيذه الحقوؽ لمنس
: ويتضمف المساواة في الفرص والمساواة في الفعالة والموضوعية أمبدأ المساواة  .5

 .ئجوالمساواة في النتا ،الحصوؿ عمييا
فإنيا تقبؿ طواعية  ،) السيداو( في اتفاقية اً : حينما تصبح الدولة طرفمبدأ التزاـ الدولة .3

ميف وتأ ،النساء ؿ التمييز ضدمجموعة مف االلتزامات القانونية إللغاء جميع أشكا
ميمتيا  التي ،ومف قبؿ لجنة السيدا مساءلة، وتكوف الدولة المساواة بيف الرجاؿ والنساء
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تنفيذ ىذه  ىقارير التي تقدميا الدوؿ عف مستو تنفيذ االتفاقية والنظر في الت مف التأكد
 .ج مبادئيا في تشريعاتيا المختمفةدراإ ومدى االتفاقية

أماـ المجتمع الدولي  الدولية تصبح ممزمة قانوناً عمى االتفاقيات كؿ الدوؿ التي صادقت ف
 أما القرارات الصادرة مف مجمس، بإدراج المبادئ الواردة في االتفاقية في قوانينيا الداخمية

 (1325) رقـ مفومنيا قرار مجمس األ ،عضاءفيي ممزمة لكؿ الدوؿ األ مفاأل
عضاء ألخذ التدابير الالزمة في ينص عمى حث الدوؿ األ رىذا القراو ، ـ2000عاـل

، واألخذ ات صنع القرار والعمميات السمميةالنساء في عممي بمشاركةالمسائؿ المتعمقة 
دماج النوع إضافة إلى إ ،حماية النساءو  ،حفظ الِسمـو بدمج النوع االجتماعي في التدريب 

القرار وغيره وىذا  ،آلية تنفيذ البرامجو االجتماعي في جميع أنظمة تقارير األمـ المتحدة 
 .وعو لمنزاعات المسمحة عمى المرأةالتأثير غير المتناسب والفريد مف ن تواجو مف القرارات

نصوص ىذا  ىلى مستو إعضاء بيا لـ يرتقوا والدوؿ األ المتحدة مـؾ فإف األومع ذل
عف عد مف أىـ القرارات التي صدرت كبيرة في تنفيذ القرار الذي يُ ، فيناؾ فجوات القرار

 .الشرعة الدولية الخاصة بوضع النساء في ظؿ النزاع المسمح
 نص عميو القرار: ىم ماومن أ

المنطبؽ القانوف الدولي  كامالً الطمب مف جميع األطراؼ في الصراع أف تحتـر احترامًا  -
 .، وخاصة باعتبارىف مدنياتمايتيفوالفتيات وح ،عمى حقوؽ النساء

النساء  اصة بحماية المسمحة إلى أف تتخذ التدابير الخدعوة جميع األطراؼ في الصراعات  -
السيما و ، في حاالت الصراع المسمحمف العنؼ القائـ عمى أساس الجنس  ،والفتيات

 .واألشكاؿ األخرى لإليذاء الجنسي ،االغتصاب
وليف ؤ لإلفالت مف العقاب ومقاضاة المس التشديد عمى مسؤولية جميع الدوؿ بوضع نياية -

، بما في ذلؾ الجرائـ المتعمقة بما وجرائـ الحربنسانية الجماعية والجرائـ ضد اإلاإلبادة عف 
، ويؤكد في ىذا ره مف أشكاؿ العنؼتتعرض لو النساء والفتيات مف عنؼ جنسي وغي

 .والتشريعات ذات الصمة حيث أمكف ،وضرورة استثناء تمؾ الجرائـ مف أحكاـ العف ،الصدد
لمخيمات يطمب إلى جميع أطراؼ الصراعات المسمحة أف تحتـر الطابع المدني واإلنساني  -

ذلؾ  في ، وأف تراعي االحتياجات الخاصة لممرأة والفتاة بماات/ػػومستوطنات الالجئيف
 .تصميـ المخيمات والمستوطنات
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مـ مف ميثاؽ األ (41) رقـ يؤكد استعداد مجمس األمف كمما اتخذت تدابير بموجب المادة -
، مع مراعاة مؾ التدابير عمى السكاف المدنييفالمتحدة لمنظر في اآلثار المحتممة لت

 .المناسبةوذلؾ لمنظر في منح االستثناءات  ،االحتياجات الخاصة لممرأة والفتاة
 العنػؼ أعمػاؿ جميػعإدانة  " عمى: ـ2008لعاـ  (1820) ف رقـينص قرار مجمس األم 

 والسيما المسمحة، النزاعات في المدنييف ضد المرتكبة العنؼ أشػكاؿ مػف وغيرىػا الجنػسي
 .واألطفاؿ" النساء ضد

 جميع األطراؼ في النزاعات ـ 2009( لعاـ 1888قرار مجمس األمف رقـ ) طالب
عماؿ العنؼ الجنسي وقفًا كاماًل وفوريًا، كما طالب جميع جميع أالمسمحة بوقؼ 

لحماية المدنييف، بما  عمى الفور تدابير مالئمةاألطراؼ في النزاعات المسمحة بأف تتخذ 
 اذفإن ؿثم بيراتد شمؿتو مف جميع أشكاؿ العنؼ الجنسي،  ،طفاؿفي ذلؾ النساء واأل

وتدريب القوات عمى  ،بمبدأ مسؤولية القيادةوالتقيد العسكرية المناسبة  أديبيةالتابير لتدا
فكار وفضح األ ،مطمقاً  شكاؿ العنؼ الجنسي المرتكبة ضد المدنييف حظراً حظر جميع أ

ف لاللتحاؽ بالقوات العسكرية عف المرشحي التي تؤجج العنؼ الجنسي، والتحريالخاطئة 
نساني لمقانوف اإل ياكات جسيمةاستبعاد مف لو صمة منيـ بانتمنية الوطنية لضماف واأل

 بما في ذلؾ العنؼ الجنسي.نساف، والقانوف الدولي لحقوؽ اإل ،الدولي
 بصورة  مشاركة المرأةضرورة عمى: "ـ 2009( لعاـ 1889قرار مجمس األمف رقـ ) يؤكد

لما تنيض بو  نظراً  ،وعمى قدـ المساواة في جميع مراحؿ عمميات السالـ كاممة وفعالة
 مجدداً  ويؤكد ،وفي حميا وفي بناء السالـ ،نشوب النزاعاتفي منع مف دور حيوي 

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

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

 عمى المشاركة المرأة قدرة أف مف القمؽ عف ويعرب السالـ، وبناء وحميا ،اعاتالنز  منع
 أو ،االعتراؼ مف يكفي ما تمقى ال االقتصادي واالنتعاش العامة القرارات صنع في

مجاؿ  في االحتياجات تمويؿ أف عمى ويشدد اع،النز  انتياء بعد ما حاالت في التمويؿ
 فعالية في يسيـ أف يمكف ما وىو المرأة، تمكيف لزيادة حيوي أمر لممرأة المبكر اإلنعاش

 النزاع. انتياء بعد فيما السالـ بناء
 سياسياً  المرأة تمكيفعمى: " ـ2013 لعاـ( 2106) ينص قرار مجمس األمف رقـ 

شػراؾ، الجنػسيف بػيف المػساواة وتحقيؽ ،واقتصادياً  واجتماعياً   في والفتيػاف الرجػاؿ وا 
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 بأىمية تتسـ اً أمػور لذا فإف  ،المػرأة ضػد العنػؼ أشػكاؿ جميػع لمكافحػة المبذولػة الجيػود
 النزاع حػاالت في الجنػسي العنػؼ لمنػع المبذولػة األجػؿ طويمػة جيػودال إطػار في أساسية
ذ ،النزاعات انتياء بعد وما ،المسمح ( 1325رقـ ) القػرار تنفيػذ أىميػة عمػى يشدد وا 

 مػف مجموعػة وضػع بػشأف الجػاري بالعمػؿ التنويػو مػع تامػًا، تنفيػذاً ـ 2000لعاـ
 واألمػف، والسالـ المرأة بشأف الالحقة والقرارات، (1325) القرار تنفيػذ بغية المؤشػرات
 ."المجاؿ ىذا في لممرأة المتحدة األمـ ىيئة تؤديو الذي بالػدور واالعتػراؼ

لوضع  ىنجد أف المجتمع الدولي سع ،مف خالؿ عرضنا لبعض االتفاقيات والقرارات الدولية
كات المختمفة التعرض لمعنؼ واالنتياووقايتيف مف  ،آليات قانونية ممزمة بيدؼ حماية النساء

عالنات الدولية كمرجعية اـ ىذه االتفاقيات والقرارات واإل، وأنو يمكف استخدخالؿ فترة الصراعات
 9.تسيـ في الحد مف العنؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9

قت على معظم االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة، أما القرارات الصادرة من مجلس األمن فهً ملزمة لجمٌع األعضاء ت وٌه، الٌمن صاد 

 والٌمن عضو فً األمم المتحدة.
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 ولانقسى األ
 الثاني لمحورا

 حرب انراهنتان ءثناأانًٍنٍت ارس ضد انًرأة ًانؼنف انً

 :يقديت
 

انعكست آثارىا و  ،، معاناة متعددةسنواتلتي تعيشيا اليمف منذ ثالث أنتجت الحرب ا
االقتصادية و عمى حياة اإلنساف بسبب أضرارىا البالغة التي أصابت كؿ جوانب الحياة االجتماعية 

 .المعالـ التاريخيةو البيئة الطبيعية و البنية التحتية و  ،الثقافيةو 
المستويات االجتماعية  جميعرب في تدىور حالة السكاف عمى برزت آثار ىذه الح 

 .النفسيةو الصحية و االقتصادية و 
فإنيا  ،أطفاالً و  رجاالً و أف تأثيرات الحرب طالت فئات المجتمع كافة نساًء  مف رغـعمى الو 

حمؿ األعباء مما جعميا تت ،وضعيا االجتماعيو  ،كانت أشد تأثيرًا عمى المرأة بحكـ مسؤولياتيا
 .الجساـ في ىذه الحرب

آثار الحرب مف جية تداعياتيا عمى واقع المرأة  يطرح ىذا الموضوع محاولة لتقص عدّ يُ 
براز دورىا في إحالؿ السالـو  ،اليمنية معرفة احتياجاتيا في ىذه الظروؼ الصعبة بيدؼ و  ،ا 

 .ما يمكف عممو مف أجؿ النيوض بيا اقتراحو  ،التخفيؼ مف التأثيرات المترتبة عمى وضعيا
خالؿ ىذه  النساء ىذه الدراسة إلبراز أشكاؿ العنؼ الذي تعرضت لومف ىنا تأتي أىمية 

أف تمعبو في بناء السالـ  مكفيألىمية الدور الذي ًا استشراف تكوف مف جية أخرىو ، الحرب
 .نسانياً ا  و  اجتماعياً و اإلسياـ المتوقع منيا في إعادة اإلعمار اقتصاديًا و 

 ،نجازاتإاع المرأة اليمنية وما حققتو مف وضأ سيتـ تناوؿوفي ىذا القسـ مف الدراسة 
 .قبؿ اندالع الحرب الراىنةاالجتماعي  وأ ،سواء عمى الصعيد السياسي
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 :نًرأة انًٍنٍت قبم اندالع انحربوضاع اأ

   

القيود المفروضة  ىيمف كادت المرأة اليمنية أف تتخطحتى ما قبؿ الحرب الراىنة في ال  
الكثير مف الحقوؽ  حققتقد و ، لسياسي واالقتصادياو  ،يالثقافعمى مشاركتيا في النشاط 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
في مجاؿ  خرىاأل الدوؿ العربية بعض الكثير مف النساء في المرأة اليمنية قد سبقتل  

وشغمت مناصب  ،ومرشحة( المشاركة السياسية، )كناخبة :قرار بحقوؽ كثيرة منيااالعتراؼ واإل
، عضوة في مجمس وزيرة، نائبة وزير، وكيمة وزارة، سفيرة :قيادية في مختمؼ مؤسسات الدولة

حزاب السياسية األ قاضية في المحكمة، كما تقمدت مناصب قيادية فيو  ،جامعية ةستاذأو  ،النواب
 .ومنظمات المجتمع المدني

 ىدوف مشاركتيا الفاعمة في شت تحوؿذلؾ التزاؿ المرأة اليمنية تواجو تحديات  فوؽو   
 وانتشار األمية في أواسط النساء. ،رادة السياسيةوضعؼ اإل ،المجاالت بسبب العادات والتقاليد

فقط مف ( %40) نسبة ىلإيصؿ  اً فمعدؿ التحاؽ الفتيات بالمدارس ما يزاؿ محدود  
التحاؽ الفتيات كما أف  01،والدمف األ (%63)سنوات مقابؿ  6 سف يمتحقف في الالئي ،تالفتيا

 00.ناث في اليمفجمالي عدد اإلإمف ( %1.1) اليجاوزبالتعميـ الجامعي 
قمة مدارس الفتيات،  :التعميـتدني نسبة التحاؽ الفتيات ب ىلإسباب التي أدت ومف األ  

، سرة بمواصمة الفتيات  لتعميميف، الزواج المبكرشحة الموارد لألسرة، ضعؼ االىتماـ مف قبؿ األ
  العاممة ىكبيرة تحد مف فرصيا في المشاركة في القو  كما أف المرأة اليمنية تعاني مف تحديات 

، كما أف الكثير منيف غير عامالت مف النساء في سف العمؿ( %90)، حيث أف نسبة ي اليمفف
 .دوف أجر ) االقتصاد غير المنظور(يعممف في الريؼ 

لوالدة بسبب وا ،مف مصاعب كثيرة أثناء الحمؿوفي مجاؿ الرعاية الصحية تعاني النساء   
، مف النساء (%20)ما نسبتو ب الّ إفال تحصؿ عمى الخدمات الصحية  ،تدني الخدمات الصحية

 .يفاقميا في المناطؽ الريفيةو يسبب وفاة النساء  وىذا التدني
في بمورة وعي المرأة بحقوقيا االجتماعية  اً الحراؾ النسوي لعب دورًا ىام وعمى ىذا فإف  
كتوبر مف ستينيات القرف أ 14وسبتمبر  26ثر قياـ ثورتي إبالذات و  ،السياسيةو االقتصادية و 
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الة جؿ ضماف حقوقيا في العدأمف دخمت المرأة اليمنية مرحمة جديدة مف النضاؿ لقد  ،الماضي
 ـ1990ومف ماي 22عالف دولة الوحدة في إ مع سطوعو في الفرص،  المساواة و  االجتماعية

 .كأحد مظاىر الدولة الحديثة قضية المرأةبرزت 
مشاركة المرأة و  ـ،1995 يف سبتمبركانعقاد المؤتمر العالمي في بف إويمكف القوؿ   

كأوؿ ىيئة حكومية   ـ1996تشكيؿ المجنة الوطنية لممرأة و  ،اليمنية في ىذه التظاىرة العالمية
فيذ المحاور الصادرة عف البرامج لتنو  ،التي قامت بوضع العديد مف الخططو  ،معنية بشؤوف المرأة

الجيات المانحة المتضمنة جيود الدولة و يف، وكذلؾ الضغط مف قبؿ الييئات الدولية كمنياج ب
، فشجعت تشكيؿ المنظمات النسوية العاممة في ي المجتمع اليمنيالداعمة لمنيوض بدور المرأة ف

اجو لتو  ،االجتماعي واالقتصاديالسياسي و  الدفاع عف حقوقيا في المجاؿو مجاؿ تمكيف المرأة 
 05 .ولويات تحديات التنمية في اليمفأيدفع بقضية المرأة ضمف  اً واقع

شارة إلى اسيامات د مف اإلالبفإنو  ،الراىنةواقع المرأة قبؿ الحرب  خالؿ استعراضو   
 ،الذي جعؿ المرأة اليمنية تتصدر المشيد العاـو  ،دورىا البارز في مؤتمر الحوار الوطنيو المرأة 

 .ـ2013 العاـ كاف ذلؾ في مطمعو  ،إلى جانب الرجاؿ
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 م.2016أة الٌم ٌة، الفرص والتحدٌات، مراز المسار للدراسات / دبً هدى علً علوي، واقع المر 



 

17 
 

 :ضاع انًرأة انًٍنٍت أثناء انحربأو
 

نيؼ مف و فقد أطاحت بمنجزات خمسة عقود  ،خمفت الحرب في اليمف خسائر مروعة  
مساعدة عاجمة  في حاجة إلى وففأصبح المدني ،عاماً لتنقؿ اليمف إلى الوراء خمسيف التنمية 

 مايقدر مف يناؾف ،كارثي ويتدىور بسرعة ليمفالوضع في ا ،حقوقيـ األساسيةو لحماية حياتيـ 
وىو مايشكؿ زيادة بما يقارب  –أو حماية  اإلنسانية ةإلى المساعد حاجةبمميوف شخص ( 18.8)

في فقر مدقع ( مالييف شخص 10.3) وىذا يشمؿ ـ، 2014منذ أواخر عاـ ( %20مف )
في قطاع واحد عمى  إلنقاذ أرواحيـ أو الحفاظ عمييا يحتاجوف بشكؿ عاجؿ وفوري الى المساعدة

 03االقؿ.
متى سيتناولوف وجبتيـ التالية مرة أخرى، وأكثر مف  ( مالييف شخص اليعرفوف7وىناؾ أكثر مف )

والصرؼ الصحي، وأكثر مف نصؼ في المياه الصالحة لمشرب  حاداً  ( مالييف يواجيوف نقصاً 8)
( مميوف طفؿ 2.1في ذلؾ ) بما –( مالييف شخص 3.3المرافؽ الصحية التعمؿ، ومايقرب مف )

 يعانوف مف سوء التغذية الحاد.
ف أ كؿ يوـ، ومف المرجح ( شخصاً 75صابة مايقرب مف )المتوسط إلى قتؿ أو إالنزاع في ويؤدي 

 مف ذلؾ بكثير. بأكثرضر ريع لالقتصاد قد أيكوف التدىور الس
ـ عمى ترؾ منازليـ، 2015( مالييف شخص منذ منتصؼ مارس 3كثر مف )أ جبر العنؼأكما 

رقاـ ىذه األ ـ،2017 يناير حتىعف ديارىـ  بعيداً زالوا نازحيف ( مميوف شخص ال2بما في ذلؾ )
   04حدود ماقد يتخيمو العقؿ. شكؿ يتخطىمقمقة ب

في اليـو ًا تقرير  (41)األكيدة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف بمتوسط  عدد البالغاتارتفع و 
 05ـ.2016 الواحد حتى يناير

ممتحقيف ( مميوف طفؿ ممف ىـ في سف االلتحاؽ بالمدرسة غير 2ىناؾ مايقارب )  
( 1.600كثر مف )ؾ أفي الحصوؿ عمى التعميـ، وىناـ حقيـ التعميمي ويحتاجوف الى دع بالنظاـ

مدرسة غير صالحة لالستخداـ نتيجة االضرار الناجمة عف النزاع او ايواء النازحيف او احتالليا 
 06بواسطة مجموعات مسمحة.
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، الستمرار العمميات العسكرية نظراً  لممواطف اليمني تسارع التدىور في الظروؼ المعيشية
بما في ذلؾ تأثير ، ساسيةالمفروض عمى استيراد السمع األ ،ارتزايدت الصعوبات نتيجة لمحصو 

 فقد كانت اليمف تستورد مثالً  ،ما تسمى بالتحالؼ العربيعمى االستيراد التي تفرضيا تمؾ القيود 
 ما يقدرو ، مف خارج البالد ا في ذلؾ الحبوب(ساسية )بممف المواد الغذائية األ (90%)
ضخ المياه و ألغراض النقؿ والمولدات  وذلؾ ،متري مف الوقود المستورد شيرياً  طف (544000ػ)ب
 07 .خرىأنشطة أو تشغيؿ المستشفيات و 

توفى عدد كبير مف قد ف، ساسيةالخدمات األ عمى توفير سمبي وكاف لكؿ ذلؾ تأثير
ف أكما  ،كسجيف في المرافؽ الصحيةوانعداـ األ ،الصحيةانعداـ الرعاية المواليد نتيجة و المرضى 

غمقت العديد مف المصانع بسبب عدـ أُ فقد  ،عمى االقتصاد عميقاً  انعداـ الوقود كاف لو تأثيراً 
 فوفقاً  ،سعار المواد الغذائية بصورة جنونيةأكما ارتفعت  ،درة عمى توفير المشتقات النفطيةالق

الناتج  نصيب الفرد الواحد مف انخفضفي صنعاء اوف الدولي التعو لتقديرات وزارة التخطيط 
 % عاـ35بنسبة ، في العالـ العربي نخفاضاً اكثر األ وىو ، اليمففي  السنوي جمالياإلالمحمي 
 .$320 إلى أي ـ2015

ما ، شيرياً  ($315,000) خسائر متزايدة تصؿ إلى لمشركات الكبيرة عماؿ التجاريةواجو األت
 08.لايرف مميو  ((68يعادؿ 

دى أ ما ،انكماش االقتصادو في جميع مؤشرات التنمية  مف خالؿ ىذه المؤشرات نالحظ تراجعاً و 
كما  ،مدقع ( فقررباع مف اليمنييف تحت خط الفقر )في أثالثة  وف يعيش ما يقدر بنحأإلى 

في استمرار  تزداد خطورة الوضعو  ،رواحمف األ اآلالؼف حصدت ىذه الحرب الدامية حتى اآل
مراكز الخدمات بجميع و الطرقات و  ،ػمنشآتللمبنى التحتية وا التدمير الممنيجو  ،نزيؼ الدـ اليمني

 .نسانيةإكارثة  كبرأنيا أفت بزمة التي وصِ حؿ ليذه األالفؽ أىذا في ظؿ غموض و ، نواعياأ
انعكست ضعاؼ حالة المرأة اليمنية بما حممتو مف ويالت إفي  ىذه الحربلقد تسببت 

 .الصحيةو  النفسيةو االجتماعية و وضاعيا االقتصادية أعمى  سمباً 
في حياة ويتصاعد أثرىا ، بكؿ مكونات المجتمعتعصؼ ىذه الحرب المدمرة  مازالت

سفرت أ، حيث تي كانت تؤدييا قبؿ الحربال وترتب عمى ذلؾ تغير أدوار المرأة ا ليمنية ،المرأة 
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م. 2016و ٌو ٌ الٌمن فً االقتصادٌة المإشرات تقرٌر 
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 .10م، صـ2016خطة االستجابة اإل سا ٌة  
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جراء  ( مف القتمى12,907إلى ) الذيف يصؿ عددىـ شخاصؼ األالآ صرععف مىذه الحرب 
ضافة إلى إ ،المنتجيف فيياو سر رباب األأبيف فئة الشباب و  كزت بشكؿ رئيسالتي تر نشوبيا و 

التي تجعؿ مف الصعب عمى و  09،عاقات المختمفةاإلو لإلصابات  (21,165) وتعرض نح
 ،المتنازعةطراؼ لدى األ ىسر األإلى جانب تداعيات  ،بعضيـ العودة لممشاركة في سوؽ العمؿ

ضافية جديدة، ما يفرض عمييا إعباء أتواجو ساس لألسرة وضاع جعمت المرأة المعيؿ األىذه األ
التفكير بشتى الطرؽ كي تؤمف قوت مف و بؿ  ،ما يفوؽ طاقتيا ف تتحمؿ مف المسؤولياتأ

فقداف المالييف مف ىو  اً ما يزيد الوضع سوءو ، ظؿ غالء يمتيـ كؿ مردود ميما عظـفي  ،تعوليـ
كبر انقطاع صرؼ مرتبات موظفي الكارثة األو  ،دخميـدر اأي فقداف مص ،شخاص وظائفيـاأل

 بما يعنيلألسرة اليمنية،  صالً المتردي أ فاقـ الوضع مماومتتالية  ،لشيور عديدةالقطاع العاـ 
 ،طراؼ النزاع(أبيف   ب المتاجرة بقضية المرتباتمميوف مف المعاليف )بسب 15 وفقداف الدخؿ لنح

إلى فقداف  دت الحرب الراىنةأ كما ،الحاجةو  عوزسرة اليمنية في شباؾ الوقع األأمر الذي األ
أعماؿ العنؼ التي غمؽ أبوابو نتيجة أالقطاع الخاص الذي  في تحديداً و ، نساء كثيرات ألعماليف

 .مف القطاعاتوطالت العديد ، حركة العمؿ في الكثير مف المنشآتيقاؼ إتسببت في و طالت 
 خسائر إحداث في واالقتتاؿ الداخمي الضربات الجوية وتتسبب بو تسببت ناىيكـ عما  

 فمالكثير  فقدافسبب  يضاً أمحافظة صعدة، وىذا في  خصوصاً و  كبيرة في القطاع الزراعي
 .الناجمة عف ىذه الظروؼ لممعاناة ةكثر عرضأوأسرىف  يفمما جعم ،يفالعمأل النساء

حيث  ،، كمحافظة تعزعنيفاً  المرأة في المناطؽ الساخنة التي تشيد قتاالً  وىنا الننسى  
في األسواؽ .. تيددىا ، و ماكف عممياأو ماكف  سكنيا أفي التنقؿ بيف  رىصعوبات كبتعاني المرأة 

 األىالي ويطوؿ ي طاؿذرصاص القناصة الو التفجيرات و ، جراء القصؼ العشوائي مخاطر الموت
 .العامميفو 
النساء نتيجة تدمير البنى التحتية و مع تراجع فرص العمؿ المتاحة لكؿ مف الرجاؿ و   
في  (%60) وارتفعت معدالت البطالة لتصؿ إلى نح ،الحصار االقتصاديو توقؼ العديد منيا و 

 51.صفوؼ الشباب
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عمنت تعميؽ أ أنيا مف المرافؽ التعميمية مازاؿ المتابعوف لألحداث الجارية يحظوف كثيراً و   
 ناقصت، فتت مف وظائفيـ اػػػكاديمييف/ما يعني حرماف مئات األ ،امعة تعز()جوأبرزىا الدراسة 

بحاث أبعمؿ  والمتعمقة حالـ البعض منيـأف قضت الحرب عمى أبعد  ،ساتذة الجامعةأاىتمامات 
 .كاديمييفاألو الموت المعرفي لمباحثيف  وىذا ىو  ة،جديد بحاث وكتبأصدار إ وأعممية 

مف خالؿ  ألنو، ستاذ الجامعيعمى األ ر سمبييثأتلو توقؼ الدراسة كاف ناىيؾ عف أف   
لماـ محاولة اإلو  ،تطوير معموماتوو  ،الميني لديوو المعرفي  وبالنم ىتماماً اكثر أما يقدمو يجعمو 

لمعالجة ًا مكرسصبح جؿ اىتمامو أو ، تى يعكس ذلؾ عمى ما يقدمو لطالبوجديد ح وبكؿ ما ى
 .سياسية بالغة الصعوبةو اقتصادية و ما نتج عنو مف ظروؼ نفسية ، و الوضع المعيشي المتردي

ضياع المستقبؿ في و  ،الشعور بالفراغو  ،تراجع فرص العمؿ ا ىوذولعؿ المخيؼ في ى  
المنظمات و منيـ في صفوؼ الجماعات المسمحة  ىذا يميد النخراط الكثيرو ، وساط الشبابأ

دية الما الظروؼبفي ظؿ حالة يمتزج فييا الفراغ  ،تجنيدىـو استقطابيـ  ويسيؿ كثيراً  ،المتطرفة
 .الصعبة

بؿ امتدت لتشمؿ  ،لـ تقتصر تداعيات الحرب عمى الواقع االقتصادي لممرأة عند ىذا  
المعتقميف و سرى األ زوجاتو رامؿ ذ واجيت النساء األإ، قدرتيا عمى تحصيؿ حقوقيا الماديةتراجع 

رض ي ممكية األاجتماعية في الحصوؿ عمى العائدات المادية فو المتقاعديف صعوبات قانونية و 
 .التصرؼ بيابالتفويض و رتيا ادا  و  ،العقاراتو 
فقد بمغ عدد المنازؿ  ،التخريبو فتعرضت المنازؿ لمتدمير  ،حداثإلى ذلؾ تصاعدت األ  

 50،منزالً ( 406,289) بالتحالؼ العربيلما يسمى لضربات الجوية االمتضررة نتيجة و المدمرة 
 الثبوتية وراؽاألو مالؾ مع خسارة األو  ،مناً أ كثرأ ماكفأفاضطرت عائالت كثيرة لمنزوح إلى 

إلى البحث عف  وجدت المرأة نفسيا مضطرة ،رسوتدىور الوضع المادي لتمؾ األ ،المدخراتو 
عمؿ المرأة في القطاع غير ، فارتفعت نسبة ميف الحاجات الضرورية لياأتو  ،سرتياأ إلعالةالعمؿ 
صغيرة )كالحمويات  نواعأ بيع في لألسرالمعيالت و ذ عممت بعض النساء النازحات إ ،المنظـ

يا النساء شغمل ضطرتاعماؿ التي غيرىا مف األو كثرت العمالة المنزلية مف ىنا و  ،البخور(و 
الميني و ىيميا العممي ضعؼ تأو  ،رص عمؿ في القطاع المنظـبسبب عدـ توفر ف ،المحتاجات
 .خرىأمف جية 
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 ؿلبمد الوحيد الذي تكاد تعاني كا وف اليمف ىأنسانية إلى ويشير تقرير االحتياجات اإل  
نتاج عطؿ عجمة اإلوىذا ما ،المشتقات النفطيةو المياه العامة و  ،مناطقو مف انعداـ خدمة الكيرباء

 .نصؼو  عاميفكثر مف أنسانية منذ االحتياجات اإل فاقـو المحمي 
 ىو ،االجتماعيةو االقتصادية  الصعد كافة، وبالتحديدمأساة اليمف عمى  مف ما فاقـو  

 وخالؿ عامي ،ساسية لميمنييفت الدولية عف تقديـ المساعدات األتوقؼ العديد مف المؤسسا
نسانية لمتخفيؼ مف مات الدولية لتقديـ المساعدات اإل، عادت بعض المنظ2017و  2016

الفتيات بشكؿ و النساء  وعمى ،لمحرب عمى الشعب اليمني بشكؿ عاـوطأة التأثيرات السمبية 
  . خاص

مـ المتحدة لمتخفيؼ مف التأثيرات متعددة تقوـ بيا برامج األ ف جيوداً ألكف المؤسؼ  
وبسبب استمرار ياجات المتزايد لالحتو بسبب الحجـ الكبير  ،تزاؿ قاصرة السمبية لمحرب الراىنة ال

لى المزيد مف الضغوط عمى الشعب إ ىذا أدى ، وقداالقتتاؿ الداخمي والقصؼ الجوي الخارجي
طار إبير االقتصادية االنفرادية خارج ذلؾ بفرض حـز متتالية مف التداو  ،عمى حقوقوو اليمني 

وصوؿ الحيمولة دوف  ،السيطرة عمى الموانئ ،اء الدوليغالؽ مطار صنعإ) الشرعية الدولية
 .إلى الكثير مف المناطؽ(ية طفالمشتقات النو المواد الغذائية و المستمزمات الطبية و دوية األ
مشاريع التنمية و  ،صغرويؿ األتممشاريع الو دعـ المشاريع المعيشية  إيقاؼ مما زاد الوضع سوءاً و 

 .ثناء الحربأالخاصة بالمرأة 
 ،الالجئاتو عمى النساء النازحات  مريراً  واقعاً فرزت الحرب أ وعطفًا عمى ماسبؽ فقد 

غاثية صبحت تعتمد عمى المعونات اإلألتي او  ،وضاعيف المعيشية برمتياأانعكس ذلؾ عمى و 
 تا ػػ/المتزايدة لمنازحيفو  ،ف تمبي الحاجات الحقيقيةأالمساعدات الدولية التي لـ تستطع و 
ساسية، غياب الخدمات األو شحة الموارد و  ،والمجوءفترة النزوح السيما مع طوؿ  ،تا ػػ/الالجئيف و 
 .ىماؿ االحتياجات الخاصة بالنساءإضافة إلى ما نجـ عف ذلؾ مف إ

مور تدبير األ بغية اً يومي اً ف النساء يخضف صراعأ 55كشؼ التقرير الدوليإلى ذلؾ  
خياـ و  ،منازؿ مكتظةاالىتماـ بعائالتيف في و  ،معاناتيف لمحفاظ عمى كرامتيفتتعاظـ و  المعيشية،

 .االستغالؿو فييا تحت العنؼ  فمنة يعشآ غير
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 ،ح ليا بممارسة حياتيا بشكؿ طبيعييجعميا في موقع ال يسم عصبياً  غطاً ف المرأة تواجو ضأكما 
 .التعميـو السيما الحؽ في العمؿ و  ،بسط حقوقياأبالحصوؿ عمى  وأ
 
 :ػهى انىضغ االجتًاػً نهًرأة نؼكاساث انحربا

   

عمى الوضع االجتماعي لممرأة بشكؿ أساسي منية واالقتصادية وضاع األانعكست األ
عداد أرتفع معيا يعداد األرامؿ، لأع ارتفا ىلإرواح )الرجاؿ( وأدت الخسائر الكبيرة في األ ،اليمنية

 في البيتدوار االجتماعية واالقتصادية لممرأة تغيير األ ىلإ ىأدما  ،سرىفأ يعمفي الئالنساء ال
سمبًا  نعكس ىذااو  ا،فراد منيأفقداف سرة نتيجة تغير بنية األ ى ىذا األمرترتب عمو  ،والمجتمع
إمكانية احتفاظيا  وأ ،ؿ عمى السمع والخدماتفي الحصو مف الشخصي لممرأة وقدرتيا عمى األ
المحافظة عمى حقوقيف  يستطعف وقد ال ،رامؿ قد يجبرف عمى الزواجاألكما أف النساء  ،بأوالدىا

 .في الميراث
وذلؾ بسبب  ،جتماعي ينعكس سمبًا عمى حياة المرأةلوضع االا فإف ىمف جية أخر  
العنوسة في صفوؼ لى زيادة معدالت إيؤدي  ، مائر الكبيرة في فئة الشباب الذكورالخسا
عماؿ القتالية، بسبب مشاركة الشباب في األ ،س أسرةمكانية تأسيإوذلؾ يؤثر سمبًا في  ،الفتيات

 .مف واالستقرارقتصادية وغالء المعيشة وغياب األلى تدىور حالتيـ االإضافة إ
رباؾ لغموض مستقبؿ مف اإليعانيف  ىسر أف زوجات المفقوديف واأل وليس غريباً  
 .فسي واالجتماعي واالقتصادي عمييفمف الضغط الن مايزيد وىذا ،أزواجيف
وضاع المتفاقمة التي زادتيا الحرب في ظؿ ىذه األ ،زادت حاالت الطالؽ إلى ذلؾ       

 اضطرابًا وتعقيدًا.
، فالصعوبات التي المرأة في تنشئة األبناء تواجو التحديات الكبيرة التي ،فضاًل عف ذلؾ 

ثر غياب الزوج أدية، فقد يالتقمألدوارىا  ىفي أداء المرأة حتت نتجت عف الحرب وتداعياتيا أثر 
في عممية  وأ ،بناءفي تربية األ مما ضاعؼ مف الصعوبات عمييا سواءً  ،عف البيت عمى المرأة

ودوره الياـ في ىذا  ،لمنزؿألب اجتماعيًا داخؿ اا ولما يمثم األسرةالضبط االجتماعي في 
 .المجاؿ
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ت تأميف االحتياجاو  ،في حؿ المشاكؿ المتعمقة بالتربية المرأة دورتراجع  باإلضافة إلىو  
حياة المصيرية في و المسؤولة عف اتخاذ القرارات اليامة ىي فقد اصبحت المرأة  ،سرةالخاصة باأل

بناء مف المظاىر فتضاعفت مسؤولياتيا في حماية األ ،الصعوبة ةبالغ ظروؼالالعائمة في ىذه 
ؿ في المجتمع طواؿ مدة الحرب )كاإلدماف عمى تناو  لوحظ ازديادىااالجتماعية السمبية التي 

ـ في تضاعفت مسؤولية األ يضاً أ، (لخإ...وحتى تعاطي المخدرات ،الشمةو  ،التدخيفو القات 
 .شكاؿ الخروج عف القانوفأكؿ و  ،رىاباإلو بنائيا مف جميع مظاىر العنؼ أحماية 

فراد المجتمع ألحرب عمى التماسؾ االجتماعي بيف العميقة التي خمفتيا ا التأثيراتومف  
المرأة  عمى الوجو األخص، ىو تحوؿ سرةخؿ األاتيا العالقات االجتماعية داطالت تداعيو ، عامة

 رتفعت معدالت الطالؽ خالؿ الحربوا، رىاغيو المذىبية و السياسية  ضحية لمصراعاتلى إ
 ،النفسيةو زمات المادية األو  ،االنتماءات السياسيةو  ،اآلراءختالؼ الزوجيف في انتيجة  ،الراىنة

يرىا مف غو كالمخيمات  ،خرىأماكف أالنزوح إلى  ضراوة ىو سرة اليمنيةاأل ةما زاد مف معاناو 
دى إلى تفكؾ أاالستقاللية، ما و التي تفتقر إلى الخصوصية و ت اػ/لييا النازحوفإ ألجماكف التي األ

 افمارسيُ  اكانالضرب و التيديد و فالتمييز ، سرةزيادة معدالت العنؼ داخؿ األو سر كثير مف األ
في كؿ كمًا ونوعًا ساسية ت الحرب إلى تراجع في الخدمات األدأكما ، سرةداخؿ األبنسب عالية 

دة نسبة ازي إلىبالضرورة  أدى ويؤديمر الذي ، األعمى سبيؿ المثاؿكالتعميـ ، نحاء البالدأ
لىو  ،ناثمية عند اإلاأل انقطاع و ة زيادة تسرب الفتيات مف التعميـ بسبب الظروؼ المادي ا 

ف االنتظاـ في التعميـ نتيجة تعرض مدارسيف لمتدمير يبسبب عدـ استطاعت وأ ،المرتبات
خرى أ إلى مناطؽسرىف أفراد أمع  بسبب نزوحيف وألمنازحيف،  اً صبحت مقر أ نياأ وأ ،التخريبو 

 بنسبة ، فزادت حاالت الزواج المبكرولوياتيف االجتماعيةأو  ،ظروؼ حياتيف تبدلت معيا كمياً 
ي تزوجف ئالنساء الالنسبة  وصمتة التحاد نساء اليمف ثفي دراسة حديو  53،مف الفتيات (66%)

 ىف حوالأو ، جمالي نساء العينةإ مف (%44) ىسنة تصؿ إلى حوال (16) قبؿ بموغيف سف
 54.سنة  16)) قبؿ بموغ تزوجت قد (25-29) مف كؿ ثالث نساء في الفئة العمرية مف ةواحد
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وضاع الراىنة األ السمبي معشكاؿ التكيؼ االجتماعي أمف  صبح زواج القاصرات شكالً أ لقد
الفرص المستقبمية لمشاركة  إتاحة ر الذي ييددماألالمجوء، و السيما في مجتمعات النزوح  ،لمحرب
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية.في مختمؼ المجاالت مف العمؿ تمكينيف و  ،النساء

منية والسياسية التي تمر بيا البالد منذ اندالع تسببت الظروؼ األ وفي ىذا المضمار 
 وأ ،داخؿ اليمف  ىمناطؽ أخر  ىلإمميوف شخص فروا مف منازليـ  (2.7و )نزوح نحفي الحرب 

، وقد شكمت النساء النسبة األكبر مف إجمالي النازحيفو  55،ىربًا مف العنؼبمداف مجاورة  ىإل
والبعض في  ،والبعض في مخيمات ،ةقامة مؤقتإفالبعض في مراكز  ،متعددة شكاالً أاتخذ النزوح 

ردف ومصر واأل ،لؼ في الدوؿ المجاورةأ( 500) نحوت اػػيف/ووصؿ عدد الالجئ ،مدارس
 56الصديقة .الشقيقة و  مف الدوؿ غيرىاو وتركيا  جيبوتيو 

نساف مف سياقو االجتماعي يخمؽ لو مشكالت اجتماعية ونفسية الشؾ أف اقتالع اإل 
مف تشظي العائمة و  ،المينيةو مف تصدع العالقات االجتماعية  اتػػ/عانى النازحوف قدو  ،عديدة

عف المشاكؿ التي واجيتيـ في و ، اتػػ/ناىيؾ عف معاناتيـ النفسية كنازحيف ،تشتت أفرادىاو 
العمؿ غير المنظـ  ؽتعرضيـ لالستغالؿ في سو و  التكيؼ مع المجتمعات المضيفة،و االندماج 

 وغير القانوني.
أبسط و والخدمات األساسية  ،ات بالخطورة بسبب غياب الحاجات اليوميةػػيتصؼ وضع النازحيف/
، ما يؤثر سمبًا في فيعانوف مف أوضاع صعبة لمغاية، تفتقد الخصوصية ،يةمقومات الحياة المعيش

ئيسة ليتيف الر و ذلؾ لمسؤ و ، األوضاع ىي النساءلعؿ الشريحة األكثر تأثرًا بيذه و  ،حياتيـ اليومية
قمة و  ،، في ظؿ غياب كثير مف الرجاؿ عنيفتأميف الحاجات األساسية لياو لرعاية أسرىف 

االبتزاز و ة لكثير مف صور العنؼ كاالستغالؿ مما يجعميف عرض ،صعوبة تأمينياو  ،الموارد
 .اؿ العنؼ الذي تتعرض لو النازحاتغير ذلؾ مف أشكو 

واىر اجتماعية بائدة إلى عودة ظىي مف تداعيات الحرب عمى األوضاع االجتماعية و  
كانت النساء  ،قصائياً ا  و  ،يحمموف فكرًا متشدداً  إذ مجتمعال أحياىا بعض مكونات ىذا ،مجتمعنا

نتيجة ليذا  ،اإلقصاء مف الوظيفةو  ،الزواج المبكرو  ،كالحرماف مف التعميـ مثالً  ،إحدى ضحاياه
 اإلقصائي.و التشدد الفكري 
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، األمر تمييزيةة و كما تتعرض النساء إلى معاممة قاسي ،حقوقيا المدنية فالمرأة تعاني مف انتقاص
الفتيات مدى الحياة بما يخمفو مف شعور باأللـ و النساء  مجموعالذي يترؾ تأثيرات نفسية في 

 .في المجتمع اندماجيفيؤثر في و  ،االضطياد االجتماعيو 
النزاعات و  ،حماية النساء في الحروبمعاىدات دولية تيدؼ إلى و عمى الرغـ مف وجود اتفاقيات و 

كبير عف ممارسة دورىا في تقديـ  ظمت غائبة إلى حدٍ أف المنظمات الدولية المعنية  ، إالّ المسمحة
 .مناطؽ المجوءداخؿ اليمف وفي الدعـ لمنساء و  ،الحماية

 
 :ػهى انىضغ انصحً نهًرأة انًٍنٍتنؼكاساث انحرب ا
 

عمى مستوى  سواءً كانت اليمف قبؿ الحرب تعاني مف ضعؼ في منظومتيا الصحية  
 عمى مستوى التجييزات الطبية والكادر الصحي، وأ المراكز الصحيةو  ،توفير المستشفيات العامة

 الحصار الذيو جاءت الحرب بكؿ قسوتيا ف ،لخ.إ..كما تعاني مف نقص في احتياجاتيا الدوائية
، نتيجة نظاـ الرعاية الصحية برمتو لمخطر وىو مايزاؿ يعرض ،طاؿ القطاع الصحي صاحبيا

النيب و  ،الجوية والضربات ،االقتتاؿ الداخميألضرار والدمار الذي لحؽ بالمرافؽ الصحية بسبب ا
حصائيات األولية إذ تشير اإل، البنى التحتية لممرافؽ الصحية تدميرو  ،الذي لحؽ بالمرافؽ الطبية

جزئيًا فخرج  والبعض تدمر كميًا أ ، منذ بداية الحرب اً صحي اً مرفقو مستشفى ( 270)تضررإلى 
جرح العديد و األىـ مف ذلؾ استشياد و ، سعاؼسرقت سيارات اإل ودمرت أو عف الخدمة نيائيًا، 

صيادلة و إلى ىجرة المينييف الصحييف مف أطباء إضافة  ،مف العامميف في الحقؿ الطبي
 ف.ألغمبية السكافي الحالة الصحية  أثر سمباً  لقد، ممرضيف بسبب انقطاع المرتباتو  ،مخبرييفو 

ة التي تواجو مف التحديات الرئيس الصحية الماء والخدماتو أصبح الحصوؿ عمى الغذاء و  
األوضاع بحكـ  لعؿ النساء أكثر عرضة لمتأثر بيذهو ، راىنةجميع أفراد المجتمع خالؿ الحرب ال

، يزيد مف تأثرىف بنقص اإلرضاعو الحمؿ والوالدة في نجابي لمنساء المتمثؿ اإل، فالدور ظروفيف
األطفاؿ تحت سف  بيفمف حاالت سوء التغذية الحاد،  (%60) ، ىناؾمتوءعدـ مالو الغذاء 
النساء واعتالؿ صحتيف شح المياه  ، كذلؾ يزيد مف تأثرالمرضعاتو النساء الحوامؿ و  ،الخامسة

فقد أصبح تفشي الكوليرا مف أخطر األوبئة التي يعاني منيا المجتمع اليمني ، تموث مصادرىاو 
ىناؾ أكثر و األطفاؿ و منيـ مف النساء %( 60) ،شخص (2000 ) أرواح ما يزيد عف لتحصد
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حصائيات منظمة الصحة إعمى  لإلصابة بيذا الوباء بناءً  عرضةً  اً شخص (500000) مف
 57.منظمة اليونيسؼو العالمية 

لى و ، ما بعد الوالدةو عند الوالدة و  ،النساء لرعاية صحية طيمة فترة الحمؿتحتاج  ا 
، لكف التراجع في خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية في اليمف بسبب نجابيةاالىتماـ بالصحة اإل

 ،بالذات النساء في الريؼو  ،الخدمات ى ىذهالحرب أثر في حصوؿ كثير مف النساء عم
حيث تتعرض حياتيف لمخطر بإنجاب مولود  ،الوالدةو فيتعرضف لمصاعب كثيرة أثناء الحمؿ 

، يعتبر معدؿ وفيات ففي إحصائية لمبنؾ الدولي ،إلى وفاة األـ ذلؾ أف يؤدي واحتماؿجديد 
، فالنساء احدة مف أصؿ ثالث سيدات في اليمفتتوفى سيدة و إذ  ،األميات اليمنيات مرتفع جداً 

 (%20) ما نسبتوب في المناطؽ الريفية ال يحصمف عمى الرعاية الصحية اإلنجابية إالّ بالذات و 
 58 .خطر الوفاة لدى النساءفي فقط مما يتسبب 

عدـ و ، نتيجة ضعفيا ادًا في خدمات الرعاية اإلنجابيةمخيمات المجوء تدىورًا ح شيدت 
رتفعت نسبة النساء المحتاجات ا ،لخدمات الصحة اإلنجابيةشبو الكامؿ لغياب بسبب او ، كفايتيا
أدى إلى تزايد احتماالت اإلجياض و  ،سمبًا عمى النازحات ا انعكسوىذ، الخدمات ليذه
 .مضاعفاتوو 

واجيت النساء مشكمة كبيرة في  ،صعوبة الحصوؿ عمى خدمات طبية كافيةى لإإضافة  
مستوى الخدمات الصحية أدى إلى تراجع  وىذا ،في المخيماتو أ المحافظات المحاصرة )تعز(

أحيانًا وصؿ انتشار و  ،انتشارىا مثؿ )الجرب( في بعض مخيمات النزوحو عودة بعض األمراض و 
 .الكوليرا :ة إلى مستوى جائحة مثؿىذه األوبئ

حروؽ الو الراىنة إلى اإلصابة بالجروح  جراء الحربتعرض نساء كثيرات  ناىيؾ عف  
، أيضًا تحمميف مسؤولية رعاية أدت بعضيا إلى اإلعاقةي التو  ،اإلصابات المختمفةو التشوه و 

 .جسدياً و رىقيف نفسيًا أاألشخاص ذوي اإلعاقة جراء ىذه الحرب ما و المصابيف و الجرحى 
أف  إالّ  ،ة التي أصابت منظومة العمؿ الصحية الوطنيةالرغـ مف األضرار البالغعمى و  

ما  حد ساعد إلى ،االحتياجات الصحيةو  ،اتسياـ بعض المنظمات التي تؤمف بعض العالجإ
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 ومحدودة لكنيا تظؿ قميمة، لصحية الضرورية في بعض المحافظاتفي توفير بعض الخدمات ا
   .إلى ىذه الخدمات ياجالحتازدياد انتيجة 

 
 :انؼكاساث انحرب ػهى انىضغ االقتصادي نهًرأة انًٍنٍت

 
قبؿ أثرت الحرب تأثيرًا كبيرًا في تغيير األدوار االقتصادية التي كانت تؤدييا المرأة  
مف  (%80) ، وخاصة الذكور الذيف شكمواأسفرت عف مقتؿ آالؼ األشخاص عامة، فقد الحرب

أرباب األسر  والتي تركزت بشكؿ رئيس بيف فئات الشباب أو  ،الوفيات الناجمة عف الحرب
التي و ، خاص لإلصابات واإلعاقات المختمفةضافة إلى تعرض آالؼ األشإ 59فييا،والمنتجيف 

ذلؾ تعرض المئات وك تجعؿ مف الصعب عمى بعضيـ العودة لممشاركة في سوؽ العمؿ،
بح ، لتصعيميا مف الذكورلالختطاؼ واالعتقاؿ واألسر، وبالمحصمة فقدت كثير مف األسر مُ 

، تفرض عمييا أف تتحمؿ ليس كؿ اء إضافية جديدةأعب، ولتواجو المرأة المعيؿ األساسي لألسرة
، في ظؿ غالء لوالوسائؿ كي تؤمف قوت مف تعو  ىشت، بؿ والتفكير ببياالمسؤوليات المنوطة 

فقداف مالييف األشخاص لوظائفيـ بسبب تدمير  اً ومما يزيد الوضع سوء ،يمتيـ كؿ مردود
ىذه المنشآت نتيجة و تسريح اآلالؼ مف وظائفيـ بسبب إغالؽ المصانع و  ،تخريب مواقع العمؿو 
 .عوزالو لحرب، األمر الذي أوقع األسرة اليمنية في شباؾ الفقر ا

تحديدًا في القطاع و  ،لقد أدت الحرب الراىنة إلى فقداف كثير مف النساء ألعماليف 
أعماؿ العنؼ التي طالتو و  ،داخميواالقتتاؿ اللضربات الجوية االخاص، الذي أغمؽ أبوابو نتيجة 

 تسببت في إيقاؼ حركة العمؿ في الكثير مف منشآتو.و 
 أولئؾما جعؿ  ،ف العامالت في الزراعة مف عمميفلقد أدت الحرب إلى حرماف الكثير م 

عرضة لممعاناة الناجمة عف ىذه الظروؼ، وكانت ىذه المعاناة أكبر في المناطؽ  النسوة أكثر
صعوبة التنقؿ بالنسبة لمنساء بيف  عنو نتجما ،الضربات الجويةو تاؿ تقيحتدـ فييا االالساخنة التي 
ثمنيا  باىظاً  تالتي دفعو ات ػػخطورة الموت التي طالت العامميف/و  ،ماكف عمميفَ أو أماكف سكنيّف 
 .نساء كثيرات
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، نتيجة تدمير البنية التحتية عامةً  نساء والرجاؿالمف مع تراجع فرص العمؿ لكؿ و 
 (%60) ونحغيره ارتفعت معدالت البطالة لتصؿ إلى و الحصار االقتصادي و توقؼ العديد منيا و 

 31.في صفوؼ الشباب والنساء
، اع المستقبؿ في أوساط الشبابي، وضتراجع فرص العمؿ والشعور بالفراغ إننا ىنا نمحظ 

تطرفة لسيولة الجماعات المسمحة والتنظيمات الموىذا يميد النخراط الكثير منيـ في صفوؼ 
 تدني المستوى المعيشي.ا الفراغ و ، في ظؿ حالة يمتزج فيياستقطابيـ وتجنيدىـ

لى انخفاض إ، الدخؿ بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ ىارتفاع نسب الفقر وتراجع مستو  ىأد لقد 
الحرب  بفعؿ  الريال اليمنيقيمة ، وتدىور األسعارارتفاع  ى، وأدمعيشة الفرد ىكبير في مستو 

، وىروب رأس ونقؿ البنؾ المركزي مف العاصمة صنعاءالحصار االقتصادي الجائر عمى اليمف و 
لى ضعؼ القوة الشرائية، ما جعؿ النساء أكثر عرضة إ ىكؿ ذلؾ أد ،خارج البالد ىلإالماؿ 

 ةأعماؿ بأجور منخفض قبوؿللى دفع النساء إ ىفضأو ، لمفقر والمعاناة  الناجمة عف ىذه الظروؼ
 .وشروط مجحفة

ساسية أففي منطقة الشرؽ األوسط بمغ عدد اليمنييف ممف يحتاجوف إلى مساعدات  
، والتعميـ يواءوالرعاية الصحية العامة، والصرؼ الصحي، ومواد اإل ،والغذاء كالماء ،وعاجمة

 ،جمالي السكافإمف  (%82) نسبتو بما ، مميوف شخص (21.2) ما يقارب ودعـ سبؿ المعيشة
جمالي عدد المحتاجيف لتمؾ المساعدات في عموـ دوؿ إمف ( %49) نسبتو ويمثؿ العدد ما
البمد العربي الوحيد  ولى أف اليمف ىإنسانية يشير تقرير االحتياجات اإلكما و  30،الشرؽ األوسط
وىذا  ،والمشتقات النفطية ،والمياه العامة ،مف انعداـ خدمة الكيرباءكافة مناطقو الذي تعاني 

 ة أعواـ.ساسية منذ ثالثج المحمي وفاقـ مف االحتياجات األنتاعجمة اإلعطؿ ما
وبسبب ضعؼ  ،فىمف العماؿ والعامالت مف وظائفيـ/ (%60) ف الحرب الدائرة أخرجتإ

خيريف حتى بعد خالؿ العقديف األ المعيشة االقتصادية ىفي مستو  نتاج لـ يحقؽ اليمف تقدماً اإل
 شاؼ وتصدير كميات مف النفط والغاز.تاك

ف أحد أىـ أسباب الضعؼ أ، المسؤولة اليمنية في االتحاد الدولي لنقابات العماؿ ىوتر  
، كؿ المستوياتوالضعؼ الشديد إلنتاجية المرأة عمى  ،التدني وى االقتصادي والتنموي في اليمف
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عمؽ الفجوة بيف مف حيث  لمعاـ الثالث عمى التوالي ،العالـفي ( 142المرتبة )اليمف  احتمتفقد 
نو وبالرغـ إلى أ التقارير ، وتضيؼاالقتصادي العالمي ىبموجب تصنيؼ المنتد، ناثالذكور واإل

مف عدـ  فعانيي فلكني،  جمالي عدد السكافإمف  (%51) ىحوال فشكميناث ف اإلأمف 
  ء الحرب.المشاريع الخاصة بالمرأة أثنا توقؼ دعـىو  وءاً ما زاد الوضع سو  35،نصاؼاإل
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 نقسى انثانًا

 

 ؟فً ػًهٍت بناء انسالو يا دور انًرأة 

 انحرب:قبم  انسٍاسً واقغ انًرأة انًٍنٍت
 

ومنيا الحقوؽ  ،مف الحقوؽقطعت المرأة اليمنية شوطا كبيرًا فيما يتعمؽ بالكثير  
يورية اليمف جنوب الوطف )جم ،ضيستينيات القرف الما ، منذالعامة والحياة ،السياسية

سياسيًا في مختمؼ  كانت مشاركة النساء ،ثناء حكـ الحزب االشتراكيأ، و (الديمقراطية الشعبية
عضوة ىيئة رئاسة  :، منياىامة مناصب قيادية ىلإفقد تمكنت المرأة مف الوصوؿ المجاالت، 
جميورية  ، أيضًا أكد دستورالمركزية لمحزب االشتراكيالمجنة  عمى، وعضوةعب األشمجمس ال

مف خالؿ نصوص تدعـ المساواة بيف  ـ1978ـ و1970 ياليمف الديموقراطية الشعبية لعام
عمى حؽ كؿ األشخاص مواده  نتخاب لمجالس الشعب المحمية نصتبؿ إف قانوف اال ،الجنسيف

 .إناثاً  والترشح ذكورًا أو في االقتراع 
لمنساء مساحة  تيعطـ أُ 1962 سبتمبر 26 الجميورية العربية اليمنية بعد ثورةفي و   

، كعامالت في مصنع الغزؿ فشاركت النساء في مجاالت مختمفة ،لممشاركة في الحياة العامة
حممف السالح فإنيف في تطور لمشاركة النساء و  ،في مجاؿ التمريض والمجتمع المدنيو  ،النسيجو 

فعاليات خارج اليمف منذ بداية و أيضًا شاركت النساء في مؤتمرات  ،في حصار السبعيف
 الماضي.ات القرف يسبعين

ارات السياسية ـ صدر الميثاؽ الوطني الذي توافقت عميو مختمؼ التي1982 وفي العاـ 
 .حؽ المرأة في التصويت والترشح الذي أقرو ، الفاعمة في اليمف

انتقمت كؿ االتفاقيات الدولية الموقعة مف ـ 1990 اليمنية عاـالوحدة  تحقيؽ نو بعدأكما  
أشكاؿ التمييز ضد  ؿلقضاء عمى كامنيا اتفاقية و  ،قبؿ جميورية اليمف الديموقراطية الشعبية

أيضًا عشر عضوات معينات  ، وانتقمتلى منظومة التشريعات الوطنية لدولة الوحدةإ، المرأة
لدولة  النوابقواـ مجمس  إلىفي جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية ضمف مجمس الشعب 

حيث لـ  ،المستوى القيادي األوؿ عفلكف نجد أف النساء في دولة الوحدة تـ تغييبيف و ، الوحدة
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ـ تقمص عدد 1993 وفي االنتخابات البرلمانية عاـ ،يشمؿ مجمس رئاسة دولة الوحدة أي امرأة
)وقد  ،ـ لـ تنجح في انتخابات مجمس النواب إال امرأة واحدة 2003 وفي ،العضوات إلى امرأتيف

 .ال توجد امرأة في البرلماف ـ2017 منذ ذلؾ الحيف إلى تاريخناو  ـ(،2012 توفيت في
 كما أف األحزاب، لمناصب القياديةافي نساء تشير كثير مف التقارير إلى تدني مشاركة ال

ة، يتـ ترشيح النساء في االنتخابات البرلمانيلذلؾ ال ،التقميدية اليمنية مييمف عمييا مف قبؿ النخب
مرشحة  (11)و ،الذكور مرشحًا مف( 1396) كاف عدد المرشحيف ـ2003 فمثاًل في انتخابات

مرشحات مف  (5)و ،مف الذكور مرشح( 400) كاف عدد المرشحيف المستقميفو مف اإلناث، 
 33مرشحات مف اإلناث. (6) مرشحًا مف الذكور بينيـ (901) فو ف الحزبيو المرشحو  ، اإلناث

أف األحزاب السياسية ليست أداة لتمكيف النساء مف كثير مف النساء الحزبيات تؤكد 
 ،ف النساء في ىياكمياضم  تُ ال ف األحزاب أو  ،قع صنع القراراالوصوؿ إلى مو و المشاركة السياسية 

 وىـ القرارات الحزبية تتـ في مجالس القات أأ، ألف كة النساء عبارة عف مشاركة شكميةأف مشار و 
 .ات متأخرة ال يمكف لمنساء حضورىافي اجتماعات في أوق

عمى الرغـ مف وجود النساء  ،فيذية مازاؿ تمثيؿ النساء ضعيفاً في السمطة التنو 
) وزارة الشؤوف  :في حقائب وزارية نمطية تعيينيف إالّ ، فال يتـ كافة المتخصصات في المجاالت

 ، وزيرة دولة(.إلنساف، وزارة حقوؽ االعمؿو جتماعية اال
 .لسياسية المختمفةى ابيف القو  تبياناتسية تتأثر بالالسياشاركة النساء في الحياة العامة و إف م
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   :يشاركت اننساء فً ػًهٍت انتغٍٍر

فقد  ،إلى كسر حاجز الصمت ـ2011 التغيير في العاـأدت مشاركة النساء في عممية 
ضرورة و ، مما أدى إلى اعتراؼ دولي )غير مسبوؽ( بأىمية خرجت النساء مف جميع األطياؼ

تعييف امرأة ضمف الموقعيف عمى عمى  بياً يجاإ انعكسو ، ة المدنيةإشراؾ النساء في بناء الدول
اآللية  وخصصت بنود مف، ـ2011 العربية السعودية في العاـ المبادرة الخميجية في المممكة

وجوب تمثيؿ النساء  ىمع (18، وقد نص البند )اركة النساء في مراكز صنع القرارالتنفيذية لمش
ؼ  تشارؾ في مؤتمر الحوار الوطني، التي سو  ،في كؿ الوفود الممثمة لكؿ طرؼ مف األطراؼ

حكومة  تنشئ": ( عمى أف22، ونص البند )(%30) تمثيؿ النساء عف ال يقؿنو يجب أف أو 
 ،أشير ةقصاىا ستأياء مؤتمر الحوار الوطني في مدة الوفاؽ الوطني لجنة دستورية فور انت

 (%30)تمثيؿ النساء في المجنة الدستورية عف نسبة  يقؿ الف أو  لمدستور، لصياغة مشروع جديد
و  2014 كما إف قرارات األمـ المتحدةبما يكفؿ صياغة دستور حساس لمنوع االجتماعي، 

ي صنع قرارات عمى مشاركة حقيقية لممرأة )عمى قدـ المساواة( ف قد نصت صراحةً  2015
 ليا دورٌ  التغيير كاففي عممية  ـ2011 عاـ الفاعمةالنساء ف مشاركة أالمرحمة االنتقالية، كما 

 إالّ ، (%19) نساء بنسبة (6) تعييف، فقد تـ ساء في حوار السالـ لميمف الجديدفي مشاركة الن
 ، ومع ذلؾ فقدلى المجنة الفنيةإعضاء دد مف األضيؼ ععندما أُ ( %16)ى لإنيا تناقصت أ

النساء بما  بإقرار حصة، الدعـ الدولي ومساىمة، النساء الفاعمة في المجنة الفنيةأثمرت مشاركة 
لزاـ جميع األفي مؤتم (%30) عف ال يقؿ بضرورة تضميف حزاب السياسية ر الحوار الوطني، وا 

بحيث تكوف مشاركة  ،قراره فعالً إ ما تـ، وىذا عضاء المشاركيف في الحوارالنساء في قوائـ األ
 .(565) العدد الكمي لألعضاء مف مجموع (%30)مؤتمر الحوار بنسبة  النساء في
 (166) بواقع%( 29.4) بنسبةقد شاركت النساء بالفعؿ في مؤتمر الحوار الوطني ل

مف ىيئة رئاسة المؤتمر باستثناء  تـ تغييبيفمر أنو في واقع األ إالّ ، اً عضو  (399) عضوة مقابؿ
، الشباب، المستقمة )النساءامرأة تبوأت منصب نائبة لممقرر، وقد مثمت في الثالث المكونات 

والحكـ  34،، وتـ ترشيح ثالث نساء لرئاسة فريؽ كؿ مف الحقوؽ والحرياتالمجتمع المدني (
لمفريؽ، وىو ماتسبب التقميدية القبوؿ برئاسة المرأة  ىرفضت القو  وقد 36،وفريؽ صعدة 35،الرشيد
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وانتصرت المرأة بعد  ،رضخت لألمر الواقع ىأف ىذه القو  إالّ  ،لحوالي شيريف وي تعطيؿ عممف
وىنا يجب التأكيد عمى أىمية دور اإلرادة السياسية في تمكيف النساء مف ، ست الفريؽأأف تر 

 37.في تمكيف النساء الالعب الرئيسفيي ، مواقع صنع القرار
 مفأكدت عمى المشاركة الفعالة لمنساء كؿ الدراسات التي تناولت مؤتمر الحوار الوطني 

وعدد  والنقاش ،مف حيث الحضور سواءً واالجتماعية،  السياسية والمكونات ىجميع القو 
، مادة (168) لىإالقرارات الخاصة بقضايا النساء ، وقد وصمت المخرجات الخاصة بالنساء

 .ساء المستقالتمكوف النوبحسب دراسة قاـ بيا 
أف وجود  األمر الذي يؤكد، ساء في لجنة صياغة مشروع الدستورشاركت أربع ن لقد

والصادرة  لمخرجات التي تصب في صالح المرأةا سيـ في استيعابأنساء في ىذه المجنة اليامة 
لمبدأ  انتصاراً  ،( مف مشروع الدستور76المادة ) أحدثت فمثالً ، الشامؿمؤتمر الحوار الوطني  في

جراءات لتحقيؽ إتشريعات واتخاذ تعمؿ الدولة عمى سف " :أف عمى ونصَّت ،المواطنة المتساوية
   ."في الييئات (%30)عف  تقؿ اللى نسبة إالوصوؿ   بما يضمف ،مشاركة سياسية فاعمة لمنساء

 

 :ور انًرأة فً ػًهٍت بناء انسالود
 

عمى أىمية ـ 2000تشريف األوؿ  13الصادر بتاريخ  (1325) فقرار مجمس األميؤكد   
 .العممية السياسية والحياة العامةمشاركة النساء في 

وضعؼ اإلرادة السياسية في ، حرب وانعكاساتيا عمى حياة المرأةعمى الرغـ مف تأثير ال  
ومشاركة النساء في العممية السياسية الرسمية لبناء   ،في العمميات السياسية لتمثيؿالنساء إشراؾ 

ف أاًل إرأة في عممية السالـ ليست أولوية، السياسية أف مشاركة الم ىالقو أغمب برت السالـ، اعت
يجاد مساحة لتمثيؿ ومشاركة النساء في ا  ، و صواتيفأ إليصاؿتمريف في بذؿ الجيود النساء اس

تنسيقيا ووضعيا في  ىلإىذه الجيود بحاجة  فاآل، بناء السالـ عمى مستويات مختمفة عممية
تعزيز ليتـ التنسيؽ بيف البرامج الخاصة  ىحت (1325) مميالقرار األ لى إاستنادًا وطنية خطة 
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الصراع  ما بعدجندة أاء في قضايا ودور النس تغيب ال كي، و السالـ ءدور النساء في عممية بنا
 .عمارومرحمة اإل

غاثة لسياسية واالجتماعية في تقديـ اإلاليمنية مف مختمؼ األطياؼ اوقد بادرت المرأة   
قامت المرأة ، و في مختمؼ المحافظاتات ػػ/والسيما النازحيف ،سر المحتاجةنسانية ومساعدة األاإل

وقد بذلت المرأة اليمنية  ،جماعية وكمبادرات فردية أ وأعف طريؽ منظماتيف  بأدوار فعالة سواءً 
 يف.يلإغاثية وصوؿ المساعدات اإل وتسييؿمعاناة النساء  لمتخفيؼ مفكؿ الجيود 

، ـ2015يونيو  16 بتاريخ (1في مفاوضات جنيؼ )المفاوضات الرسمية  ىمستو وعمى   
ونتيجة لمضغط مف قبؿ  38،في الوفد الوطنيشاركت امرأة واحدة ممثمة عف المؤتمر الشعبي العاـ 

زاد عدد النساء المشاركات  ، مـ المتحدة لممرأةممي وىيئة األومكتب المبعوث األالتوافؽ النسوي 
 ىلـ إ2015وفمبرن15 عقدت بتاريخ يالت ()بيؿ السويسرية (5في مفاوضات السالـ جنيؼ )

ولة وفي ج ،في الوفد الوطني وامرأة، بالشرعية ىما يسمفي وفد  امرأةبحيث تكوف  ،امرأتيف
بمغ عدد النساء المشاركات ـ 2016إبريؿ 12 بدولة الكويت بتاريخ قدتالمفاوضات الثالثة التي عُ 

نو قبيؿ انتياء أ الّ إت والثالثة مستشارة لوفد الشرعية، طاولة المفاوضا ىعم فثنتاا ،ثالث نساء
 .)برجؿ(بداؿ مستشارة وفد الشرعية مفاوضات الكويت تـ است

 النوع إلدماج آليات إليجادممي بصنعاء د تبذؿ مف قبؿ مكتب المبعوث األومازالت الجيو 
، (1325) مف برقـمجمس األ الصادر مف، كما جاء في القرار االجتماعي في عممية بناء السالـ

 .الصراع ما بعدمرحمة  وأالرسمية،  سواء في المفاوضات 
ف النساء لـ الطموح، وذلؾ أل مشاركة النساء في المفاوضات الرسمية ماتزاؿ دوف ف أالّ إ  

  .صوت السالـ في المفاوضات الرسميةيشاركف كقوى مستقمة تمثؿ 
عادة  نياءإلت اكيانات ومبادر  النساء تأسيسوقد حاولت  بناء السالـ، الحرب والعنؼ وا 

ومف ىذه  ،واالستقرار وانعكاسات الحربمف ومعاناتيف بسبب فقداف األيصاؿ صوت النساء ا  و 
 الكيانات :

   :انتىافق اننسىي انًٍنً ين أجم األين وانسالو .3

 ،مـ المتحدة لممرأة في اليمفني لألمف والسالـ مف قبؿ ىيئة األتأسس التوافؽ النسوي اليم
تجمع نسوي متنوع  ووى ـ،2015أكتوبر  12 في (الرنكا)رصية وتـ إشياره في العاصمة القب
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بناء السالـ، وتطبيع الحياة في اليمف  عادةا  و  ،والعنؼ ،نياء الحربإ ىدفو األساس ،طوعي
في  مراكز صنع واتخاذ القرارإلى  لموصوؿ ودعميف فيشراكإليصاؿ صوت النساء والسعي ا  و 

 .مجاالت الرسمية منيا واالجتماعيةالمختمؼ 
، ويستوعب واالنتماءات السياسية والمدنية ،تيضـ التوافؽ ناشطات مف مختمؼ المنظما

 39.أي طرؼ مف األطراؼ ىلإافو، دوف انحياز يدعمف أىد يئالالالنساء 
لبناء النساء في العممية السياسية  تعزيز مشاركةقاـ التوافؽ بعدد مف الخطوات بيدؼ   

 وف مع مكتب المبعوث األممي منيا:السالـ بالتعا
التي جرت في الكويت  المفاوضات الرسميةطراؼ الصراع بتمثيؿ النساء في أالضغط عمى 

يصاؿ رسائؿ ا  النظر، و رساؿ وفد مف التوافؽ النسوي لمضغط وتقريب وجيات إتـ حيث  ،ـ2016
بناء السالـ في قميمية والدولية ذات الصمة بعممية طراؼ اإللألطراؼ عمى طاولة المفاوضات واأل

النساء اليمنيات لمسالـ مف وعة النسائية بإيصاؿ رسائؿ تعبر عف رؤية وقد قامت المجم ،اليمف
 اً عقد الوفد مؤتمر حينيا قميمية والدولية، و المحمية واإلطراؼ اءات مع جميع األخالؿ عقد لق

 بما يمي: وطالب الوفد ،اء ىذا الصراعر فيو عف ىموـ ومعاناة النساء جرّ عبّ  اً صحفي
 .وعادؿرورة الوصوؿ إلى سالـ شامؿ ض -
 .عماؿ القتاليةتزاـ بوقؼ جميع األاالل -
 .لإلغاثة اإلنسانية تفتح الممرا -
 .ىألسر افراج عف السجناء والمعتقميف و اإل -
عادة تأىيميـ، بما في ذلؾ وقؼ تجنيد األطفاؿحماية النساء واأل -  .طفاؿ وا 
 .الخدمات الصحيةضماف استمرارية العممية التعميمية وتأميف  -

رسالو رؤية إ ،مف والسالـجؿ األأالتي تحسب لمتوافؽ النسوي مف  يجابيةاإلومف الخطوات  
ف تكوف في أو  (تعميـ -صحو)ساسية تحييد الخدمات األ ىميةأ أكد فييا عمى ،متكاممة تفصيمية

ؿ عممية بناء الثقة مف خالؿ حمو  يضاً ألألجياؿ القادمة، و  اً حق ، باعتبارىاولويات المفاوضاتأ
 .سرى والمخفييف قسراً معتقميف واأللإلفراج عف ال ىورؤ 
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  :يبادرة شرٌكاث انسالو .1

النسائية المؤمنة بثقافة  ىذه المبادرة الطوعية مف قبؿ مجموعة مف القيادات سستتأ
 اً ىام اً ، يمعب دور لممسار الرسميوداعـ  كوف ىناؾ مسار مجتمعي موازٍ ينو يجب أف أالسالـ، و 

ويقوـ بدور الوسيط بيف القاعدة  ،المجتمعي والقاعدة الشعبية ىفي تعزيز السالـ عمى المستو 
 .لشعبية والقيادات الرسمية والعكسا

 ،ي في بناء السالـ كمسار مجتمعيئانفي ىذه المبادرة يتـ التركيز عمى المسار الث 
عات وبناء السالـ احيث تشارؾ في عممية فض النز  ،وتاريخياً  ثقافياً  فاعالً  اً فيو دور  النساءتمعب 

 .النساء في بناء السمـ االجتماعي نشطة تساىـ في تعزيز دورأمف خالؿ 
دور النساء في بناء  : برنامج )حفيدات بمقيس( لتعزيزومف أنشطة مبادرة شريكات السالـ  

 خالؿ استرجاعمف  (1325) مميمرحمة تمييدية لتطبيؽ القرار األ بمثابة وىو  ،مف والسالـاأل
 .السالـ المخزوف الثقافي لبناء وصناعة ثقافة

 :يبادراث( -كٍاناث سٍاسٍت يدنٍت )ينظًاث يجتًغ يدنً  .1

ظيار إتعمؿ عمى  سياسية مكوناتة في عممية السالـ مف خالؿ ؾ قيادات نسائيتشار   
 المجتمع المدني في ظؿ ضعؼ ،بشكؿ محدود ف كانتا  و  ، حتىورفع صوت السالـ ،كمفة الحرب
    .في اليمف
قد شاركت قيادات نسائية في المقاءات التشاورية التي تعقدىا مؤسسة التنمية السياسية ل         

المطروحة  لإلشكالياتوحموؿ  ىتقديـ رؤ في  مميومكتب المبعوث األ ،(برجيوؼ)مع مؤسسة 
لتعزيز مبدأ الشراكة مف مختمؼ القيادات المحمية  لضماف مشاركة واسعة ،عمى طاولة المفاوضات

، وىي في الييئة الوطنية لمصمح والسمـ والبناء فاعالً  اً وقد لعبت قيادات نسائية دور  ،والديمقراطية
التي نشئت لمواصمة الجيود أ ،فييا مجموعة مف القيادات النسائية والرجالية تىيئة طوعية شارك

عداد مشروع لمبادرة يمنية إلى إتيدؼ و  ،بذلتيا المجنة الشعبية لمتقريب بيف المكونات السياسية
 اء الدولة.لى بنإ وصوالً  ،الحرب بالحوار السممي إلنياء
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 :بناء القدرات والتمكين السياسي ي المشاركة ف
بدور فاعؿ في عممية التمكيف  قيادات نسائية في منظمات المجتمع المدنيتشارؾ         

ممثؿ مف  ووالتمثؿ في عممية السالـ كعض ،لمقياـ بدور أكبر لممشاركة ،السياسي لمنساء والشابات
دؼ القيادات الشبابية السياسية امج تستيمف خالؿ بر  وأ ،المجتمع المدني في الحوار الوطني

ساء )الن برنامجاستيداؼ بناء قيادات نسوية حزبية مثؿ  و، أالجميورية ىعمى مستو  (ذكوراً و  ناثاً إ)
 حزاب.ور القيادي لمنساء داخؿ األالد الذي يستيدؼ تعزيز ،(في السياسة

 
  :المشاركة في نشر ثقافة السالم 

مف  السالـ في عممية بناء ،تسواء عبر المؤسسات والمبادرا ،كت العديد مف النساءشار        
بناء الوطف أ ، استيدفت نشر قيـ التعايش والتسامح والتصالح بيفنشطة وحمالت توعيةأخالؿ 
، لحرب والصراع القائـا، نتيجة التي بدأت تظير في أوساط المجتمعردـ اليوة مستيدفة  ،الواحد

التي تنفذ وغيرىا مف المؤسسات  ،، المجنة الوطنية لممرأةومف ىذه المؤسسات: اتحاد نساء اليمف
 .ثناء النزاعاتأمف العنؼ  حماية النساءالعديد مف البرامج في مجاؿ 

 وفي ماي "صانعات السالم"تـ تأسيس مجموعة  النساء مف العنؼوفي سياؽ حماية   
واالجتماعية مف أجؿ مناصرة  ،، وقد ضمت مجموعة نساء يمثمف التوجيات السياسيةـ2013

، منيا التوعية نشطة في ىذا المجاؿ، وقد نفذف العديد مف األوجود بيت آمف لمنساء المعنفات
  41 .والتنفيذيةولقاءات مع عدد مف القيادات السياسية 

، فقد شاركت النساء بدور ىاـ في طراؼ المتصارعةوفي مجاؿ رصد االنتياكات مف األ  
 يضيع حؽ الضحايا.جميع األطراؼ لتشكؿ ذاكرة حقوقية، بحيث المف رصد االنتياكات 

 
 مكانيات المتاحة إلشرا  المرأة في عمليات السالم:اإل 
 

المرأة فً عملٌات  إلشراكه اك العدٌد من المحاوالت لالستفادة من االماا ٌات المتاحة           

 السالم، م ها:

 .1325 طار القرارإوالحكومية بالعمؿ في قبوؿ مف القيادات السياسية  -0
 .1325 لوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار ،الجيود المبذولة مف قبؿ الحكومات المتعاقبة -5
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 :مف ىذه البرامج ،1325 طار القرارإ فيبرامج  العديد مف منظمات المجتمع المدنيتنفيذ  -3
ة إلبراز آثار الصراع جراء دراسات ميدانيا  ، و مكافحة العنؼ، وبرامج التوعية بمضاميف القرار

 .عمى النساء
العديد مف منظمات المجتمع المدني والمبادرات والقيادات النسائية  بو الذي تقوـ الدور الفاعؿ -4

تأىيؿ الكوادر ورفع قدرات في  برغـ الصعوبات التي تعاني منيا ىذه المنظمات ،أثناء النزاع
 .لنساء أكثر قوة في بناء السالـ، بحيث يجعؿ االنساء

السالـ الخاصة باليمف  إلسماع أصواتيّف المشاركة في مفاوضات التي ُأتيحت مكانياتمف اإل -5
دعـ األمـ المتحدة )مكتب و ـ، 2017و 2016التي انعقدت في الكويت وجنيؼ عامي 

في عممية بناء  الصراع بتمثيؿ النساءالمبعوث األممي( في صنعاء لمضغط عمى أطراؼ 
جعؿ وىذا ماائتالفات محمية، و تكتالت و دعـ شبكات منظمات دولية  جانب إلىالسالـ، 

 في بناء السالـ. وتأثيرًا النساء أكثر قوة 
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 انتــىصٍــاث
 

 :التوصيات التي يمكن أن تخرج بيا ىذه الدراسة أبرزمن 
 

نوعية تيدؼ إلى رصد أوضاع المرأة اليمنية، و  ،أبحاث كميةو إجراء دراسات أىمية  .0
 مستقبميا.و واقعيا عمى االنعكاسات الناجمة عف الحرب و معرفة احتياجاتيا و 

لمعنؼ بكؿ  ي تعرضفئلنساء الالخاصة او  ،مساندتيفّ و مضاعفة الجيود لدعـ النساء  .5
بما يكفؿ لمنساء مف  المجوء، وأثناء النزوح أالتركيز عمى ضحايا العنؼ و أنواعو و أشكالو 

جتماعية التي يمكف االو  ،النفسيةو  ،الخدمات الطبيةك ،ضحايا الحرب تمقي المعونات
 في مخيمات النزوح .و لضحايا االنتياكات المجوء إلييا سواء في المجتمع المضيؼ أ

النوع االجتماعي ضمف العنؼ القائـ عمى و  ،إدماج الجانب الوقائي لمحد مف االنتياكات .3
أف تراعي و  ،التدخالتو يتجزأ مف المساعدات  التدخالت اإلنسانية، بحيث يكوف جزءًا ال

 .لفتيات في مجتمع كاليمفاو لمنساء  حساسية االحتياجات
تنسيؽ الجيود بيف المجتمع المدني و  1325 وضع خطة وطنية لتنفيذ القرار األممي .4

 .ركة النساء في عممية بناء السالـالمنظمات الدولية لمدفع بعممية مشاو الحكومة و 
 .مراحؿ السالـو ضرورة تعزيز مشاركة النساء في جميع مستويات  .5
التخطيط لمراحؿ مابعد و عداد تماعي في جميع مراحؿ اإلإدماج مفاىيـ النوع االج .6

%  في برامج إحالؿ 30 يقؿ عفما الوب ،النسائية بالكوتا، بحيث يتـ االلتزاـ الصراع
التعويض، و والعدالة االنتقالية  ،نزع السالحو الوفود الخاصة بمفاوضات السالـ و  ،األمف

 .ت الدولةالييئات الخاصة بمراجعة الدستور وبناء مؤسسافي و 
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