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ملخص تنفيذي
بعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب فــي اليمــن ،تظــل هنــاك مقاومــة كبيــرة ومتناميــة داخــل
الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً ،وســلطات الحوثييــن والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي،
والســلطات المحليــة ،والجماعــات المســلحة ،إزاء تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين ودور المــرأة
فــي بنــاء الســام .وبدعــوة مــن مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إىل اليمــن ،كان للنســاء
حضــور فــي مفاوضــات الســام التــي عقــدت فــي الكويــت ( ،)2016وفــي جنيــف (،)2018
وفــي ســتوكهولم ( ،)2018غيــر أن مشــاركتهن لــم تلـ َ
ـق قبــوال ً مــن قِبــل الوفــودُ .قيــم نــص
اتفــاق ســتوكهولم عــى أنــه “ال يراعــي المنظــور الجنســاني” ،وأنــه يتجاهــل حقــوق المــرأة.
ومــن المهــم اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد أي تمثيــل للمــرأة فــي مجلــس الــوزراء الحالــي للحكومــة
المعتــرف بهــا دوليــاً.
خــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي اليمنــي الــذي عقــد فــي  ،2014 - 2013تفاوضــت النســاء اليمنيــات
عــى حصــة تمثيــل  %30فــي الهيئــات المنتخبــة والمؤسســات الحكوميــة .وفيمــا يتعلــق بأجندة
المــرأة والســام واألمــن ،تتوقــع النســاء دعمــا ً مــن المجتمــع الدولــي ،وخاصــة األمــم المتحــدة،
إلدراج مطالبهــن فــي جهــود الوســاطة وبنــاء الســام [[[.تركــز أجنــدة المــرأة والســام واألمــن
عــى موضوعيــن رئيســيين :اســتخدام العنــف الجنســي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي
كاســتراتيجية حــرب؛ ومشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام واألمــن.
إن تنفيــذ المجتمــع الدولــي ألجنــدة المــرأة والســام واألمــن فــي اليمــن كان اعتباطيا ً وســطحياً.
فحيــن أنشــئت مجموعــة التوافــق النســوي اليمنــي مــن أجــل األمــن والســام (تعــرف أيضــا ً
باســم “مجموعــة التوافــق”) ،تجاهــل مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة
إىل اليمــن وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ( )UN Womenالشــبكات القائمــة للنســاء اليمنيــات،
مثــل “اتحــاد نســاء اليمــن” الــذي بلــغ عــدد عضواتــه عــى مســتوى البــاد  4مليــون فــي ،2020
و”اللجنــة الوطنيــة للمــرأة” التــي لديهــا فــروع فــي جميــع المحافظــات .اتســمت معاييــر
اختيــار عضو يــة مجموعــة التوافــق بانعــدام الشــفافية؛ ُ
وهمشــت المجموعــة مــن قبــل الفريــق
االستشــاري التقنــي مــن النســاء اليمنيــات ،الــذي اُختيــرت عضواتــه مــن قِبل مستشــار الشــؤون
الجنســانية بمكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إىل اليمــن ،دون تواصــل
شــفاف بشــأن هــذه التدابيــر.
" )1نســاء يمنيــات يدعــون إىل إدماجهــن فــي جهــود الســام" ،هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 27 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www. ،2015
" ;unwomen.org/en/news/stories/2015/10/yemeni-women-call-for-their-inclusion-in-peace-effortsاجتمــاع افتراضــي رفيــع
المســتوى حــول الســام النســوي فــي اليمــن 28 ،يونيو/حزيــران  2 -يوليو/تمــوز  ،"2021مبــادرة مســار الســام /الرابطــة النســائية الدوليــة
للســام والحر يــة /وزارة الخارجيــة الهولند يــةhttps://www.peacetrackinitiative.org/convening2021 ،
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فــي الوقــت نفســه ،أغفــل المجتمــع الدولــي احتياجــات المــرأة ومســاهمتها عــى األرض ،إذ وجــد
أنــه مــن األســهل التحــدث مــع النســاء المثقفــات والناطقــات باللغــة اإلنجليز يــة فــي المهجــر.
فالعد يــد مــن النســاء داخــل اليمــن ،الالئــي ال يتحدثــن اإلنجليز يــة ويفتقــرن إىل إمكانيــة الوصول
بســهولة إىل أوســاط المانحيــن ،يشــعرن بــأن أصواتهــن غيــر مســموعة.
لــم يتنــاول مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي قراراتــه وبياناتــه الرئاســية الصــادرة عــن
رئيــس المجلــس قضا يــا المــرأة والســام واألمــن إال فــي حــاالت محــدودة .وقــد حــ ّد التفســير
الضيــق ألجنــدة المــرأة والســام واألمــن فــي اليمــن مــن التركيــز عــى مشــاركة المــرأة فــي المســار
 1مــن عمليــة الســام فــي المســتقبل .وأدى ذلــك إىل التنافــس بيــن موظفــي األمــم المتحــدة
وز يــادة االنقســامات بيــن النســاء اليمنيــات .ونتيجــة لذلــك ،لــم تتمكــن النســاء اليمنيــات مــن
تحد يــد مشــاركتهن فــي عمليــة التفــاوض التــي تقودهــا األمــم المتحــدة وفقــا ً لشــروطهن الخاصة.
مــن ناحيــة أخــرى ،ال توفــر مشــاركة المــرأة السياســية عالجــا ً ســحريا ً لمشــكلة افتقــار اليمــن
إىل المســاواة بيــن الجنســين :ذلــك أن نهــج إضافــة النســاء بهــدف عكــس المز يــد مــن التمثيــل
ودون اســتراتيجية واضحــة ينطــوي عــى أوجــه قصــور شــديدة ،فهــو ال يعالــج موازيــن القــوة
غيــر المتكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة ،ومعــرض لخطــر االســتقطاب مــن جانــب األطــراف
المتحاربــة والجهــات الفاعلــة القائمــة .ومــن المرجــح أن نهــج المحاصصــة غيــر المدعــوم بضمانات
وسياســات إضافيــة لــن يــؤدي إىل تغييــر جــذري.
تعــد اتفاقيــة األمــم المتحــدة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) [[[،التــي
صدقــت عليهــا اليمــن عــام  ،1984مــن األدوات الرئيســية لتنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن
فــي عمليــة الســام اليمنيــة ،رغــم إغفالهــا حتــى اآلن .وتوفــر االتفاقيــة أساســا ً قانونيــا ً لتنفيــذ
أجنــدة المــرأة والســام واألمــن ،كمــا تقــدم إطــارا ً معيار يــا ً لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين،
وهــو أمــر أساســي لتحقيــق الســام والتنميــة المســتدامين ،إذ يرتبــط العنــف والتمييــز ضــد
المــرأة ارتباطــا ً مباشــرا ً باألمــن القومــي ،بينمــا تُســرع المســاواة بيــن الجنســين وتيــرة النمــو
االقتصــادي وتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة األخــرى.
ســيناقش التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الســابع والثامــن عــن اليمــن خــال الــدورة
الثمانيــن للجنــة الرصــد المعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة المقــرر عقدهــا
فــي  18أكتوبر/تشــرين األول وحتــى  5نوفمبــر تشــرين الثانــي  .2021وســيتيح ذلــك فرصــة
ذهبيــة إلعــادة مســألة المســاواة بيــن الجنســين إىل صــدارة األجنــدة المتعلقــة بمســتقبل اليمــن.
ال يمكــن التقليــل مــن أهميــة هــذه المســألة؛ فالســام المســتدام وتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة
فــي اليمــن يعتمــدان عليــه.
 )2النــص الكامــل التفاقيــة األمــم المتحــدة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 18 ،ديســمبر/كانون
األول https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx ،1979
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إطار عمل أجندة المرأة والسالم واألمن
عــام  ،2000اعتمــد مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة القــرار  1325حــول المــرأة والســام
واألمــن [[[.وهــو يســتند إىل أربعــة ركائــز :الوقا يــة؛ والحما يــة؛ والمشــاركة؛ واإلغاثــة والتعافــي.
وفــي أعقــاب تبنــي القــرار  ،1325أضــاف مجلــس األمــن الدولــي تســع قــرارات أخــرى بيــن
أعــوام  2000و 2019لتوضيــح الرســالة الرئيســية الــواردة فــي القــرار  1325وتوســيع نطاقهــا
وإعــادة التأكيــد عليهــا .وهــي تشــكل معــا ً أجنــدة المــرأة والســام واألمــن ،مــع إطــار معيــاري
وسياســات وإجــراءات لتلبيــة احتياجــات المــرأة والوقــوف عــى تجاربهــا قبــل نشــوب النزاعــات
وفــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النزاع .ألجنــدة المرأة والســام واألمن موضوعــان متكرران.
األول يتعلــق باســتخدام العنــف الجنســي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي كاســتراتيجية
حــرب [[[.ويركــز الثانــي عــى مشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام واألمــن .تُع ـ ّد المشــاركة
الكاملــة للمــرأة فــي جهــود الوســاطة وبنــاء الســام فــي حــاالت النــزاع أمــرا ً ضرور يــا ً لضمــان
تمتعهــا الكامــل بحقــوق اإلنســان .وقــد أظهــرت البحــوث أن مشــاركة المــرأة تــؤدي إىل إبــرام
[[[
اتفاقيــات ســام أكثــر اســتدامة.
اعتمــد مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة القرار العاشــر واألخيــر ،رقم  ،2493فــي  29أكتوبر/
تشــرين األول  ،2019عشــية الذكــرى العشــرين لتبنــي القــرار  .1325وأشــار القــرار  2493فــي
ديباجتــه إىل التزامــات الــدول األطــراف بموجــب اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد المــرأة (ســيداو) ،والتــي تشــمل ضمــان المشــاركة الكاملــة والمتكافئــة للمــرأة فــي قضا يــا
الســام واألمــن .هــذه اإلشــارة لــم تكــن عرضيــة .فاتفاقيــة ســيداو هــي المعاهــدة التــي تكفــل
حقــوق المــرأة .وقــد حــددت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة ،فــي توصيتهــا
العامــة رقــم  30لعــام  ،2013كيفيــة تنفيــذ الــدول األطــراف التفاقيــة (ســيداو) قبــل نشــوب
النزاعــات وفــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع ،وربطــت االتفاقيــة بشــكل واضــح بأجنــدة
[[[
المــرأة والســام واألمــن.

 )3النــص الكامــل لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم  1325بشــأن المــرأة والســام واألمــن ،مجلــس األمــن الدولــي 31 ،أكتوبر/تشــرين األول ،2000
)https://undocs.org/en/S/RES/1325(2000
 )4يمكــن ّ
االطــاع عــى النــص الكامــل لقــرارات المــرأة والســام واألمــن العشــرة هنــاhttps://www.peacewomen.org/resolutions-texts- :
and-translations
 )5كــراوس ج ،.كــراوس .دبليــو ،وبرنفــورس" ،مشــاركة المــرأة فــي مفاوضــات الســام وديمومــة الســام" ،التفاعــات الدوليــة"،)6( 44 ،2018 ،
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050629.2018.1492386 ،985-1016
 )6التوصيــة العامــة رقــم  30بشــأن المــرأة فــي ســياق منــع نشــوب الصراعــات وفــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع" ،اللجنــة المعنيــة
بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 18 ،أكتوبر/تشــرين األول https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/ ،2013
gcomments/cedaw.c.cg.30.pdf
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وفــي القــرار  ،2493جــرى تذكيــر الــدول األعضــاء بضــرورة وضــع خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ
القــرار  .1325وطلــب المجلــس مــن منظمــات األمــم المتحــدة وضــع “نُهــج محــددة الســياق
لتيســير مشــاركة المــرأة فــي جميــع محادثــات الســام التــي تدعمهــا األمــم المتحــدة ،بمــا فــي
ذلــك الحــاالت المتعلقــة ببلــدان محــددة ،مــن أجــل اإلســهام فــي تحقيــق مشــاركة المــرأة بصورة
كاملــة ذات مغــزى ،عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل ،فــي مجالــي الســام واألمــن ،ســعيا ً لضمــان
ً [[[
مشــاركة أكثــر شــموال”.
وفــي حيــن صدقــت اليمــن عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
(ســيداو) عــام  ،1984شــكلت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا ً فــي ديســمبر/كانون
األول  2020مجلــس وزراء يفتقــر إىل تمثيــل نســائي فيــه ،خالفــا ً لــكل مــا ورد فــي اتفاقيــة
ســيداو ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي  .2013-2014ولــم يســاعد الدعــم المحــدود المقــدم
مــن منظومــة األمــم المتحــدة فــي إعطــاء األولو يــة للمســاواة بيــن الجنســين فــي اليمــن.

)7

قرار مجلس األمن رقم  29 ،2493أكتوبر/تشرين األول  ،2019الفقرة  9أhttp://unscr.com/en/resolutions/doc/2493 ،
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دور مجلس األمن التابع لألمم المتحدة فيما
يتعلق بقضايا المرأة والسالم واألمن في اليمن
يضطلــع مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة بمهمــة الحفــاظ عــى الســلم واألمــن الدولييــن
بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة .وبوســعه التحقيــق فــي المنازعــات والتهد يــدات التــي قــد
تقــوض الســام ،وأن يُقـر ّ العقوبــات المحتملــة أو األعمــال (العســكرية) الضرور يــة ،وأن ينظــم
عمليــات نقــل األســلحة .ويتيــح لــه دوره الر يــادي فــي صياغــة واعتمــاد أجنــدة المــرأة والســام
واألمــن االضطــاع بــدور محــوري فــي توجيــه ورصــد تنفيــذ تلــك األجنــدة عــى الصعيــد العالمــي.
بيــن أبريل/نيســان  2015ومايو/أ يــار  ،2021تبنــى مجلــس األمن التابع لألمــم المتحدة  11قرارا ً يتعلق
باليمــن [[[.غيــر أنــه تنــاول مســألة المــرأة والســام واألمــن بشــكل محــدود للغا يــة؛ وهنــاك ثالثــة
قــرارات فقــط تتضمــن عبــارة “المــرأة” و/أو “االعتبــارات الجنســانية” [[[.فــي فبراير/شــباط ،2021
أدرج مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة اســم مواطــن يمنــي فــي قائمــة الجــزاءات المفروضــة
[[[1
عــى المتورطيــن فــي إخفــاء النســاء وتعريضهــن لالعتــداء الجنســي بموجــب القــرار .2564
وخــال الفتــرة نفســها ،صــدرت أربعــة بيانــات رئاســية عــن رئيــس مجلــس األمــن [[1[.وتضمنــت
جميعهــا إشــارة إىل المــرأة .ويدعــو آخــر بيانيــن[ [[1عــى وجــه التحد يــد إىل تخصيــص نســبة تمثيــل
قدرهــا  30%لمشــاركة المــرأة فــي عمليــة الســام .وقــد جــرى صياغتهمــا عــى ضــوء المدخــات
المقدمــة مــن فريــق الخبــراء غيــر الرســمي المعنــي بالمــرأة والســام واألمــن ،الــذي عينــه
[[[1
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة عــام  2015لتقديــم مشــورة خاصــة بــكل بلــد بعينــه.
وفــي مــارس/آذار  ،2017أصــدر فريــق الخبــراء غيــر الرســمي تقريــرا ً يتضمــن عشــرة اقتراحــات
عمليــة إىل مجلــس األمــن إلدراجهــا فــي أي قــرار جد يــد أو بيــان رئاســي [[1[.ولــم يُــدرَج فــي البيــان
[[[1
الرئاســي لعــام  2017ســوى اقتراحيــن مــن اقتراحــات الفريــق.
 )8النص الكامل لقرارات مجلس األمن الـ  11بشأن اليمن بين عامي  2015و ،2021تقارير مجلس األمنhttps:// www.securitycouncilreport. ،
org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Yemen&cbtype=yemen
 )9القــرار  2216المــؤرخ  14أبريل/نيســان ( 2015الفقــرة )13؛ القــرار  2451المــؤرخ فــي  21ديســمبر/كانون األول ( 2018الفقــرة  4والفقــرة )13؛
والقــرار  2564المــؤرخ  25فبراير/شــباط ( 2021الديباجــة وال ُمرفقــات)
 )10النص الكامل لقرار مجلس األمن  25 ،2564فبراير/شباط )https://undocs.org/en/S/RES/2564(2021 ،2021
 )11يستند قرار مجلس األمن إىل التصويت .يتم مناقشة البيان الرئاسي ولكن ال يُبت فيه من خالل التصويت.
 S/PRST/2017/7 )12بتاريخ  15يونيو/حزيران 2017؛ و  S/PRST/2019/9بتاريخ  29سبتمبر/أيلول .2019
 )13النــص الكامــل لمذكــرات وملخصــات خلفيــة فريــق الخبــراء غيــر الرســمي لـــ 2017و 2019و ،2021هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأةhttps://www. ،
( unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/un-security-councilانتقــل اىل األســفل)
" )14رســالة مؤرخــة  18يوليو/تمــوز  2017مــن الممثليــن الدائميــن للســويد والمملكــة المتحــدة وأيرلنــدا الشــمالية وأوروغــواي لــدى األمــم المتحــدة
موجهــة إىل األميــن العــام" ،مجلــس األمن التابع لألمــم المتحــدةhttps://undocs.org/S/2017/627 ،
" )15بيان رئيس مجلس األمن" ،مجلس األمن الدولي 15 ،يونيو/حزيران https://undocs.org/en/S/PRST/2017/7 ،2017
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فــي  16نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2018أدلــت رشــا جرهــوم ،رئيســة مبــادرة مســار الســام،
بتصريــح[ [[1أمــام مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة اســتنادا ً إىل المدخــات المقدمــة مــن
شــبكة التضامــن النســوي [[1[.تضمنــت إحاطــة جرهــوم  24توصيــة عمليــة ،مصنفــة فــي ثــاث
مجموعــات :التدابيــر األمنيــة؛ وعمليــة الســام؛ والحــوار مــع النســاء .كان القصــد منهــا تقديــم
مدخــات إىل مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة مــن أجــل اعتمــاد قــرار جد يــد .وظــل التأثيــر
الملمــوس الوحيــد إلحاطــة جرهــوم هــو إشــارة مجلــس األمــن إىل أهميــة المشــاركة “الهادفــة”
للمــرأة فــي قــراره رقــم ( 2451الصــادر بتاريــخ  21ديســمبر/كانون األول .)2018

[[[1

فــي  4مــارس/آذار  ،2019أصــدر فريــق الخبــراء غيــر الرســمي نســخة ُمح ّدثــة مــن تقريــره الصــادر
عــام  2017عــن اليمــن إىل مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة .والحــظ الفريــق عــدم وجــود
متابعــة للتوصيــات الســابقة ســواء مــن جانــب الشــركاء اليمنييــن أو الدولييــنُ .
وقيّــم نــص
اتفــاق ســتوكهولم عــى أنــه “ال يراعــي المنظــور الجنســاني” ،ويتجاهــل حقــوق المــرأة .كمــا
أضيفــت توجيهــات جد يــدة إىل التوصيــات الســابقة لفريــق الخبــراء غيــر الرســمي.
فــي ســياق متصــل ،ألقــت منــى لقمــان مــن مؤسســة الغــذاء مــن أجــل اإلنســانية فــي اليمــن
كلمــة أمــام مجلــس األمــن فــي  14أبريل/نيســان  [[2[.2019وذكــرت خاللهــا أن النســاء يصبــن
باإلحبــاط بســبب االفتقــار إىل إجــراءات عمليــة ذات نتائــج ملموســة مــن جانــب الجهــات الفاعلــة
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة إلنهــاء الحــرب .رغــم هــذا ،لــم تســفر المدخــات المســتفيضة
التــي قدمهــا فريــق الخبــراء غيــر الرســمي المعنــي بالمــرأة والســام واألمــن وجرهــوم ولقمــان
عــن ز يــادة واضحــة فــي تنــاول قضا يــا المــرأة والســام واألمــن فــي البيــان الرئاســي حــول اليمــن
[[[2
الــذي تــى تلــك اإلحاطــات ،والصــادر فــي  29أغســطس/آب .2019

[[[1

مــن جانــب آخــر ،ناقــش فريــق الخبــراء غيــر الرســمي الوضــع فــي اليمــن للمــرة الثالثــة فــي 2
مــارس/آذار  [[2[.2021ونوقشــت اســتنتاجاته وتوصياتــه مــع رؤســاء وكاالت األمــم المتحــدة
وبعثاتهــا فــي  17مــارس/آذار  .2021والحــظ فريــق الخبــراء غيــر الرســمي أن غيــاب المــرأة فــي
المحادثــات السياســية ومفاوضــات الســام ال يــزال يشــكل مصــدر قلــق كبيــر فــي ظــل تنامــي
 )16تأسســت مبــادرة مســار الســام فــي جنيــف عــام  2017مــن قِبــل نســاء يمنيــات داخــل اليمــن وخارجــه .وهــو مســتضاف فــي مركــز أبحــاث
وتعليــم حقــوق اإلنســان فــي جامعــة أوتــاوا فــي كنــدا ،ولد يــه مكتــب فــي عــدن.
 )17رشــا جرهــوم" ،بيــان فــي مجلــس األمــن" ،نســاء الســام 16 ،نوفمبر/تشــرين الثانــي https://www.peacewomen.org/resource/ ،2018
rasha-jarhum-statement-unsc
 )18تأسست شبكة التضامن النسوي عام  2013وتضم حاليا ً  270ناشطة ومنظمات المجتمع المدني.
 )19تأسست منظمة مؤسسة الغذاء من أجل اإلنسانية عام  2015للتخفيف من الجوع ودعم العاملين الصحيين.
 )20منــى لقمــان" ،كلمــة أمــام مجلــس األمــن الدولــي" 15 ،أبريل/نيســان https://peacetrack.files.wordpress.com/2019/04/muna- ،2019
luqman-unsc-statement-final-15-april-2019.pdf
" )21بيان رئيس مجلس األمن" ،مجلس األمن 29 ،أغســطس/آب https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B- ،2019
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_PRST_2019_9.pdf
 )22مالحظات أساسية غير متوفرة عىل اإلنترنت حتى وقت كتابة هذا التقرير.
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التهد يــدات التــي تتعــرض لهــا الناشــطات فــي مجــال الســام والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان،
وال ســيما فــي شــمالي البــاد .يشــيع العنــف الجنســي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي،
فــي الوقــت الــذي انخفــض فيــه تمويــل الخدمــات المدعومــة مــن صنــدوق األمــم المتحــدة
للســكان للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ولتلبيــة احتياجــات المــرأة فــي
[[[2
مجــال الصحــة اإلنجابيــة بنســبة  ،40%حســبما أفــاد فريــق الخبــراء غيــر الرســمي.
بيــن مــارس/آذار  2015وديســمبر/كانون األول  ،2020طرحــت مجموعــة المنظمــات غيــر
الحكوميــة العاملــة المعنيــة بالمــرأة والســام واألمــن ،وهــي شــبكة عالميــة مــن منظمــات
وشــبكات المجتمــع المدنــي 19 ،خطــة عمــل شــهرية حــول اليمــن إىل مجلــس األمــن .وعــام
 ،2018أشــارت إىل التزامــات الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا ً بموجــب اتفاقيــة (ســيداو)
بإشــراك المــرأة فــي العمليــة السياســية وتلبيــة احتياجاتهــا اإلنســانية .فــي أوائــل يناير/كانــون
الثانــي  ،2020ذكــرت المجموعــة أن “مناقشــات مجلــس األمــن بشــأن الوضــع فــي اليمــن
أخفقــت عــى مــر الســنين فــي أن تعكــس األبعــاد الجنســانية الهامــة للوضــع ،عــى الرغــم مــن
االجتماعــات المتعــددة التــي عقدهــا فريــق الخبــراء غيــر الرســمي المعنــي بالمــرأة والســام
واألمــن ..واإلحاطــات المقدمــة مــن المجتمــع المدنــي خــال األعــوام  2017و 2018و.”2019
[[[2
وتكــررت هــذه الجملــة فــي نقــاط العمــل الشــهرية فيمــا بعــد.

" )23رســالة مؤرخــة  17مــارس//آذار  2021مــن الممثليــن الدائميــن أليرلنــدا والمكســيك والمملكــة المتحــدة وأيرلنــدا الشــمالية إىل األمــم المتحــدة
موجهة إىل األمين العام" 17 ،مارس/آذار https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/264 ،2021
 )24النــص الكامــل لنقــاط العمــل الشــهرية المتعلقــة باليمــن ،مجموعــة المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة المعنيــة بالمــرأة والســام واألمــن
( ،)NWGWPSنقــاط العمــل الشــهريةhttps://www.womenpeacesecurity.org/region/yemen/?wpv_view_count=22941-CATTRddc63 ،
b447e696fed14c5dddcd1f0aa8e&wpv-pub-year=2021&wpv_aux_current_post_id=25951&wpv_aux_parent_post_id=22939
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تنفيذ األمم المتحدة ألجندة المرأة والسالم
واألمن في اليمن
منظمتــا األمــم المتحــدة الرئيســيتان المســؤولتان عــن تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن
فــي اليمــن همــا مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إىل اليمــن وهيئــة
األمــم المتحــدة للمــرأة ( .)UN Womenوللمنظمتيــن وال يــات تكميليــة ،ولكــن متداخلــة جزئيــاً.

مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إىل اليمن
عمــل مكتــب المبعــوث األممــي إىل اليمــن وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ()UN Women
بشــكل وثيــق مــن أجــل إنشــاء مجموعــة التوافــق النســوي اليمنــي مــن أجــل األمــن والســام
(تعــرف أيضــا ً باســم “مجموعــة التوافــق”) فــي أكتوبر/تشــرين األول  .2015لــم تتســم معايير
اختيــار األعضــاء الـــ - 45الالئــي ك ـ ّ
ن مــن األكاديميــات والناشــطات والخبيــرات فــي الشــؤون
الجنســانية وســيدات األعمــال وعضــوات األحــزاب السياســية -بالوضــوح أو الشــفافية .ومــن
العوامــل الحاســمة التــي تحــدد أهليــة الحصــول عــى عضو يــة[ [[2أن يتمتــع الشــخص بحر يــة
الســفر فــي غضــون مهلــة قصيــرة وأن يكــون بحوزتــه تأشــيرة “شــينغن” ســارية المفعــول .تــم
تجاهــل الشــبكات الوطنيــة القائمــة مثــل اتحــاد نســاء اليمــن واللجنــة الوطنيــة للمــرأة .ومــن
المتوخــى أن تعكــس عضــوات “مجموعــة التوافــق” أصــوات النســاء فــي كل جوانــب عمــل
[[[2
مكتــب المبعــوث األممــي ،غيــر أن تعريــف أدوارهــن ومســؤولياتهن يظــل غيــر واضــح.
عــام  ،2016عيّــن مكتــب المبعــوث الخــاص أحــد كبــار المستشــارين فــي الشــؤون الجنســانية
بــدوام كامــل .وهــي خطــوة اســتراتيجية مهمــة ولهــا إمكانــات كبيــرة لتعزيــز أصــوات النســاء
وإشــراكهن فــي مفاوضــات الســام .ولألســف ،ســاد هــذه الخطــوة نــوع مــن التوتــر والمنازعــات
والجــدل الدائــر بســبب تداخــل الوال يــات وانعــدام المهنيــة والتنافــس بيــن موظفــي مكتــب
المبعــوث الخــاص وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة [[2[.جعــل هــذا األمــر النســاء اليمنيــات ســواء
 )25مار يــا رودريغيــز شــاب ،باحثــة ســابقة فــي مجموعــة األزمــات الدوليــة متخصصــة فــي الشــأن اليمنــي ،مراســات عبــر البر يــد اإللكترونــي مــع
المؤلفــة 10 ،ديســمبر/كانون األول .2020
 )26ثيــا غوتشــكي" ،دراســة تقييميــة عــن مجموعــة التوافــق النســوي اليمنــي مــن أجــل األمــن والســام " ،مبــادرة الســام والعمليــة االنتقاليــة
الشــاملة ،ديســمبر/كانون األول .2017
 )27مقابــات أجرتهــا المؤلفــة مــع موظفيــن ســابقين فــي األمــم المتحــدة وأعضــاء حالييــن وســابقين فــي "مجموعــة التوافــق" شــخصيا ً وعبــر
تطبيــق واتســاب بيــن يونيو/حزيــران وديســمبر/كانون األول  ،2019وفبراير/شــباط ومايو/أ يــار 2021؛ تــم التواصــل شــخصيا ً وكتابيــا ً مــع مار يــا
رودريغيــز ،باحثــة ســابقة فــي مجموعــة األزمــات الدوليــة متخصصــة فــي الشــأن اليمنــي ،بيــن أكتوبر/تشــرين األول  2019ومــارس/آذار .2021
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داخــل اليمــن أو خارجهــا متخوفــات مــن التعبيــر عــن آرائهــن ،كمــا أســفر عــن حالــة مــن االســتياء
وانعــدام الثقــة تجــاه األمــم المتحــدة يتــردد صداهــا حتــى اليــوم.
وخــال صيــف عــام  ،2018قــرر مكتــب المبعــوث الخــاص ،تحــت إشــراف مبعــوث خــاص جد يــد،
ُ
اتبــاع نمــوذج المجلــس االستشــاري للمــرأة الســورية ،عــى الرغــم مــن التحفظــات التــي أبديــت
داخــل أروقــة األمــم المتحــدة وخارجهــا .ونتيجــة لهــذا ،تــم إنشــاء الفريــق االستشــاري التقنــي
مــن النســاء اليمنيــات .ومــرة أخــرى ،قــام المستشــار المعنــي بالشــؤون الجنســانية فــي مكتــب
المبعــوث الخــاص باختيــار األعضــاء دون أن يكــون هنــاك تواصــل شــفاف فيمــا يتعلــق بمعاييــر
االختيــار .وتحضيــرا ً لمحادثــات الســام اليمنيــة فــي جنيــف التــي بدأت فــي ســبتمبر/أيلول ،2018
ُطلــب مــن عضــوات الفريــق االستشــاري التقنــي المعينــات حديثــا ً إعــداد أوراق مناقشــة بشــأن
المواضيــع المســندة إليهــن ،بمــا يتماشــى مع تجاربهــن وخبراتهنُ .قدمت األوراق إىل المستشــار
المعنــي بالشــؤون الجنســانية .لــم تتلــق المؤلفــات أي تعقيبــات عــى أوراقهــن وتُركــن فــي حيــرة
مــن أمرهــن متســائالت عمــا إذا كانــت أوراقهــن قــد ُعرضــت عــى المبعــوث الخــاص وأعضــاء
الوفــود فــي محادثــات جنيــف .لــم يتقاضيــن أجــرا ً عــن عملهــن ولــم يتــم دعوتهــن باالنضمــام إىل
االجتماعــات التــي نظمهــا المبعــوث الخــاص مــع الوفــود التــي شــاركت أو مــع ســفراء مجموعــة
الــدول التســعة عشــر الراعيــة لملــف اليمــن [[2[.وعقــب فشــل المحادثــات ،قــام المستشــار
المعنــي بالشــؤون الجنســانية فــي مكتــب المبعــوث الخــاص بإبــاغ العد يــد مــن عضــوات الفريــق
االستشــاري التقنــي بأنــه لــن يتــم دعوتهــن إىل االجتماعــات المقبلــة [[2[.أمــا بالنســبة لعضــوات
مجموعــة التوافــق ،فقــد كان تخفيــض دور المجموعــة مــن عملهــا مــع مكتــب المبعــوث الخــاص
[[[3
كهيئــة استشــارية رئيســية معنيــة بالمــرأة بمثابــة خيبــة أمــل مريــرة.
عقــب وصــول كبيــر المستشــارين المعيّــن حديثــا ً والمعنــي بالشــؤون الجنســانية فــي عــام
 ،2019كثّــف مكتــب المبعــوث الخــاص جهــوده بشــكل واضــح إلدراج منظــور يراعــي الفــوارق
بيــن الجنســين .كانــت هنــاك ز يــادة واضحــة فــي تنــاول قضا يــا المــرأة والســام واألمــن خــال
اإلحاطــات التــي قدمهــا المبعــوث الخــاص إىل اليمــن مارتــن غريفيــث لمجلــس األمــن [[3[.عــام
 ،2020دعــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عقــب تفشــي فيــروس كورونــا
لوقــف إطــاق النــار فــي جميــع أنحــاء العالــم [[3[.كمــا صــادف أيضــا ً الذكــرى الســنوية العشــرين
ألجنــدة المــرأة والســام واألمــن .وتواصلــت هيئــة األمــم المتحدة للمــرأة في اليمــن بالمنظمات
 )28مقابالت أجرتها المؤلفة مع عضوات الفريق االستشاري التقني في جنيف في  6سبتمبر /أيلول .2018
 )29مكالمة هاتفية أجرتها المؤلفة مع عضوة سابقة في المجموعة االستشارية الفنية في  12يونيو/حزيران .2021
" )30الدعــوة إىل صنــع ســام أكثــر شـ ً
ـموال فــي اليمــن" ،تقريــر الشــرق األوســط رقــم  ،221مجموعــة األزمــات الدوليــة ،بروكســل 18 ،مــارس/آذار
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/221-case-more-inclusive-and- ،2021
more-effective-peacemaking-yemen
)31

النص الكامل لإلحاطات التي قدمها المبعوث الخاص أمام مجلس األمنhttps://osesgy.unmissions.org/briefings-security-council :

" )32لقد حان الوقت لدفعة جماعية جديدة من أجل السالم والمصالحة" ،األمم المتحدةhttps://www.un.org/en/globalceasefire ،
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والشــبكات النســائية التــي اجتمعــت فــي تحالــف مجموعــة التســع النســوية اليمنيــة [[3[.فــي 15
ســبتمبر/أيلول  ،2020قــدم غريفيــث إحاطــة للمجلــس عــن دور المجموعــة فــي صياغــة إعــان
ً [[[3
مشــترك ليتوافــق عليــه األطــراف المتحاربــة الحقــا.
وسّ ــع مكتــب المبعــوث الخــاص قاعــدة مشــاوراته مــن خــال عقــد اجتماعــات مــع مجموعــة
أوســع مــن النســاء بيــن عامــي  2019و .2020وكثــف تعاونــه مــع إدارة األمــم المتحــدة للشــؤون
السياســية وبنــاء الســام فــي نيويــورك فيمــا يتعلــق بقضا يــا المــرأة والســام واألمــن .وفــي أبريــل/
نيســان  ،2020شــارك مكتــب المبعــوث الخــاص فــي اجتمــاع اســتراتيجي افتراضــي مــع إدارة األمــم
المتحــدة للشــؤون السياســية وبنــاء الســام للنظــر فــي ســبل جعــل عمليــة الســام فــي اليمــن أكثــر
إدماجــا ً للمنظــور الجنســاني [[3[.قــرر المشــاركون تكثيــف جهودهــم .وخــال حــدث افتراضــي ُعقــد
لالحتفــال بالذكــرى الســنوية العشــرين العتمــاد القــرار  ،1325نظمــه مكتــب المبعــوث الخــاص
باالشــتراك مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي  29أكتوبر/تشــرين األول  ،2020أعلــن المبعــوث
[[[3
الخــاص التزامــه “بمنــح المــرأة مقاعــد مخصصــة غيــر قابلــة للنقــل خــال أي محادثــات مقبلــة”.
جــرى اســتعراض التقــدم المحــرز والتخطيــط التخــاذ إجــراءات جد يــدة خــال دورة متابعــة عقدت
فــي ديســمبر/كانون األول  .2020وأصبــح تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن مســؤولية تقع
عــى عاتــق جميــع موظفــي مكتــب المبعــوث الخــاص ،وعيّــن خبــراء يمنيــون لتطبيــق الدراســات
التحليليــة الجنســانية وإعــداد بضعــة أوراق لتحد يــد مواقــف .وشــرع مكتــب المبعــوث الخــاص
فــي عقــد اجتماعــات شــهرية للمجتمــع الدولــي بشــأن قضا يــا المــرأة والســام واألمــن ،وبدعــم
منــه بــدأت عضــوات األحــزاب السياســية فــي توحيــد صفوفهــن .كمــا كثــف المكتــب مــن
عمليــات التشــاور مــع القيــادات النســائية المحليــة .وتشــمل المســائل المثيــرة للقلــق :التمويــل
المحــدود لجهــود التصــدي للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،وتلبيــة احتياجــات الصحــة
اإلنجابيــة ،واالحتياجــات اإلنســانية لألســر المعيشــية التــي تعيلهــا نســاء ،وارتفــاع معــدالت
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،وتضــاؤل الحيــز المتــاح لممارســة أنشــطة تعميــم مراعــاة
االعتبــارات الجنســانية وأنشــطة الســام فــي شــمالي البــاد .وهنــاك خطــط لز يــادة ميزانيــة
مكتــب المبعــوث الخــاص المخصصــة لتوظيــف مــن يمتلكــون الخبــرة فــي الشــؤون الجنســانية
ُ
عــام  .2022وأرســل اســتعراض كامــل عــن االســتنتاجات والتوصيــات إىل فريــق الخبــراء غيــر
[[[3
الرســمي فــي مــارس/آذار .2021
" )33بيــان لتحالــف مجموعــة التســع النســوية اليمنيــة " ،مجموعــة التســع 15 ،أبريل/نيســان https://women4yemen.org/en/ ،2020
statements-3/english/statement-by-the-yemeni-women-group-of-nine-network.html
" )34إحاطــة مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إىل اليمــن أمــام مجلــس األمــن 15 ،ســبتمبر/أيلول  ،"2020مكتــب
المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إىل اليمــن 15 ،ســبتمبر/أيلول https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/ ،2020
security_council_-_15_september_2020_-_as_delivered_1.pdf
" )35تقريــر األميــن العــام عــن المــرأة والســام واألمــن المقــدم إىل مجلــس األمــن" ،مجلــس األمــن 25 ،ســبتمبر/أيلول ،2020 .الفقــرة ،16
https://undocs.org/en/S/2020/946
" )36رســالة مؤرخــة  17آذار/مــارس  2021موجهــة اىل األميــن العــام مــن الممثليــن الدائميــن أليرلنــدا والمكســيك والمملكــة المتحــدة وأيرلنــدا
الشــمالية لــدى األمــم المتحــدة ،"S/2021/264مجلــس األمــن 16 ،آذار/مــارس https://www.undocs.org/en/S/2021/264 ،2021
 )37المرجع نفسه.
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هيئة األمم المتحدة للمرأة ()UN Women
تضطلــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ( )UN Womenبــدور ر يــادي فــي تنفيــذ أجنــدة المــرأة
والســام واألمــن ،بوصفهــا الكيــان الرئيســي لألمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق المــرأة والمســاواة
بيــن الجنســين .بــدأ مكتــب اليمــن العمــل فــي ديســمبر/كانون األول  ،2014غيــر أنــه ال يتمتــع
بوضــع رســمي مســتقل فــي الهيــكل التنظيمــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة [[3[.ونتيجــة
لذلــك ،ال يتلقــى المكتــب تمو يـا ً أساســيا ً بشــكل تلقائــي .ويتعيــن إدراج تكاليــف التشــغيل
والرواتــب غيــر المغطــاة فــي ميزانيــات المشــاريع .بعــد مغــادرة الممثلــة القطر يــة لهيئــة األمــم
المتحــدة للمــرأة نها يــة  ،2018وافقــت الممثلــة فــي مكتــب العــراق -واليمــن ســابقاً -عــى إدارة
ملــف كال البلديــن بشــكل مؤقــت إىل أن تُعيّــن بديلــة لمكتــب اليمــن .خــال عــام  ،2019أخــذ
[[[3
هــذا الترتيــب طابعــا ً أكثــر ديمومــة.
وفــي الفتــرة بيــن عامــي  2016و ،2018ســاعدت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة مجموعــة التوافــق
عــى تنظيــم مشــاورات بشــأن مواضيــع تشــمل نــزع الســاح ،والوضــع المســتقبلي للمحافظــات
الجنوبيــة اليمنيــة ،وتدابيــر بنــاء الثقــة ،ووقــف إطــاق النــار ،واالقتصــاد ،واألولو يــات والتحد يــات
المتعلقــة بالمفاوضــاتُ .دعــي ممثلــون عــن منظمــات أخــرى إىل المســاهمة فــي المناقشــات.
وبنــا ًء عــى حلقــات العمــل هــذه ،قامــت مجموعــة التوافــق بإعــداد وتقديــم  12تقريــرا ً إىل
[[[4
مكتــب المبعــوث الخــاص ،غيــر أنهــا لــم تتلـ َ
ـق أي تعقيبــات عليهــا.

" )38المكاتــب اإلقليميــة والقطر يــة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأةhttps://www.unwomen.org/en/where-we-are/arab-states-north- :
africa/regional-and-country-offices
)39

دينا زوربا ،الممثلة ُ
القطرية لهيئة األمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن ،مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة في  27يونيو/حزيران .2019

 )40مقابلة أجرتها الكاتبة مع عضوة سابقة في "مجموعة التوافق" 31 ،أكتوبر/تشرين األول .2020
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المشهد من األرض
اســتندت مبــادرة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومكتــب المبعــوث الخــاص إلنشــاء مجموعــة
التوافــق عــام  2015إىل التصـوّر إىل أن اليمــن ليــس لد يــه أي حــركات أو شــبكات نســائية .وقــد حــد
التفســير الضيــق ألجنــدة المــرأة والســام واألمــن مــن التركيــز عــى مشــاركة المــرأة فــي المســار
 1مــن عمليــة الســام فــي المســتقبل .واســتنادا ً إىل مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي ،حيــث
تفاوضــت النســاء عــى حصــة قدرهــا  %30فــي الهيئــات المنتخبــة والمؤسســات الحكوميــة ،يُتوقــع
أن يتــم إشــراك النســاء فــي محادثــات الســام .كانــت النســاء حاضــرات فــي مفاوضــات الســام
بالكويــت ( )2016وجنيــف ( )2018وســتوكهولم ( ،)2018غيــر أن الوفــود رفضــت مشــاركتهن.
[[[4
فــي غضــون ذلــك ،أغفــل المجتمــع الدولــي احتياجــات المــرأة ومســاهمتها عــى األرض.
تعــود جــذور الحــركات النســائية فــي اليمــن إىل الســبعينيات .فــي عــام  ،1990حيــن تحقيــق
الوحــدة اليمنيــة ،اندمجــت شــبكتا اتحــاد نســاء اليمــن فــي شــمالي وجنوبــي اليمــن فــي اتحــاد
واحــد ،مقــره صنعــاء .وعــام  ،2020كان لهــذا االتحــاد فروعــا ً فــي جميــع المحافظــات ومكاتــب
فــي  132مركــزا ً عــى مســتوى المدير يــات والقــرى واألحيــاء ،وبلغــت عــدد عضواتــه  4مليــون
فــي جميــع أنحــاء البلــد .وكان للّجنــة الوطنيــة للمــرأة التــي أنشــأتها الحكومــة عــام  1996فروعــا ً
[[[4
فــي كل محافظــة.
عــام ُ ،2010
ســجلت  554منظمــة نســائية لــدى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية ،بمــا يمثل %10
مــن العــدد اإلجمالــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي .ونصــف المنظمــات غيــر الحكوميــة النســائية
لهــا أهــداف ومقاصــد خير يــة [[4[.مــع انهيــار الحكومــة بعــد عــام  2011ومــا نتــج عنــه مــن تدهــور
فــي الخدمــات العامــة ،ازدادت المبــادرات التــي تقودهــا المــرأة .وازدادت أيضــا ً عــدد المنظمــات
والشــبكات المنخرطــة فــي مجــال الدعــوة وحشــد التأييــد ،بمــا فــي ذلــك مجموعــة التوافــق،
وشــبكة التضامــن النســوي ،والقمــة النســوية ،وأصــوات الســام النســوية ،وتحالــف شــركاء
الســام ،وجنوبيــات ألجــل الســام ،ومبــادرة مســار الســام .وبســبب تزا يــد القمــع الــذي يســتهدف
المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة فــي اليمــن ،يعمــل عــدد متزا يــد مــن الناشــطات مــن خــارج البــاد.
 )41مــاري كريســتين هاينــزه وصوفــي ســتيفنز" ،النســاء كصانعــات ســام فــي اليمــن" ،مركــز االقتــراع اليمنــي والتنميــة االجتماعيــة المباشــرة،
https://www.sddirect.org.uk/media/1571/sdd_yemenreport_full_v5.pdf ،2018
 )42حور يــة مشــهور ،عبــد العزيــز محمــد الكميــم ،محمــد أحمــد المخالفــي" ،بنــاء الديمقراطيــة فــي اليمــن :المشــاركة السياســية للمــرأة ،الحيــاة
الحزبيــة السياســية واالنتخابــات الديمقراطيــة" ،المعهــد الدولــي للديمقراطيــة ومســاعدات االنتخابــات وشــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة
العربيــة ،2005 ،الصفحــة https://www.idea.int/es/publications/catalogue/building-democracy-yemen-womens-political- ،43
participation-political-party-life
" )43التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الســابع والثامــن للــدول األطــراف المقــرر صدورهمــا فــي عــام  ،2013اليمــن" ،المفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان ،CEDAW/C/YEM/7-8 ،2014 ،الفقــرة https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ ،.7.2.6
Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fYEM%2f7-8&Lang=en
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عــام  ،2015دفعــت المنظمــات النســوية اليمنيــة الطرفيــن المتحاربيــن الرئيســيين إىل وضــع
خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم  .1325فــي ذلــك
الوقــت ،كان الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح قــد تحالــف مــع جماعــة الحوثييــن المســلحة
ضــد الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً ،وأبــدى التحالــف بيــن الحوثييــن وصالــح فــي البدا يــة اهتما ًمــا
بإعــداد خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ القــرار  ،1325غيــر أن التجــاوب األولــي اختفــى عقــب مقتــل
صالــح فــي ديســمبر/كانون األول  [[4[.2017فــي نها يــة المطــاف تابعــت الحكومــة هــذا الملــف،
وأطلقــت ،فــي مايو/أ يــار  ،2020خطــة عملهــا الوطنيــة لتنفيــذ القــرار ّ [[4[.1325إال أن رابطــات
المجتمــع المدنــي أصيبــت بخيبــة أمــل عــى ضــوء تهميــش مســاهماتها إىل حــد كبيــر .وفــي
أكتوبر/تشــرين األول  ،2020أصــدرت مبــادرة مســار الســام اســتعراضا ً انتقاد يــا ً للخطــة التــي
طرحتهــا الحكومــة [[4[.وال يــزال يتعيــن البــدء فــي تنفيذهــا .طلبــت الحكومــة اليمنيــة الدعــم
مــن المجتمــع الدولــي لتمويــل تعييــن خبيــر وطنــي وآخــر دولــي فــي شــؤون المــرأة والســام
[[[4[ɞ[[4
واألمــن يكــون مقــره فــي عــدن .وتجــري حاليــا ً عمليــة التوظيــف.
أدى االفتقــار لخطــة اســتراتيجية مــن جانــب المجتمــع الدولــي إىل عــدم فعاليــة األنشــطة
واختاللهــا .للمانحيــن العامليــن فــي مجــال المــرأة والســام واألمــن فــي اليمــن أولوياتهــم
الخاصــة ،وهــم يميلــون إىل عــدم تنســيق أنشــطتهم ،ممــا يتســبب فــي تداخــل االحتياجــات
التمويليــة وعــدم تلبيتهــا [[4[.وفــي حيــن يُنظــر إىل المانحيــن عــى أنهــم بيروقراطيــون ومهتمون
بتمويــل ورش العمــل والمؤتمــرات والــدورات التدريبيــة ،تركــز المــرأة اليمنيــة عــى المســتوى
المحلــي واالحتياجــات اإلنســانية الملحــة للســكان .ال توجــد اســتراتيجية ورؤ يــة بعيــدة المــدى.
ووفقــا ً لقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة  ،2493تضطلــع وكاالت األمــم المتحــدة
بــدور هــام فــي هــذا الشــأن.

 )44مار يــا رودريغيــز شــاب ،باحثــة ســابقة فــي مجموعــة األزمــات الدوليــة متخصصــة فــي الشــأن اليمنــي ،مراســات عبــر البر يــد اإللكترونــي مــع
المؤلفــة 16 ،فبراير/شــباط .2021
" )45الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،1325المــرأة واألمــن والســام  ،"2020-2022وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل فــي
الجمهور يــة اليمنيــة ،ترجمــة غيــر رســمية جــرى إعدادهــا مــن قِبــل مبــادرة مســار الســامhttps://www.peacewomen.org/action-plan/ ،
national-action-plan-yemen
 " )46خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن فــي اليمــن ،كل مــا تحتــاج إىل معرفتــه حــول خطــة العمــل الوطنيــة اليمنيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن" ،مبــادرة مســار الســام ،أوتــاوا ،أكتوبر/تشــرين األول https://www.peacewomen.org/sites/default/ ،2020
files/Yemen%27s%20National%20Action%20Plan%20final%202020.pdf
 )47كوكــب الذبيانــي" ،عوامــل التغييــر ،المــرأة كصانعــة ســام فــي اليمــن عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية " ،شــبكة نســاء مــن أجــل اليمــن،
ديســمبر/كانون األول https://women4yemen.org/en/statements/e-statements/agents-for-change-women-as- ،2019
grassroots-peacebuilding-in-yemen.html
" )48رســالة مؤرخــة  17مــارس/آذار  2021موجهــة إىل األميــن العــام مــن الممثليــن الدائميــن أليرلنــدا والمكســيك والمملكــة المتحــدة وأيرلنــدا
الشــمالية لــدى األمــم المتحــدة ،"S/2021/264مجلــس األمــن 16 ،مــارس/آذار https://www.undocs.org/en/S/2021/264 ،2021
 )49مار يــا رودريغيــز شــاب ،باحثــة ســابقة فــي مجموعــة األزمــات الدوليــة متخصصــة فــي الشــأن اليمنــي ،مراســات عبــر البر يــد اإللكترونــي مــع
المؤلفــة 16 ،فبراير/شــباط .2021
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تأتــي أجنــدة المــرأة والســام واألمــن بإطــار مفاهيمــي غيــر معــروف وغريــب بالنســبة للمــرأة
اليمنيــة العاد يــة؛ وعــاوة عــى ذلــك ،يلــزم بــذل جهــود متضافــرة مــن جانــب المنظمــات غيــر
الحكوميــة الدوليــة وهيئــات األمــم المتحــدة للتشــاور مــع هــؤالء النســاء وفهــم وجهــة نظرهــن.
بالنســبة للمجتمــع الدولــي ،مــن األســهل التحــدث مــع النســاء المثقفــات والناطقــات باللغــة
اإلنجليز يــة فــي المهجــر .غيــر أنــه كلمــا طــال أمــد وجــود هــؤالء فــي الخــارج ،ازدادت الفجــوة بيــن
خبراتهــن ووجهــات نظرهــن وخبــرات النســاء الموجــودات داخــل البــاد [[5[.ال تقتصــر الفوضــى
عــى التواصــل بيــن ممثلــي المجتمــع الدولــي والنســاء اليمنيــات فحســب ،بــل أيضــا بيــن النســاء
فــي اليمــن -الالئــي هــن أبعــد مــا يكــون عــن مجموعــة موحــدة متجانســة .فالعد يــد مــن النســاء
داخــل اليمــن ،الالئــي ال يتحدثــن اإلنجليز يــة ويفتقــرن إىل إمكانية الوصول بســهولة إىل أوســاط
المانحيــن ،يشــعرن بــأن أصواتهــن غيــر مســموعة.
وممــا يؤســف لــه أن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومكتــب المبعــوث الخــاص عــززوا هــذا
التخبــط عبــر تعييــن عضــوات فــي مجموعــة التوافــق والفريــق االستشــاري التقنــي دون مراعــاة
معاييــر شــفافة ،أو توضيــح أدوارهــن ومســؤولياتهن .ويشــارك األعضــاء بصفتهــم الشــخصية
وليــس لديهــم قاعــدة جماهير يــة .أدى افتقــار بعــض موظفــي األمــم المتحــدة للســلوك الالئــق
فــي التعامــل مــع بعضهــم والتعامــل مــع النســاء اليمنيــات إىل إثبــاط عزيمــة بعــض النســاء،
األمــر الــذي فاقــم مــن خيبــة أمــل المــرأة إزاء مفاوضــات الســام التــي تقودهــا األمــم المتحــدة
[[[5
وأدى إىل تخوفهــا مــن التعبيــر عــن آرائهــا بصراحــة.
أدى االســتقطاب واالنقســام أيضــا ً إىل تســييس قضا يــا المــرأة والمنظمــات النســوية عــى
الصعيــد الوطنــي .أمــا عــى المســتوى الشــعبي ،فــإن هــذا األمــر أقــل شــيوعاً؛ فالمنظمــات
النســوية المجتمعيــة تركــز عــى تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية وحــل النزاعــات الملحــة .وهــم
تميــل إىل عــدم االهتمــام بالسياســة أو اإلعــان عــن نشــاطاتها فــي وســائل اإلعــام ،وتنفيــذ
قــدر هائــل مــن أعمالهــا خــارج دائــرة الضــوء .ورغــم حاجــة المنظمــات الماســة إىل دعــم مالــي
و/أو تقنــي متواضــع ،إال أنهــا غيــر مهيــأة وغيــر قــادرة عــى اســتيفاء اإلجــراءات البيروقراطيــة
المطولــة التــي يطلبهــا المانحــون عمومــاً ،حتــى بالنســبة للمنــح الصغيــرة .ويعــد التمويــل
المقــدم للمنظمــات التــي تقودهــا النســاء عــى مســتوى المجتمــع المحلــي أمــرا ً نــادرا ً ويصعــب
[[[5
تأمينــه.
" )50الدعــوة إىل صنــع ســام أكثــر شـ ً
ـموال فــي اليمــن" ،تقريــر الشــرق األوســط رقــم  ،221مجموعــة األزمــات الدوليــة ،بروكســل 18 ،مــارس/آذار
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/221-case-more-inclusive-and- ،2021
more-effective-peacemaking-yemen
 )51مار يــا رودريغيــز شــاب ،باحثــة ســابقة فــي مجموعــة األزمــات الدوليــة متخصصــة فــي الشــأن اليمنــي ،مراســات عبــر البر يــد اإللكترونــي مــع
المؤلفــة 16 ،فبراير/شــباط .2021
 )52كوكــب الذبيانــي" ،عوامــل التغييــر ،المــرأة كصانعــة ســام فــي اليمــن عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية " ،شــبكة نســاء مــن أجــل اليمــن،
ديســمبر/كانون األول https://women4yemen.org/en/statements/e-statements/agents-for-change-women-as- ،2019
grassroots-peacebuilding-in-yemen.html
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التخطيط االستراتيجي لما هو أبعد من أجندة
المرأة والسالم واألمن في اليمن
ال تــزال هنــاك أوجــه قصــور فــي تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن فــي اليمــن .وهنــاك
مقاومــة كبيــرة ومتزا يــدة داخــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا ً وســلطات الحوثييــن والمجلــس
االنتقالــي الجنوبــي والســلطات المحليــة والميليشــيات إزاء تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين
[[[5[ɞ[[5
ودور المــرأة فــي بنــاء الســام.
فــي أعقــاب التركيــز المحــدود الــذي اعتمــده المجتمــع الدولــي ،يبــدو أن العد يــد مــن القيــادات
النســوية الفاعلــة والصريحــة تركــز عــى المشــاركة السياســية ،مــن خــال اإللحــاح عــى نســبة
تمثيــل تبلــغ  %30كعــاج ســحري لمشــكلة افتقــار اليمــن إىل المســاواة بيــن الجنســين .النســاء
ُ
ال يعتبــرن فئــة منســجمة .وإذا مــا أر يــد لنظــام المحاصصــة هــذا أن يخلــف تأثيــرا ً إيجابيــا ً -فــي
اليمــن ،كمــا فــي ســياقات أخــرى -فالبــد مــن إيجــاد إجابــات مقنعــة عــى العد يــد مــن األســئلة،
بمــا فــي ذلــك :المعاييــر التــي ســيتم بموجبهــا اختيــار النســاء للمشــاركة فــي عمليــات الســام؛
والخبــرات والكفــاءات الخاصــة التــي يتوقــع أن تتمتــع بهــا المرشــحات ،أكثــر مــن كونهــن نســاء؛
ومــن يقــوم باختيــار هــؤالء النســاء؛ وحجــم وطبيعــة القاعــدة الجماهير يــة للنســاء .إن نهــج
إضافــة النســاء بهــدف عكــس المز يــد مــن التمثيــل دون اســتراتيجية ينطــوي عــى أوجــه قصــور
شــديدة ،فهــو ال يعالــج موازيــن القــوة غيــر المتكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة ،ومعــرض لخطــر
االســتقطاب مــن جانــب األطــراف المتحاربــة والجهــات الفاعلــة القائمــة .ومــن المرجــح أن نظــام
المحاصصــة غيــر المدعــوم بضمانــات وسياســات إضافيــة لــن يــؤدي إىل تغييــر جــذري.
تُعــد اتفاقيــة األمــم المتحــدة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو)،
التــي صدقــت عليهــا اليمــن عــام  ،1984مــن األدوات الرئيســية لتنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام
واألمــن فــي عمليــة الســام ،رغــم إغفالهــا حتــى اآلن .وهــي توفــر أساســا ً قانونيــا ً لتنفيــذ لتلــك
األجنــدة [[5[،ورغــم ذلــك ،لــم تستكشــف األمــم المتحــدة وال المجتمــع المدنــي اليمنــي بجد يــة
 )53ناد يــة إبراهيــم ،عائشــة ماضــي ونســمة منصــور" ،بنــاء الســام دون حما يــة ،العوائــق التــي تواجههــا المــرأة اليمنيــة فــي تحقيــق الســام"،
مدونــة كليــة لنــدن لالقتصــاد 10 ،ديســمبر/كانون األول https://blogs.lse.ac.uk/wps/2020/12/10/peacebuilding-without- ،2020
/protection-yemeni-womens-barriers-to-peace
 )54كوكــب الذبيانــي" ،عوامــل التغييــر ،المــرأة كصانعــة ســام فــي اليمــن عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية " ،شــبكة نســاء مــن أجــل اليمــن،
ديســمبر/كانون األول https://women4yemen.org/en/statements/e-statements/agents-for-change-women-as- ،2019
grassroots-peacebuilding-in-yemen.html
" )55التوصيــة العامــة رقــم  30بشــأن المــرأة فــي ســياق منــع نشــوب الصراعــات وفــي حاالت النــزاع وما بعد انتهاء النــزاع" ،اللجنــة المعنية بالقضاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 18 ،أكتوبر/تشــرين األول https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ ،2013
Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/30&Lang=en

18

أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)

خيــار االســتفادة مــن التزامــات اليمــن القانونيــة بموجــب اتفاقيــة ســيداو ،لمواصلــة تنفيذهــا.

[[[5

تمتــد التزامــات الــدول األطــراف بموجــب اتفاقيــة ســيداو إىل مــا هــو أبعــد مــن دور المــرأة
قبــل نشــوب النزاعــات وفــي حــاالت ومــا بعــد انتهــاء النــزاع .وتلتــزم الــدول األطــراف بتنفيــذ
إطــار معيــاري لحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمــرأة .ويتــم اإلنفــاذ أوال ً مــن خــال تقديــم التقاريــر
إىل اللجنــة المعنيــة برصــد القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة .ويمكــن للمجتمــع
المدنــي أن ينخــرط مــن خــال تقديــم تقاريــر مواز يــة .الخيــار الثانــي هــو اإلجــراء المشــترك فيمــا
بيــن الــدول والــذي يمكــن بواســطته لدولــة طــرف أن تقــدم شــكوى إىل دولــة طــرف أخــرى.
وبالنســبة للبلــدان التــي صدقــت عــى البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،يُعـ ّد إجــراء التحقيقــات وتقديــم الشــكاوى الفرد يــة خياريــن
إضافييــن [[5[.وتهــدف اتفاقيــة ســيداو ،بوصفهــا معاهــدة األمــم المتحــدة الملزمــة قانونــا ً
لحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمــرأة ،إىل ردم الثغــرات القائمــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين
فــي جميــع مياديــن الحيــاة ،وهــو أمــر أساســي لتحقيــق التنميــة والســام المســتدامين.

تحقيق التنمية المستدامة يتطلب المساواة بين الجنسين
كان للحــرب الدائــرة تأثيــرا ً مدمــرا ً عــى تنميــة اليمــن .ركــز تقريــر صــادر عــام  2019لبرنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي عــى تأثيــر الحــرب الجار يــة فــي الديمغرافيــا والتنميــة االقتصاد يــة
والقــدرات البشــرية والديناميــات الجنســانية فــي اليمــن ،وتضمــن حقائــق تقشــعر مــن قراءتهــا
األبــدان .وفــي حــال ُوضــع حــد للصــراع بحلــول عــام  ،2022ســتكون التنميــة فــي اليمــن قــد
ً [[[5
تراجعــت بمقــدار  26عامــا.
منــذ عــام  ،1975شــددت وكاالت األمــم المتحــدة اإلنمائيــة عــى أهميــة المســاواة بيــن الجنســين
فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة .فالمســاواة بيــن الجنســين تســرع وتيــرة النمــو االقتصــادي
وتحقــق األهــداف اإلنمائيــة األخــرى [[5[.تضــم األجنــدة اإلنمائيــة العالميــة أهــداف التنميــة
 )56مــن االســتثناءات الملحوظــة تقريــر رشــا جرهــوم" ،وضــع المــرأة أثنــاء النــزاع فــي اليمــن ،تأمــات فــي وضــع المــرأة والســام واألمــن ،قــرار
مجلــس األمــن  1325والتوصيــة الثالثيــن للجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة" ،غيــر مــؤرخhttps://jarhum.files. ،
wordpress.com/2016/03/yemen-wsp-and-cedaw-30-to-be.pdf
 )57دانيــال كورتــوزا د يــاز" ،اتفاقيــة القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة :االنقســام بحكــم القانــون واألمــر الواقــع" ،بكالوريــوس فــي القانــون (الســنة
الرابعــة) ،جامعة برشــلونة المســتقلة 14 ،مايو/أ يــار https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2018/194342/TFG_dcardonadiaz.pdf ،2018
" )58تقييــم أثــر الحــرب عــى التنميــة فــي اليمــن" ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــيhttps://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ ،2019 ،
en/home/library/crisis-response0/assessing-the-impact-of-war-on-development-in-yemen-.html
" )59المســاواة بيــن الجنســين كعامــل ُمســرع لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،ورقــة مناقشــة" ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وهيئــة
األمــم المتحــدة للمــرأةhttps://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender_equality_as_an_accelerator_ ،2018 ،
for_achieving_the_SDGs.pdf
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المســتدامة ( )SDGالتــي تتكــون مــن  17هدفــا ً مترابطــا ً لتحقيــق مســتقبل أكثــر اســتدامة
لجميــع البشــر [[6[.ويتنــاول الهــدف  5مــن أهــداف التنميــة المســتدامة حقــوق اإلنســان الخاصــة
بالمــرأة [[6[.يمثــل تحقيــق هــذا الهــدف غا يــة فــي حــد ذاتــه ،غيــر أن إحــراز تقــدم كبيــر فــي تحقيقه
س ُييســر ويع ّجــل بتحقيــق األهــداف الـــ  16األخــرى [[6[.ويرســي تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء عــى جميع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) األســاس لتحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة.

تحقيق السالم المستدام يتطلب المساواة بين الجنسين
يهتــم مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي المقــام األول باألمــن القومــي للــدول ،عــى
عكــس المنظمــات اإلنمائيــة التابعــة لألمــم المتحــدة التــي تركــز عــى األمــن البشــري .يمكــن
[[[6
تلخيــص األمــن البشــري بأنــه تحــرر الشــخص مــن الخــوف والعــوز والمهانــة.
كثيــرا ً مــا يُنظــر إىل أمــن الدولــة واألمــن البشــري عــى أنهمــا مفهومــان متعارضــان ،مــع ا يــاء
األولو يــة ألمــن الدولــة عــى األمــن البشــري .فعندمــا تســتخدم األطــراف الفاعلــة مــن الــدول
وغيــر الــدول العنــف لحــل نــزاع مــا ،فــإن هــذا قــرار تأخــذه عــن وعــي .وقــد أظهــرت البحــوث التــي
أجريــت خــال العقــد الماضــي أن اســتخدام العنــف عــى مســتوى الدولــة هــو ســلوك متجــذر
[[[6
أساســا ً فــي تجــارب العنــف عــى مســتوى األســرة والمجتمــع المحلــي.
إن العنــف والتمييــز ضــد المــرأة عامــان أساســيان فــي ظهور أنماط العنف واســتمرارها .تســاهم
جميــع الطــرق العد يــدة التــي يتجــى بهــا العنــف ضــد المــرأة ،ســواء فــي العالقــات الشــخصية أو
عــى صعيــد المجتمــع المحلــي ،فــي تهيئــة بيئــة تمكينيــة النتهــاج وســائل عنيفــة لحــل الصــراع
داخــل حــدود الدولــة أو خارجهــا .ويرتبــط العنــف ضــد المــرأة ارتباطــا ً مباشــرا ً بأمــن الدولــة.
وتجلــت العالقــة ،ذات الداللــة اإلحصائيــة الخاصــة ،بيــن االفتقــار إىل المســاواة بيــن الجنســين
" )60التنمية المستدامة" ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدةhttps://sdgs.un.org/2030agenda ،
" )61غا يــات ومؤشــرات الهــدف  5مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،ميديــوم 6 ،يوليو/تمــوز https://medium.com/sdgs-resources/ ،2016
sdg-5-indicators-5fe7d2b13b58
" )62تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة" ،المعهــد الدولــي للتنميــة المســتدامة /مركــز المعــارف ألهــداف
التنميــة المســتدامة 6 ،يوليو/تمــوز http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/achieve-gender-equality-to-deliver-the- ،2017
/sdgs
" )63األمــن البشــري فــي أمريــكا الالتينيــة" ،معهــد البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،غيــر مــؤرخhttps://www.iidh.ed.cr/multic/ ،
default_12.aspx?contenidoid=ea75e2b1-9265-4296-9d8c-3391de83fb42&Portal=IIDHSeguridadEN
 )64فاليــري م .هدســون ،بونــي باليــف ســبانفل ،مــاري كابريولــي ،روز ماكديرمــوت وتشــاد ف .إيميــت" ،قلــب المســألة ،أمــن المــرأة وأمــن
الــدول فــي ســياق مفهــوم "األمــن الدولــي" ،المجلــد  .33رقــم ( 3شــتاء  .)2008/2009ص 7-45
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والنزاعــات العنيفــة فــي ثالثــة محــاور :افتقــار المــرأة لألمــن الشــخصي؛ انعــدام المســاواة
بموجــب قانــون األســرة؛ وعــدم مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار [[6[.وبالنظــر الســتمرار تصنيف
اليمــن فــي أســفل ترتيــب الــدول ضمــن تقاريــر المنتــدى االقتصــادي العالمــي عــن الفجــوة بيــن
الجنســين ،تكتســي هــذه االســتنتاجات أهميــة خاصــة .وييســر تنفيــذ اتفاقيــة ســيداو تعزيــز
المســاواة بيــن الجنســين وبالتالــي تحقيــق الســام المســتدام.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
يتعيــن عــى الــدول األطــراف تقديــم تقاريــر دور يــة إىل لجنــة الرصــد المعنيــة بالقضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة .وســتتضمن دورتهــا الثمانــون ،المقــرر عقدهــا فــي جنيــف
مــن  18أكتوبر/تشــرين األول وحتــى  5نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2021اســتعراضا ً عــن الوضــع
فــي اليمــن .ستســتند المناقشــات إىل :التقريــر الــدوري األخيــر عــن اليمــن ،الــذي ُقــدم عــام
2013؛[ [[6وقائمــة بالقضا يــا واألســئلة التــي أرســلتها اللجنــة إىل الحكومــة اليمنيــة المعتــرف
بهــا دوليــاً؛[ [[6ورد الحكومــة عــى تلــك األســئلة؛[ [[6وأربعــة تقاريــر غيــر رســمية مقدمــة مــن
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اليمــن [[6[.وتكتســي نتائــج هــذا االســتعراض المقــرر تنظيمــه
أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل اليمن.
 )65فاليــري م .هدســون ،بونــي باليف-ســبانفيلي ،مــاري كابريولــي وتشــاد ف .إيميــت" ،نــوع الجنــس والســام العالمــي" ،مطبعــة جامعــة
كولومبيــا :نيويــورك.2012 ،
" )66التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الســابع والثامــن للــدول األطــراف المقــرر صدورهمــا فــي عــام  ،2013اليمــن"CEDAW/C/YEM/7- ،
8،
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fYEM%2f78&Lang=en
" )67قائمــة القضا يــا واألســئلة المتعلقــة بالتقاريــر الدورية الســابعة والثامنة حــول اليمــن"https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/ ،2020 ،
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fYEM%2fQ%2f7-8%2frev.1&Lang=en
" )68ردود اليمــن عــى الئحــة القضا يــا واألســئلة"https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx ،2020 ،
?symbolno=CEDAW%2fC%2fYEM%2fRQ%2f7-8&Lang=en
" )69الفريــق العامــل فــي ســياق التحضيــرات للــدورة الســابعة والســتين ،اســتعراض عــن الوضــع فــي اليمــن" ،مبــادرة مســار الســام
ورابطــة النســاء الدوليــة للســام والحر يــة ،مــارس/آذار https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ ،2020
للحقــوق
المدنــي
التحالــف
"تقريــر
;Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICO%2fYEM%2f41380&Lang=en
والحركــة النســوية فــي اليمــن بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة" ،التحالــف المدنــي للحقــوق
والحركــة النســوية ،أكتوبر/تشــرين األول https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download. ،2020
" ;aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fCSS%2fYEM%2f43533&Lang=enتقرير بديل عن اليمن" ،مقدم إىل لجنة األمم المتحدة المعنية برصد
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،و"نساء من أجل اليمن" ،ورابطة أمهات المختطفين ،أكتوبر/تشرين األول https://tbinternet. ،2020
" ;ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fCSS%2fYEM%2f43451&Lang=enتقريــر
غيــر رســمي قدمــه تحالــف المنظمــات غيــر الحكوميــة اليمنيــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي اليمــن ،والــذي عــرض عــى الــدورة الســابعة والســبعين للجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة التــي جــرى
عقدهــا فــي  26أكتوبر/تشــرين األول  5 -نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،"2020منتــدى الشــقائق العربــي لحقــوق اإلنســانhttps://tbinternet. ،2020 ،
.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fYEM%2f7-8&Lang=en

21

أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)

استنتاج
فقــدت المــرأة اليمنيــة ثقتهــا فــي قــدرة المجتمــع الدولي عــى إحــداث التغيير .فتنفيــذ المجتمع
الدولــي ألجنــدة المــرأة والســام واألمن فــي اليمن كان اعتباطيا ً وســطحياً.
وحــددت لجنــة الرصــد المعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة موعــدا ً
الســتعراض التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الســابع والثامــن عــن اليمــن فــي جــدول
أعمــال دورتهــا الثمانيــن المقــرر عقدهــا فــي أكتوبر/تشــرين األول  .2021وهــذه فرصــة بالغــة
األهميــة لمســتقبل اليمــن .اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو)
هــي معاهــدة ملزمــة قانونــا ً تحــدد حقــوق اإلنســان العالميــة الخاصــة بالمــرأة وتتنــاول المســاواة
بيــن الجنســين ،وتنطــوي عــى تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن .إن أهميــة التنفيــذ الكامل
التفاقيــة ســيداو دون إبــداء تحفظــات تتجــاوز أجنــدة المــرأة والســام واألمــن ضرور يــة بنفــس
القــدر مــن المســاواة بيــن الجنســين لتحقيــق الســام المســتدام وتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة.
المجتمــع الدولــي بحاجــة إىل التــآزر مــن أجــل اغتنــام هــذه الفرصــة لصياغــة اســتراتيجية ،تراعــي
المدخــات المقدمــة مــن المجتمــع المدنــي ،وتهيــئ بيئــة تمكينيــة لتحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين عــى المــدى المتوســط والبعيــد .وينبغــي أن يســتند مخطــط هــذه االســتراتيجية إىل
التــزام مســتمر مــن الســلطات اليمنيــة بتنفيــذ اتفاقيــة ســيداو وأن يشــكل جــزءا ً ال يتجــزأ مــن
مفاوضــات واتفاقيــات الســام.
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توصيات
•مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة هــو أعــى ســلطة دوليــة معنيــة بقضا يــا الســام
واألمــن وهــو المعنــي بوضــع األجنــدة العالميــة الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن .وتتيــح
المناقشــات المقبلــة التــي ســتجريها لجنــة الرصــد المعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة حــول الوضــع فــي اليمــن فرصــة ذهبيــة لمجلــس األمــن إلصــدار قــرار
جد يــد بشــأن اليمــن ،يركــز عــى أهميــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
المــرأة (ســيداو) وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين باعتبــاره شــرط ال غنــى عنــه لتحقيــق
التنميــة والســام المســتدامين.
•ينبغــي للمجتمــع الدولــي أن يبــدأ جهــودا ً دبلوماســية تســتند إىل اتفاقيــة ســيداو فــي
حواراتــه مــع الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً ،والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،وجماعــة
الحوثييــن المســلحة ،وغيرهــم مــن األطــراف اليمنيــة المعنيــة لضمــان االلتــزام المســتمر
والمســتقبلي بالتنفيــذ الكامــل التفاقيــة ســيداو.
•بوســع مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إىل اليمــن ،ومفوضيــة
األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تنظيــم عمليــة تشــاركية
مــن أجــل إنشــاء وتيســير ودعــم بيئــة تمكينيــة لعمليــة يقودهــا اليمنيــون فــي تحقيــق
المســاواة بيــن الجنســين.
•ينبغــي أن تضطلــع المــرأة و/أو الفريــق القطــري التابــع لألمــم المتحــدة فــي اليمــن بــدور
ر يــادي فــي تصميــم اســتراتيجية مشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتحــدة تتعلــق بالمــرأة
والســام واألمــن ،تماشــيا ً مــع قــرار مجلــس األمــن
•بوســع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي اليمنــي أن تعمــل
عــى تطويــر بوابــة إلكترونيــة معنيــة بالشــؤون الجنســانية فــي اليمــن (موقــع إلكترونــي و/أو
تطبيــق) لتبــادل المعلومــات المتاحــة ،بمــا فــي ذلــك :الدراســات والتقاريــر التــي تتنــاول وضــع
المــرأة اليمنيــة؛ ووثائــق اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو)؛
والكتيبــات المتعلقــة بالــدورات التدريبيــة ذات الصلــة؛ وفــرص التمويــل والمنــح الدراســية.
•يمكــن للمجتمــع الدولــي إنشــاء صنــدوق دعــم ممــول مــن جهــات مانحــة متعــددة للمنظمــات
النســوية غيــر الحكوميــة ولمكتــب دعــم المبــادرات المجتمعيــة ،يديــره خبراء يمنيــون ،ويخصص
الســتقبال طلبــات الحصــول عــى تمويــل عــى أســاس مســتمر إىل جانــب توفيــر المنــح الصغيــرة.
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ج ــوك بورجين ــا ه ــي متخصص ــة ف ــي الش ــؤون الجنس ــانية وموظف ــة س ــابقة ف ــي
وزارة الخارجيـــة الهولنديـــة .كمـــا أنهـــا متخصصـــة فـــي العالقـــات الدوليـــة ،مـــع
التركي ــز عل ــى ش ــبه الجزي ــرة العربي ــة والع ــراق وإي ــران ،والبح ــث ف ــي األم ــن اإلقليم ــي
وأمـــن الطاقـــة والعالقـــات االقتصاديـــة الثنائيـــة.
شـــملت خبرتهـــا العمليـــة المكتســـبة فـــي اليمـــن العمـــل مـــع مكتـــب محافظـــة
الحديـــدة فـــي الجمهوريـــة العربيـــة اليمنيـــة ســـابقاً منـــذ عـــام  ،1985تلتهـــا فتـــرة
مـــن إجـــراء البحـــوث والتدريـــب فيمـــا يتعلـــق بـــدور المـــرأة فـــي المشـــاريع اإلنمائيـــة
الممولـــة مـــن هولنـــدا .و ُنشـــر ثبـــت مرجعـــي عـــن ذلـــك مـــن قبـــل المعهـــد
األمريكـــي للدراســـات اليمنيـــة عـــام  .1992عـــادت فـــي وقـــت الحـــق إلـــى صنعـــاء
للعمـــل كدبلوماســـية ومتخصصـــة فـــي الشـــؤون الجنســـانية مـــع وزارة الخارجيـــة
الهولندي ــة ،إضاف ــة إل ــى االضط ــاع بمه ــام أخ ــرى ح ــول المل ــف اليمن ــي داخ ــل إدارة
الشـــرق األوسط/شـــمال أفريقيـــا واإلدارة العامـــة للتعـــاون الدولـــي بشـــأن اليمـــن.
بورجينـــا حاصلـــة علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي األنثروبولوجيـــا االجتماعيـــة (علـــم
اإلنســـان االجتماعـــي) مـــع التخصـــص فـــي مجـــال دراســـات المـــرأة ،مـــن جامعـــة
أمس ــتردام ،إل ــى جان ــب ش ــهادة ف ــي العالق ــات الدولي ــة م ــن معه ــد كلينغنداي ــل
فـــي الهـــاي.
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مركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية هـــو مركـــز
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج
المعرف ــي ،م ــع تركي ــز خ ــاص عل ــى اليم ــن واإلقلي ــم المج ــاور.
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز ،المتوفـــرة باللغتيـــن
العربيـــة واإلنجليزيـــة ،التطـــورات السياســـية واالجتماعيـــة
واالقتصاديـــة واألمنيـــة ،بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

W W W. S A N A A C E N T E R . O R G

