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الملخص التنفيذي 

ــة، للمشــاركة يف ورشــة  ــف المحافظــات اليمني ــن مختل ــدات يف تخصصهــن، يمثل ــة، مــن الرائ ــت 15 امــرأة يمني ُدعي
ــن  ــرأة م ــش الم ــاد تهمي ــث أبع ــبتمرب 2022 لبح ــرة 20-18 س ــال الف ــان خ ــة عّم ــة األردني ــدت يف العاصم ــل ُعق عم
مفاوضــات الســام الرســمية. أتاحــت ورشــة العمــل -الــي ضّمــت خبــرات اقتصاديــات ومرصفيــات وناشــطات 
وأكاديميــات وخبــرات قانونيــات وممثــات لتيــارات سياســية -فرصــة لمناقشــة وتنــاول التحديــات الرئيســية الــي 
تواجههــا النســاء عنــد ااًلنخــراط يف عمليــة الســام واقــراح آليــات لتبــّي نُُهــج أكــر نجاعــة وشــمواًًل إلرســاء الســام 

يف اليمــن. 

ــاء  ــي ترعاهــا األمــم المتحــدة، شــددت المشــاركات عــى إي ــة الســام ال ــن بااًلنخــراط يف عملي اســتناًدا إىل تجاربه
األولويــة لمســألة التعــايف ااًلقتصــادي، نظــرًا أللثــر المدمــر اًلنهيــار ااًلقتصــاد عــى اليمنيــن وخصوًصــا النســاء. عــى 
ــات ذات  ــادة الرئــايس )والهيئ ــد الســيايس، ســلطت المشــاركات الضــوء عــى احلاجــة إىل دعــم مجلــس القي الصعي
الصلــة( يف اســتعادة مؤسســات الدولــة، وأهميــة ااًللــزام بتخصيــص حصــة 30 يف المائــة عــى األقــل للنســاء يف 
الهيئــات احلكوميــة )وفــق مــا تــم التفــاوض عليــه خــال مؤتمــر احلــوار الوطــي(. كمــا حثــت المشــاركات ســلطات األمــر 
الواقــع يف صنعــاء عــى إلغــاء التدابــر التقييديــة المزايــدة الــي تنتهــك حريــة المــرأة يف احلركــة والتعبــر، وشــددن 
عــى احلاجــة إىل توطــن عمليــة الســام، مــع مراعــاة ثقافــة اليمــن وخصوصيتــه، وأهميــة دعــم منظمــات المجتمــع 
المــدين والعمــل معهــا يــًدا بيــد عــى النحــو الُمتعهــد بــه خــال القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين يف إســطنبول عــام 

.2016
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مقدمة

مضــت ثمــاِن ســنوات عــى انــداًلع رشارة الــزاع يف اليمــن ومــا يــزال مســار الســام الرســمي محصــورًا إىل حــد كبــر 
بــن احلكومــة المعــرف بهــا دوليـًـا وســلطات احلوثيــن والفصائــل المتحاربــة األخــرى،]1] مــع غيــاب أي بــوادر تلــوح يف 
األفــق لتســوية ســلمية قريبــة. تتســم العمليــة الراميــة إىل إيجــاد تســوية بإقصــاء العنــارص الفاعلــة احليويــة األخــرى 
داخــل اليمــن، وأبرزهــا النســاء. حــى اليــوم، لــم يكــن للمــرأة اليمنيــة تمثيــل يُذكــر يف أهــم مفاوضــات الســام اخلاصــة 
ــرار  ــًدا ق ــدة األمــم المتحــدة للمــرأة والســام واألمــن، وتحدي ــه يتناقــض بشــكل صــارخ مــع أجن باليمــن، وهــو توّج

مجلــس األمــن رقــم 1325 الــذي يحــث جميــع األطــراف عــى إرشاك المــرأة يف عمليــات بنــاء الســام.

ــة  ــة ذات الصل ــات الفاعل ــن اجله ــادات م ــمية انتق ــام الرس ــارات الس ــة يف مس ــرأة اليمني ــوظ للم ــاب الملح ــار الغي أث
والمراقبــن اليمنيــن عــى حــّد ســواء. فالنســاء اليمنيــات كُــّن يف طليعــة اجلهــود الســاعية للتخفيــف مــن تداعيــات 
احلــرب عــرب دورهــن يف إرســاء الســام عــى األرض، وحمايــة الفئــات الضعيفــة، وتخفيــف المعانــاة داخــل مجتمعاتهن 
ــرات الــرصاع مــن  ــزع فتيــل توت ــة وناشــطات الســام دورًا حاســًما يف ن ــة. لعبــت اجلماعــات النســوية المحلي المحلي
خــال حشــد أبنــاء مجتمعاتهــن، والتعــاون مــع القــادة المجتمعيــن، والتفــاوض مــع مختلــف الفصائــل المتحاربــة 
إلنهــاء العنــف.]2] رغــم هــذا، مــا تــزال أصواتهــن مهمشــة يف المســارات الرســمية لبنــاء الســام، ولــم تلــَق الدعــوات إىل 

إرشاكهــن آذانـًـا صاغيــة.

ولبحــث أبعــاد هــذا النقــص يف تمثيــل النســاء وتهميشــهن، نّظــم مركــز صنعــاء للدراســات ااًلســراتيجية )بالتعــاون 
ــان يف الفــرة مــن 18 إىل 20 ســبتمرب/ أيلــول  ــادرة اإلصــاح العــريب( ورشــة عمــل يف العاصمــة األردنيــة عّم مــع مب
2022 َجمعــت 15 امــرأة يمنيــة مــن خلفيــات متنوعــة )بالدرجــة األوىل مــن يملكــن اخلــربة يف ااًلقتصــاد والسياســة 
وقضايــا المجتمــع المــدين( ويمثلــن محافظــات مختلفــة )صنعــاء وتعــز وحرضمــوت وعــدن(. أتاحــت ورشــة العمــل 
ــز  ــد الثغــرات القائمــة واألولويــات الــي يتعــّن األخــذ بهــا، وبحــث آليــات لتعزي فرصــة للمشــاركات اليمنيــات لتحدي

نجاعــة مســارات الســام وضمــان أن تتســم بشــمول أكــرب.

https://www.middleeastmonitor.  ،2020 األول  أكتوبر/تشــرين   30 مونيتــور،  إيســت  ميــدل  مذـكـرة  اليمنيــة”،  الســام  محادثــات  يف  امـلـرأة  إلـشـراك  املتحــدة  األمــم  مــن  “دعــوة   [[[

/com/2020[030-un-calls-for-inclusion-of-women-inyemen-peace-talks

]2] جــوك بورجينــا، “التخطيــط االســراتيجي ملــا هــو أبعــد مــن أجنــدة املــرأة والســام واألمــن يف اليمــن: أهميــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(”، مركــز صنعــاء للدراســات 

https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf،202[ االسراتيجية، 29 أغسطس/آب

https://www.middleeastmonitor.com/20201030-un-calls-for-inclusion-of-women-inyemen-peace-talks/
https://www.middleeastmonitor.com/20201030-un-calls-for-inclusion-of-women-inyemen-peace-talks/
https://www.middleeastmonitor.com/20201030-un-calls-for-inclusion-of-women-inyemen-peace-talks/
https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
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لمحة عن عملية السالم في اليمن ومستوى 
مشاركة المرأة فيها

ــة  ــون األول 2022 بحضــور اجلهــات الفاعل ــا يف ديســمرب/ كان ــي ُعقــدت افراضيً خــال القمــة النســوية اخلامســة ال
ــي المجتمــع المــدين مــن شــى أنحــاء اليمــن، أشــار المبعــوث اخلــاص أللمــم المتحــدة إىل اليمــن  السياســية وممث
هانــس غروندبــرغ يف كلمتــه ااًلفتتاحيــة إىل الراجــع المطــرد يف عــدد النســاء اليمنيــات المنخرطــات يف جهــود الســام 
منــذ عــام 2015 )والــذي كان يُعــد محــدوًدا أساًســا(.]3] غــاب تمثيــل المــرأة يف محادثــات اتفــاق الريــاض 2019، وكذلك 
احلــال يف محادثــات يونيــو/ حزيــران 2020 الــي أفضــت إىل اتفــاق وقــف إطــاق النــار بــن المجلــس ااًلنتقــايل اجلنــويب 
ــا.]]] أمــا يف مفاوضــات اتفــاق ســتوكهولم الــي رعتهــا األمــم المتحــدة يف الســويد عــام  واحلكومــة المعــرف بهــا دوليً
2018، فقــد شــكلت النســاء نســبة ] يف المائــة فقــط مــن الوفــد المشــارك، علًمــا أنهــن حــرضن كمفاوضــات وليــس 
وســيطات. اتســمت محادثــات الســام يف الكويــت عــام 2016 بأعــى نســبة تمثيــل للمــرأة، حيــث شــكلت النســاء 12 
يف المئــة مــن المفاوضــن، وإن كـُـن جميًعــا غــر ممثــات للجانــب احلــويث.]5] تداعيــات المشــاركة المحــدودة للمــرأة يف 
مفاوضــات الســام الرســمية أكــر ممــا يمكــن تصــوره، وبشــكل عــام، تجاهلــت األطــراف المتحاربــة والمجتمــع الــدويل 
عــى حــّد ســواء احتياجــات المــرأة ومســاهمتها، وعــزز ذلــك العائــق اللغــوي الــذي تعانيــه عــدد مــن النســاء داخــل 
اليمــن ممــن اًل يتحدثــن اإلنجلزييــة؛ ممــا قــّوض قدرتهــن عــى التواصــل مــع المانحــن وإيصــال أصواتهــن وآرائهــن.]6]

حــى اآلن، اقتــرصت مشــاركة المــرأة اليمنيــة يف عمليــة الســام عــى محادثــات المســارين الثــاين والثالــث. تنطــوي 
مبــادرات المســار الثــاين عــى عقــد مشــاورات غــر رســمية بــن اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة كمنظمــات المجتمــع 
المــدين، والمنظمــات الشــبابية، واجلماعــات الدينيــة، والنقابــات العماليــة، والمنظمــات النســوية، وغرهــا، لكــن اجلهــات 
الفاعلــة يف هــذا المســار اًل تتمتــع بــأي ســلطة سياســية للتأثــر عــى مجــرى مفاوضــات الســام، حيــث تظــل هــذه 
الســلطة نهايــة المطــاف يف أيــدي األطــراف المنخرطــة يف محادثــات المســار األول الرســمية.]]] مــن جهــة أخــرى، 
ــاء الســام عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية، والعمــل مــع  تنخــرط النســاء يف جهــود المســار الثالــث الُمركــز عــى بن
المنظمــات المجتمعيــة والقــادة المجتمعيــن وغرهــم مــن العنــارص الفاعلــة المحليــة. ورغــم العمــل اجلديــر بالثنــاء 
الــذي يُنفــذ عــى األرض، تشــر األبحــاث إىل افتقــار النســاء المنخرطــات عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية إىل الشــبكات 
ــة  ــرًا يف عملي ــر تأث ــب دور أك ــي ولع ــع اليم ــن المجتم ــرب م ــة أك ــول إىل رشيح ــى الوص ــاعدهن ع ــي تس ــة ال االلزم

الســام. كمــا يجــدن صعوبــة يف التواصــل مــع اجلهــات الفاعلــة المنخرطــة يف جهــود المســارين األول والثــاين.]8]

https://osesgy. ،2022 3] “الكلمــة االفتتاحيــة للمبعــوث الخــاص يف القمــة النســوية الخامســة”، مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة اىل اليمــن، ]] ديســمرب/كانون األول[

unmissions.org/special-envoy-opening-remarks-5th-feminist-summit

https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/explore-the-data ،مشاركة املرأة يف عمليات السام”، 2022، مجلس العاقات الخارجية“ [[[

]5] نفس املرجع السابق.

]]] جــوك بورجينــا، “التخطيــط االســراتيجي ملــا هــو أبعــد مــن أجنــدة املــرأة والســام واألمــن يف اليمــن: أهميــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(”، مركــز صنعــاء للدراســات 

https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf ،202[ االسراتيجية، 29 أغسطس/آب

]]] الحظــت بعــض النســاء مشــاركة محــدودة للمــرأة حتــى يف إطــار مبــادرات املســار الثــاين، كمــا أفــدن عــن تجاهــل توصياتهــن ومخرجاتهــن إىل حــد كبــر مــن ِقبــل الوســطاء والجهــات الفاعلــة يف املســار 

https://www.yemenpolicy.، 202[ األول. انظر، هديل املوفق، “إشراك املرأة يف عملية السام يف اليمن يتطلب تحالفات أفضل”، املركز اليمني للسياسات، ] أكتوبر/تشرين األول

org/ar/إشراك-النساء-يف-عملية-السام-يتطلب-تحا/

]]] نفس املرجع السابق.

https://osesgy.unmissions.org/special-envoy-opening-remarks-5th-feminist-summit
https://osesgy.unmissions.org/special-envoy-opening-remarks-5th-feminist-summit
https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/explore-the-data
https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%A7/
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%A7/
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%A7/
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ســعى مكتــب المبعــوث األممــي اخلــاص إىل اليمــن لضمــان أن تتســم مفاوضــات وقــف إطــاق نــار بشــمول أكــرب. عــى 
ســبيل المثــال، تعــاون مكتبــه مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة إلنشــاء التوافــق النســوي اليمــي للســام واألمــن 
ــن  ــرأة يتمتع ــم 60 ام ــاري يض ــرب استش ــن األول 2015 كمن ــر/ ترشي ــق( يف أكتوب ــة التواف ــا بمجموع ــروف أيًض )المع
بخــربات متنوعــة، بهــدف تمكــن المــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف جهــود بنــاء الســام وإيجــاد حــل مســتدام للــرصاع يف 
اليمــن.]9] كمــا أنشــأ مكتــب المبعــوث وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومجموعــة التوافــق فريًقــا استشــاريًا فنيـًـا ضــم 
ــرام اتفــاق ســتوكهولم عــام 2018.]10] رغــم هــذه اجلهــود،  ثمــاِن نســاء يمنيــات خــال المحادثــات الــي أفضــت إىل إب
أثــارت مســألة ااًلفتقــار إىل الشــفافية والمصداقيــة يف كيفيــة تشــكيل هــذه الشــبكات، وتحديــًدا المنظمــات والنســاء 
اللــوايت تــم اختيارهــن، انتقــادات مــن النســاء اليمنيــات الناشــطات يف جهــود بنــاء الســام،]11] وهــو انطبــاع كان ســائًدا 

بــن المشــاركات مّمــن أبديــن نفــس الــرأي خــال ورشــة عمــل عّمــان.

مــن جهــة أخــرى، ظهــرت أيًضــا مبــادرات طوعية تقودها مجموعات نســوية منــذ انداًلع احلرب -إىل جانــب المجموعات 
المذكــورة آنًفــا الُمشــكلة مــن ِقبــل مكتــب المبعــوث اخلــاص وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة -ممــا يعكــس تطــورًا ُمهًمــا 
يف العمــل النســوي اجلماعــي. تتســم هــذه المبــادرات بطابــع فريــد كونهــا تعتنــق مبــدأ الشــمول، حيــث تضــم ممثــات 
ــزاع. هــذا  ــات لطــرف مــن أطــراف ال ــات، فضــًا عــن الُموالي مــن مختلــف المناطــق وااًلنتمــاءات السياســية واخللفي
التحــول مــن العمــل كناشــطات مســتقات إىل ااًلنضمــام لتحالفــات نســوية]12] يشــر إىل قــدرة الناشــطات اليمنيــات 
عــى التكيـّـف مــع المتغــرات عــى الواقــع. مثــًا، أُنشــئت شــبكات أمــان رسيــة حلمايــة النســاء االليت ينخرطــن يف مثــل 

هــذه النشــاطات أو الفــارّات مــن ااًلنتهــاكات األرسيــة والمجتمعيــة والمؤسســية.]13] 

ــادر مكتــب المبعــوث األممــي عــام 2018 -أيًضــا بالتعــاون مــع  ًــا مــع تنامــي الشــبكات النســوية يف اليمــن، ب وتجاوب
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة -إلنشــاء كيــان ُســّمي بـ”مجموعــة التســعة” النســوية،]]1] وتضــم تحــت مظلتهــا شــبكة 
مــن المنظمــات النســوية العاملــة يف مجــال بنــاء الســام. تعمــل مجموعــة التســعة كجهــة تنســيق بــن المجموعــات 
النســوية اليمنيــة لتعزيــز التواصــل والتعــاون وإنشــاء تحالفــات واقــراح أجنــدة مشــركة تؤطــر عمليــة الســام، غــر 
ــا يقــّوض  ــة المجموعــات أو المنظمــات النســوية مم ــل تحــت جناحــه كاف ــف -ومــع األســف -اًل يمث أن هــذا التحال
فرصــة مشــاركة العديــد مــن المجموعــات أو المنظمــات المهمــة )الــي تضطلــع بأنشــطة جديــرة بالثنــاء داخــل 
ــة مبــارشة بمكتــب المبعــوث األممــي. مــن هــذا المنطلــق، تتجــى  مجتمعاتهــا المحليــة( يف المحافــل الــي لهــا صل
ــا عــى  ــز قدرته ــل لدعــم هــذه المجموعــات وتعزي ــة عــى المــدى الطوي ــات وبرامــج تدريبي احلاجــة إىل توفــر تموي
ااًلنضــواء تحــت تحالفــات نســوية، وتنســيقها مــع هــذه اجلهــات، وفتــح المجــال أمامهــا اللنخــراط يف عمليــة الســام 
واقــراح جــدول أعمــال مشــرك. هنــاك أيًضــا حاجــة إىل إنشــاء قنــوات تواصــل واضحــة بــن المجموعــات النســوية 
المشــاركة يف مبــادرات المســارين الثــاين والثالــث لتعزيــز مســتوى انخراطهــا وتمثيلهــا، وتعميــم المعرفــة ونــرش 

المعلومــات عــرب كا المســارين.

]9] “املرأة والسام واألمن”، مكتب املبعوث الخاص لألمن العام لألمم املتحدة إىل اليمن، https://osesgy.unmissions.org/ar/املرأة-والسام-واألمن

]0]] كـجـزء مــن التحضــر ملحادثــات الســام يف جنيــف )انطلقــت يف أيلول/ســبتمرب ]]20(، ُطلــب مــن أعـضـاء الفريــق االستشــاري الفنــي املعينــن حديًثــا إعــداد أوراق نقــاش ـحـول املوضوعــات امُلســندة 

إليهن، بما يتماىش مع تجاربهن وخرباتهن. انظر: جوك بورجينا، “التخطيط االسراتيجي ملا هو أبعد من أجندة املرأة والسام واألمن يف اليمن: أهمية اتفاقية القضاء عى جميع أشكال 

https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_ ،202[ التمييــز ضــد امـلـرأة )ســيداو(”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 29 أغســطس/آب

and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf

]]]] نفس املرجع السابق.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis- 202[ ،2]] فاطمة مطهر، “شبكات جديدة للمرأة اليمنية يف بناء السام”، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 5] أكتوبر[

ar/[5305

]3]] تراجعت إىل حد كبر أنشطة منظمات املجتمع املدين املركزة عى حقوق النساء يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يف اليمن، وذلك بسبب املضايقات والتهديدات من السلطات الحوثية. 

انظــر، “الحركــة النســوية اليمنيــة املتواريــة تشــكل شــبكة حمايــة ظــل”، املركــز اليمنــي للسياســات، فرباير/شــباط https://www.yemenpolicy.org/ar ،2022/الحركة-النســوية-اليمنية-

https://theworld.org/  ،20[9 29 يوليو/تمــوز  الـحـرب بمســاعدة شــبكة ســرية عامليــة”، غلوبــال بوســت،  إليزابيــث هاجــدورن، “ناشــطات يمنيــات يهربــن مــن ويــات  املتوارية-تشــك/ 

stories/2019-07-29/yemeni-women-activists-escape-war-help-global-underground-network

]]]] تضــم مجموعــة التســعة: التوافــق النســوي اليمنــي لألمــن والســام، والقمــة النســوية اليمنيــة، وتحالــف ـشـركاء الســام، ومؤسســة فتيــات مــأرب )التــي تمثلهــا يف املجموعــة حالًيــا صانعــات 

الســام(، ومؤسســة القيــادات الشــابة )التــي يمثلهــا املجلــس االستشــاري الشــبابي(، وجنوبيــات ألجــل الســام، وشــبكة أصــوات الســام النســوية، وشــبكة نـسـاء مــن أجــل اليمــن، ومنصــة 

شــباب وعــي.

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15305
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15305
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83/
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83/
https://theworld.org/stories/2019-07-29/yemeni-women-activists-escape-war-help-global-underground-network
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83/
https://theworld.org/stories/2019-07-29/yemeni-women-activists-escape-war-help-global-underground-network
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ثغرات تعيق مشاركة المرأة في عملية السالم 
في اليمن

كمــا ُذكــر آنًفــا، توجــد حاجــة إىل تعزيــز قنــوات التواصــل بــن المجموعــات المنخرطــة يف مبــادرات المســارين الثــاين 
والثالــث، لكــن يف مجمــل األحــوال، تظــل عقبــة كبــرة تتمثــل يف إقصــاء المــرأة تماًمــا مــن محادثــات المســار األول، 

حيــث مــا يــزال غيابهــا عــن طاولــة المفاوضــات مبعــث قلــق عميــق. 

يف هــذا الســياق، أشــارت المشــاركات يف ورشــة العمــل إىل الثغــرات القائمــة يف نُهــج المنظمــات التابعــة أللمــم 
المتحــدة وغرهــا مــن المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة المســؤولة عــن تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن، كونهــا 
اًل تفعــل الكثــر لضمــان مشــاركة هادفــة للمــرأة يف عمليــة الســام بينمــا تواجــه النســاء إجــراءات قمعيــة مزايــدة 
تقــّوض حقوقهــن داخــل اليمــن. بنــاء عــى تجاربهــن يف ااًلنخــراط بجهــود الســام الــي ترعاهــا األمــم المتحــدة، 
ــع المــدين(  ــة والسياســية والمجتم ــف المجــااًلت ااًلقتصادي ــات )ذوات اخلــربة يف مختل حــرصت المشــاركات اليمني

ــات كالتــايل:  ــرز التحدي أب

نُُهج ال تتماىش مع السياق المحيل وال تشمل النساء

أجمعــت المشــاركات يف ورشــة العمــل عــى عــدم تمــايش نُُهــج عمليــة الســام الــي ترعاهــا األمــم المتحــدة يف اليمــن 
مــع احلقائــق عــى األرض، األمــر الــذي قــّوض نجاعــة هــذه النُهــج، مشــرات إىل أوجــه قصــور واضحــة يف تعزيــز 
المشــاركة المنصفــة والهادفــة للمــرأة يف مفاوضــات الســام اليمنيــة. يف مؤتمــر احلــوار الوطــي )]2013-201(، 
تفاوضــت النســاء عــى حصــة 30 يف المئــة يف الهيئــات المنتخبــة والمؤسســات احلكوميــة، غــر أن تلــك اجلهود نُســفت 
مــع انــداًلع الــرصاع حيــث ُهمشــت النســاء بشــكل شــبه كُي مــن عمليــة الســام الرســمية، واقتــرصت مشــاركتهن عــى 
محادثــات المســارين الثــاين والثالــث مــع حرصهــن يف أدوار استشــارية تماًمــا كمــا حــدث مــع اجلهــات الفاعلــة األخــرى 

مــن المجتمــع المــدين.

نقص يف عدد اخلرباء المتخصصني يف الشؤون اجلنسانية يف اليمن

تحــت مظلــة أجنــدة المــرأة والســام واألمــن، أملــت النســاء اليمنيــات يف احلصــول عــى دعــم األمــم المتحــدة 
والمجتمــع الــدويل بإرشاكهــن يف جهــود الوســاطة وبنــاء الســام. ســعى مكتــب المبعــوث األممــي إىل تعزيــز أجنــدة 
ــؤون  ــارين يف الش ــام 2015 مستش ــذ ع ــّن من ــث ع ــمواًًل، حي ــر ش ــام أك ــة س ــي عملي ــن وتب ــام واألم ــرأة والس الم
اجلنســانية، لكــن الُمشــاركات نّوهــن إىل وجــود ثغــرات يف فهــم أولئــك المستشــارين للتحديــات الــي تواجههــا المــرأة 
ــة  ــا.]15] كمــا أرشن إىل وجــود فجــوات معلوماتي ــم دعمه ــي يت ــوع المشــاريع ال ــه عــى ن يف اليمــن، ممــا ألقــى بظال
ــع لمكتــب المبعــوث، إىل جانــب افتقــار األخــر  واضحــة بــن المجتمــع المحــي والمجلــس ااًلستشــاري للمــرأة التاب

إطــار عمــل تنظيمــي ممــا يؤثــر ســلبًا عــى فعاليــة أنشــطته.

]5]] تشــر دراســة أُجريــت عــام ]202 ملراجعــة أجنــدة املــرأة والســام واألمــن يف اليمــن إىل عــدم وجــود خطــة اســراتيجية للمجتمــع الــدويل، وامليــل إىل عــدم تنســيق األنشــطة ممــا يتســبب يف ازدواجيــة 

املبــادرات. انظــر: ـجـوك بورجينــا، “التخطيــط االـسـراتيجي ملــا هــو أبعــد مــن أجنــدة امـلـرأة والســام واألمــن يف اليمــن: أهميــة اتفاقيــة القـضـاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد امـلـرأة )ســيداو(”، 

https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_ ،202[ مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 29 أغســطس/آب

Yemen_ar.pdf

https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
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مبادرات قصرية األجل ودراسات غري وافية

أشــارت المشــاركات اليمنيــات يف ورشــة العمــل إىل انخفــاض الدعــم الــدويل -ســواء المــايل أو برامــج بنــاء القــدرات 
-عــى مــدى الســنوات الماضيــة، وأكــدن أن الدعــم المقــدم والمخصــص لصانعــات الســام )مــن ضمن ذلــك حمايتهن( 
ــم  ــتدامتها. تتفاق ــدى اس ــة وم ــادرات ذات الصل ــام للمب ــر الع ــف التأث ــا يُضع ــد؛ مم ــر األم ــدوًدا وقص ــزال مح ــا ي م
هــذه التحديــات مــع افتقــار البحــوث والدراســات واألوراق السياســاتية المســتنبطة عــى المســتوى الــدويل عنــارص 
تعكــس أولويــات المــرأة، بــل وأحيانـًـا تســتبعد اخلــربات ووجهــات النظــر المحليــة واًل تأخــذ بعــن ااًلعتبــار ااًلنقســامات 
المناطقيــة والطائفيــة الــي عّمقتهــا احلــرب يف اليمــن عــى نحــو غــر مســبوق. مــن هــذا المنطلــق، شــددت المشــاركات 
عــى رضورة تركــزي اجلهــود عــى إجــراء مزيــد مــن الدراســات الــي تتعمــق يف القضايــا ااًلجتماعيــة الــي ولّدتهــا احلــرب 

والســبل المحتملــة الكفيلــة باســتعادة الســام وتخفيــف ااًلحتقــان داخــل المجتمــع اليمــي.

غياب احلماية للنساء المنخرطات يف مجال بناء السالم

محليًــا، أظهــرت النســاء مســتوى عــاٍل مــن ااًلنخــراط واحلنكــة يف جهــود الوســاطة وبنــاء الســام،]16] لكــن غيــاب 
تمثيلهــن بشــكل شــبه كُي يف هيــاكل احلكومــة يقــّوض ُقدرتهــن عــى ممارســة التأثــر مــن خــال القنــوات الرســمية. 
ــة يف  ــة وفــوارق جنســانية متأصل ــات هيكلي ــا عقب ــر السياســية العلي ــل المشــاركات يف الدوائ تواجــه النســاء القائ
المجتمــع اليمــي، وبالتــايل ظهــرت تحديــات اجتماعيــة إضافيــة أمــام النســاء المنخرطــات يف مبــادرات حفــظ الســام 
وقّوضــت مــن أهميــة أدوارهــن وتأثرهــن. مثــًا، تواجــه صانعــات الســام يف المناطــق الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون 
عقبــات كبــرة حيــث تُطبَّــق سياســات ممنهجــة تهــدف بشــكل عــام للحــد مــن دور المــرأة يف المجــال العــام وداخــل 
المجتمــع، بــل وتتعــرض بعضهــن لتهديــدات مبــارشة بحجــة أنهــن يخدمــن أجنــدات غربيــة تصفهــا ســلطات احلوثيــن 
بالـ”احلــرب الناعمــة”]]1] ضــد الهويــة الثقافيــة المحليــة. اًل تقتــرص ممارســات الرهيــب هــذه عــى المناطــق اخلاضعــة 
لســيطرة احلوثيــن، حيــث أشــارت مشــاركات مــن عــدن )يف ورشــة العمــل( إىل تحديــات مماثلــة يف المناطــق اخلاضعــة 
اســميًا لســيطرة احلكومــة المعــرف بهــا دوليًــا تتمثــل يف ااًلبــزاز المــادي والمضايقــات وإقصائهــن عــى أســاس 

ااًلنتمــاء المناطقــي أو الســيايس أو النــوع ااًلجتماعــي.

]]]] دور امـلـرأة كوســيطة أمــر شــائع يف اليمــن، وخاصــة بــن القبائــل. انظــر ريــم مجاهــد، بلقيــس اللهبــي، ماغنــوس فيتــز، “األدوار غــر التقليديــة للنـسـاء يف املجتمعــات القبليــة”، مركــز صنـعـاء 

https://sanaacenter.org/files/Women_Non_Traditional_Roles_in_Tribal_Societies_ar.pdf  ،2022 فرباير/شــباط   [ االـسـراتيجية،  للدراســات 

]]]] أشــار خطــاب علنــي لزعيــم جماعــة الحوثيــن عبدامللــك الـحـويث، إىل “الـحـرب الناعمــة” باعتبارهــا غــزًوا فكريًــا وثقافًيــا ضــد املجتمــع اليمنــي مــع تأـثـرات وعوامــل ســلبية متنوعــة. بحســب الـحـويث، 

فــإن الحــرب الناعمــة مفهــوم معقــد يتجــى مــن خــال غــزو فكــر املؤمنــن لتجريدهــم مــن مبادئهــم وانحرافهــم عــن هويتهــم وأخاقهــم الدينيــة، والحــرب الثقافيــة هــي نفســها الحــرب الناعمــة. 

مقتطــف مــن خطــاب علنــي ألقــاه عبدامللــك الحــويث يف 20 ديســمرب/كانون األول 9]20 بعنــوان “اإليمــان يف اليمــن”. “رصــد حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن، بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ ،2020 منــذ ســبتمرب/أيلول ]]20”، فريــق الـخـرباء البارزيــن الدوليــن واإلقليميــن بشــأن اليمــن، 29 ســبتمرب/أيلول

HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf

https://sanaacenter.org/files/Women_Non_Traditional_Roles_in_Tribal_Societies_ar.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf
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آراء نسوية حول األولويات التي يتعّين تضمينها 
في أجندة بناء السالم

حــددت المشــاركات اليمنيــات األولويــات الــي يتعــّن تضمينهــا يف جهــود بنــاء الســام بمــا يكفــل فعاليــة وشــمول 
العمليــة بأكملهــا، وحرصنهــا يف إطــار ثاثــة محــاور: ااًلقتصاديــة والسياســية والمدنيــة.

األولويات يف المحور االقتصادي

رأت المشــاركات يف ورشــة العمــل حاجــة ماســة إىل تحقيــق ااًلســتقرار ااًلقتصــادي باعتبــاره أولويــة جوهريــة لعمليــة 
الســام، حيــث اًل يخفــى التأثــر المدمــر للحــرب عــى اقتصــاد البــاد.]18] يف هــذا الصــدد، أشــارت المشــاركات -مــن 
بينهــن مرصفيــات وخبــرات اقتصاديــات -إىل تركــزي جهــود الســام الــي ترعاهــا األمــم المتحــدة عــى التســوية 
السياســية بــن أطــراف الــزاع مــع إهمــال اجلانــب ااًلقتصــادي اجلوهــري يف تقاســم الســلطة. كان أللزمــة ااًلقتصاديــة 
الــي عصفــت بالبــاد أثــر مدمــر عــى النســاء تحديــًدا ممــن أُجــربن عــى البحــث عــن عمــل لتلبيــة احتياجاتهــن 
األساســية، ورغــم هــذا يُهمشــن مــن المناقشــات المدرجــة يف المســار ااًلقتصــادي. تشــر دراســات أُجريــت مؤخــرًا]19] 
إىل تنامــي انخــراط النســاء يف مشــاريع ُمــدرة للدخــل منــذ انــداًلع احلــرب، وهــو تحــّول يتيــح مــن ناحيــة فرصــة للنســاء 
ــة أخــرى يهــدد بــرك النســاء عرضــة اللســتغال واألجــور غــر المنصفــة يف  ــه مــن ناحي لدخــول ســوق العمــل، لكن
ــة العامــات. عــى هــذا األســاس، حــددت  ــي تكفــل حماي ــة ال ــن الكافي ــاب القوان ــون وغي ــاب ســيادة القان ظــل غي
المشــاركات يف ورشــة العمــل األولويــات التاليــة بغيــة خلــق فــرص عمــل اًلئقــة جلميــع رشائــح المجتمــع والتخفيــف 

ــا( مــن الوضــع اإلنســاين المــردي:  )ولــو جزئيً

]]]] انكمــش الناتــج املحــي اإلجمــايل لليمــن بنســبة ]2 يف املائــة تقريًبــا عــام 5]20، ونســبة ].9 يف املائــة عــام ]]20، ونســبة 5.9 يف املائــة عــام ]]20. أغلقــت أكــر مــن ثلــث الـشـركات أبوابهــا وـشـرعت 

https://yemen.un.org/sites/ ،20[9 ،أكــر مــن النصــف التــي ظلــت عاملــة يف تقليــص عــدد موظفيهــا. انظــر: “تقييــم تأثــر الحــرب عــى التنميــة يف اليمــن”، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ

 default/files/2019-09/Assessing%20the%20Impact%20of%20War%20on%20Development%20in%20Yemen.pdf

]9]] لاطاع عى الُبعد الجندري لتأثر األزمة عى اليمنين، انظر فوزية العمار، وهانا باتشيت، وشمس شمسان، “ الُبعد الَجندري لألزمة اليمنية: فهم التجارب امُلعاشة خال الحرب”، مركز 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19178 ،20[9 صنعاء للدراسات االسراتيجية، ]] ديسمرب/كانون األول

نساء يمنيات يبحنث األولويات اليت يتعني تضمينها يف عملية السالم، خالل ورشة عمل يف عّمان بتاريخ 18 سبتمرب/ أيلول 2022 // صورة لمركز صنعاء.

https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing%20the%20Impact%20of%20War%20on%20Development%20in%20Yemen.pdf
https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing%20the%20Impact%20of%20War%20on%20Development%20in%20Yemen.pdf
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خارطة طريق للتعايف االقتصادي

ــة  ــرىق إىل معاجلــة الدوافــع ااًلقتصادي ــي ترعاهــا األمــم المتحــدة اًل ت ــة ال رأت المشــاركات أن جهــود الســام اجلاري
للــرصاع. أدى انقســام البنــك المركــزي اليمــي بــن الفرعــن المتنافســن يف صنعــاء وعــدن إىل سياســات نقديــة 
متضاربــة،]20] ومعــه ارتفعــت أســعار الســلع األساســية بشــكل كبــر، أمــا يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلوثيــن، 
فلــم يتلــَق موظفــو القطــاع العــام رواتبهــم بانتظــام منــذ ســنوات. ويف ظــل اخلافــات القائمــة بــن ســلطات احلوثيــن 
(،]21] أصبح النقص يف المشــتقات  واحلكومــة بشــأن الــواردات المتدفقــة عــرب مينــاء احلديــدة )المطــل عــى البحر األحمــر
النفطيــة أكــر شــيوًعا وصاحــب ذلــك ارتفــاع أســعار الوقــود. لمواجهــة هــذه التحديــات، اقرحــت المشــاركات خارطــة 
طريــق للتعــايف ااًلقتصــادي تمنــح األولويــة لمســألة توحيــد فرعــي البنــك المركــزي اليمــي والسياســات النقديــة، إىل 
ــد  ــذا اقرحــن توحي ــة ودعــم القطــاع المــرصيف؛ ل ــة والمعامــات المرصفي ــات المالي ــب تســهيل إجــراء التحوي جان
ســعر الــرصف عــى مراحــل، وأن تجــري عمليــة تدفــق الســيولة، داخليـًـا ومــن اخلــارج، عــرب جلنــة مشــركة تحــت إرشاف 
األمــم المتحــدة، كمــا شــددن عــى رضورة ضمــان الشــفافية يف تبــادل البيانــات والمعلومــات الماليــة بــن فرعــي البنــك 

المركــزي يف صنعــاء وعــدن، وتعزيــز الثقــة بمــا يخــدم هــدف توحيــد السياســات الماليــة.

إصالح البنية التحتية واالستثمار فيها

ــرز آثــار احلــرب يف اليمــن هــو الدمــار الــذي حلــق بالبنيــة التحتيــة، وبالتــايل ســلطت المشــاركات الضــوء عــى  أحــد أب
أهميــة الركــزي عــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة يف إطــار خارطــة طريــق للتعــايف ااًلقتصــادي. بحســب دراســة 
اســتقصائية أُجريــت عــام 2018، تــرضرت البنيــة التحتيــة المحليــة للميــاه والكهربــاء بشــدة جــراء احلــرب، إىل جانــب 
تــرضر 0] يف المائــة مــن البنيــة التحتيــة لقطاعــي الصحــة والتعليــم وأكــر مــن 30 يف المائــة مــن شــبكات الطــرق.]22]

إدماج المرأة يف أجندة التنمية االقتصادية

اضطلعــت النســاء منــذ انــداًلع احلــرب بــأدوار ومســؤوليات جديــدة يف المجــال ااًلقتصــادي، حيــث أطلقــت عــدد منهــن 
مشــاريع جديــدة -غالبًــا مشــاريع مزليــة -أو بــدأن بمزاولــة ِمَهــن كانــت تُعــد فيمــا مــى حكــرًا عــى الرجــال.]23] 
ســاهمت جهــود ااًلســتجابة اإلنســانية يف خلــق فــرص عمــل جديــدة للنســاء، ومــن جهــة أخــرى ُجنــدت بعــض النســاء 
يف صفــوف قــوات األمــن التابعــة ألطــراف الــزاع. رغــم دخــول عــدد مزايــد منهــن ســوق العمــل، وحصــول بعضهــن 
عــى وظائــف ُمرضيــة أو افتتاحهــن مشــاريع تجاريــة ناجحــة، ُدفعــت أخريــات إىل أعمــال غر رســمية تتطلــب مجهوًدا 
بدنيـًـا مقابــل أجــور متدنيــة، كالعمــل يف المنــازل، يف حــن جلــأت أخريــات إىل التســول.]]2] يف ظــل هــذه احلقائــق، يجــب 
أن تراعــي ااًلســراتيجيات ااًلقتصاديــة المســتقبلية التغــرّات الــي طــرأت مــع انضمــام النســاء إىل القــوى العاملــة وأن 

تُأخــذ آراؤهــن بعــن ااًلعتبــار يف عمليــة الســام.

]20] ُتتــداول األوراق النقديــة القديمــة فقــط )أي تلــك املتداولــة قبــل انــدالع الـحـرب( يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، بينمــا ُتتــداول األوراق النقديــة الجديــدة املطبوعــة منــذ عــام ]]20 يف 

https:// ،202[ املناطــق الخاضعــة للســيطرة االســمية للحكومــة. انظــر رأفــت األكحــي، “االقتصــاد املشــكلة األكــر إلحاًحــا يف اليمــن ال الـحـرب”، فوريــن بوليــي، ] أكتوبر/تشــرين األول

/foreignpolicy.com/2021/10/08/yemen-crisis-war-economy-conflict-humanitarian-response

]]2] املرجع السابق نفسه.

، حســبما   20[[ اليمــن،   -  )EECR( التأهيــل املجتمعــي وإعــادة  الطارئــة  العمالــة  مبــادرة  اليمــن”،  القطاعــات يف  متعــدد  التعــايف املبكــر  “تقييــم  لاستشــارات،   AFAR تــوم الـمـربت وـشـركة  [22[

https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing%20the%20 ، 20[9 برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ،  اليمــن”،  التنميــة يف  الـحـرب عــى  تأثــر  ورد يف “تقييــم 

Impact%20of%20War%20on%20Development%20in%20Yemen.pdf

]23] فوزيــة العمــار، وهانــا باتشــيت، وشــمس شمســان، “ الُبعــد الَجنــدري لألزمــة اليمنيــة: فهــم التجــارب امُلعاشــة خــال الحــرب”، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، ]] ديســمرب/كانون األول 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19178 ،20[9

]]2] املرجع السابق نفسه.

https://foreignpolicy.com/2021/10/08/yemen-crisis-war-economy-conflict-humanitarian-response/
https://foreignpolicy.com/2021/10/08/yemen-crisis-war-economy-conflict-humanitarian-response/
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دعم الربامج المستثمرة يف المجتمعات المحلية: قطاعا األسماك والزراعة

حــددت المشــاركات قطاعــن رئيســين باعتبارهمــا ركزيتــا ااًلقتصــاد اليمــي واألكــر حاجــة إىل الدعــم وهمــا: قطــاع 
األســماك والقطــاع الزراعــي، اللــذان يعــدان أهــم مصــادر كســب العيــش بالنســبة لليمنيــن. تأثــر كا القطاعــن 
ــزوح  ــة ن ــاج نتيج ــتوى اإلنت ــاض مس ــة كانخف ــات جّم ــن تحدي ــماك م ــاع األس ــاين قط ــث يع ــرب، حي ــراء احل ــدة ج بش
العديــد مــن الصياديــن والقــوى العاملــة ذات الصلــة؛ وتوقــف اإلنتــاج يف مصانــع تجهــزي األســماك؛ وارتفــاع تكاليــف 
الوقــود وانخفــاض القــوة الرشائيــة المحليــة ممــا أدى إىل انخفــاض الطلــب المحــي عــى المنتجــات الســمكية؛ وكان 
ُضعــف أداء وزارة الزراعــة والــري والــروة الســمكية، مــن بــن تحديــات أخــرى.]25] بالمثــل، انخفــض اإلنتــاج الزراعــي 
بشــكل كبــر منــذ انــداًلع احلــرب، حيــث ُهجــرت األرايض الزراعيــة مــع نــزوح المزارعــن، وُدمــرت المحاصيــل واحلقــول 

عمــًدا، وارتفعــت تكاليــف إنتــاج ونقــل الســلع الزراعيــة جــراء النقــص يف الوقــود.]26]

األولويات يف المحور السيايس

تتمثــل أكــرب عقبــة سياســية -مــن وجهــة نظــر المشــاركات -يف جمــع القــوى المتنافســة تحــت مظلــة سياســية 
وطنيــة موحــدة، حيــث شــددن عــى احلاجــة إىل إعطــاء األولويــة لتأســيس نظــام ســيايس رشعــي يلــي احتياجــات 
جميــع رشائــح المجتمــع، نســاًء ورجــااًًل. يف أبريل/نيســان 2022، ُشــكل مجلــس القيــادة الرئــايس المكــّون مــن ثمانيــة 
أعضــاء يمثلــون أحــزاب مختلفــة مــن معســكر احلكومــة المعــرف بهــا دوليًــا )ليحــّل محــل الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي(. يعــاين المجلــس مــن حالــة انقســام تهــدد قدرتــه عــى أداء مهامــه، فيمــا تواصــل ســلطات احلوثيــن يف 
شــمال اليمــن ترســيخ أيديولوجيتهــا السياســية مــع تشــديد القيــود عــى حريــة المــرأة يف احلركــة والتعبــر مــن خــال 
اشــراط موافقــة ويل األمــر، أو الَمْحــرَم، جلميــع أنــواع األنشــطة الــي تزاولهــا. يف هــذا الســياق، حــددت المشــاركات يف 

ورشــة العمــل األولويــات السياســية التاليــة: 

دعم مجلس القيادة الرئايس يف استعادة مؤسسات الدولة

حــددت المشــاركات عــدًدا مــن العقبــات الــي تعيــق عمــل مجلــس القيــادة الرئــايس، بمــا يف ذلــك ااًلنقســام الســيايس 
بشــأن التسلســل القيــادي يف اجليــش وقــوات األمــن، وتراجــع إيــرادات الدولــة، وانقســام سياســات رصف العمــات. 
حثــت المشــاركات اجلهــات الفاعلــة الدوليــة -وخاصــة الســعودية واإلمــارات الراعيتــان لفكــرة إنشــاء مجلــس القيــادة 
الرئــايس -عــى دعــم اجلهــود الراميــة إىل تحقيــق التوافــق يف صنــع القــرارات السياســية والعســكرية داخــل المجلــس 
وتوزيــع المهــام بوضــوح بــن أعضائــه. كمــا اقرحــن تشــكيل جلنــة وســاطة -تــرشف عليهــا األمــم المتحــدة ومجلــس 
التعــاون اخلليــي -لمراقبــة وضمــان التوافــق بــن أعضاء المجلس يف إدارة الشــؤون العســكرية واألمنية والسياســية. 

تفعيل الهيئات القانونية وتخصيص حصة للنساء يف الهيئات احلكومية

ــة  ــة المختلف ــات الوطني ــد أهــداف القــوى والمكون ــايس ومســاعي توحي ــادة الرئ ــس القي ــود دعــم مجل يف إطــار جه
ــون  ــًوا يمثل ــن 50 عض ــة م ــان 2022 مؤلف ــل/ نيس ــة يف ] أبري ــاور والمصاحل ــة التش ــكلت هيئ ــه، ُش ــة تحت المنضوي
مختلــف األطيــاف السياســية حيــث أُســند إليهــا مهمــة توحيــد أهــداف ورؤى مجلــس القيــادة الرئــايس يف اســتعادة 

https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_ ،2020 أبريل/نيســان   [ اليمــن”،  قـطـاع األســماك يف  اليمنــي، “تطويــر  تصــور االقتصــاد  إعــادة  ]25] مشــروع 

Yemens_Economy-policy_brief_19_ar.pdf

https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing%20the%20Impact%20 ،20[9 ،2] تقييــم تأثــر الـحـرب عــى التنميــة يف اليمــن”، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ[[

 of%20War%20on%20Development%20in%20Yemen.pdf

https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_19_ar.pdf
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_19_ar.pdf
https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing%20the%20Impact%20of%20War%20on%20Development%20in%20Yemen.pdf
https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing%20the%20Impact%20of%20War%20on%20Development%20in%20Yemen.pdf
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مؤسســات الدولــة. تضــم الرئاســة التنفيذيــة للهيئــة خمســة أعضــاء مــن بينهــم امــرأة واحــدة.]]2] يف هــذا الصــدد، 
ــز  ــايس وتعزي ــادة الرئ ــس القي ــة لدعــم مجل ــل عمــل الهيئ شــددت المشــاركات يف ورشــة العمــل عــى رضورة تفعي
دور ومشــاركة المــرأة بصــورة أكــرب يف مفاوضــات الســام. رغــم اجلهــود الــي تبذلهــا الناشــطات ومنظمــات المجتمــع 
ــارات اجلندريــة يف عمليــة الســام، جــرى بشــكل ممنهــج  ــز إدمــاج المــرأة وتســليط الضــوء عــى ااًلعتب المــدين لتعزي
تجاهــل احلصــة المخصصــة للنســاء يف الهيئــات احلكوميــة )بواقــع 30 يف المائــة( الُمتفــق عليهــا يف مؤتمــر احلــوار 

الوطــي )]2013-201(.

إنهاء القيود المفروضة عىل حرية المرأة يف احلركة والتعبري 

طبقــت ســلطات جماعــة احلوثيــن العديــد مــن اللوائــح الراميــة إىل تقييــد حركــة المــرأة ومشــاركتها يف المجــال 
العــام، أبرزهــا منــع ســفر النســاء دون مرافقــة ويل األمــر. أثــر هــذا بشــكل خــاص عــى النســاء اليمنيــات العامــات يف 
المنظمــات الدوليــة، اللــوايت ُمنعــن مــن الســفر خــارج محافظاتهــن األصليــة، وبالتــايل وجــدن أنفســهن محرومــات من 
المشــاركة يف برامــج تدريبيــة مهمــة أو غــر قــادرات عــى أداء وظائفهــن. لــم تُســتنَث المناطــق احلرضيــة يف صنعــاء مــن 
هــذه الممارســات، حيــث أفــادت تقاريــر بمنــع النســاء مغــادرة منازلهــن أوقــات المســاء، وتعرضــت النســاء االليت يقــدن 
ــك، تواجــه  ــد نقــاط التفتيــش مــع تهديدهــن بإلغــاء رخــص قيادتهــن.]28] عــاوة عــى ذل الســيارات للمضايقــات عن
الناشــطات المدافعــات عــن حقــوق المــرأة والعامــات يف مجــال حفــظ الســام حمــات تشــهر تهــدف إىل ترهيبهــن 
بإجــراءات تأديبيــة بمــا يف ذلــك الســجن. اًل يقتــرص هــذا الرهيــب الُممــارس ضــد النســاء عــى مناطــق احلوثيــن، بــل 

أيًضــا يف مناطــق ســيطرة احلكومــة المعــرف بهــا دوليًــا.

األولويات المحددة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدين

لعبــت منظمــات المجتمــع المــدين دورًا محوريًــا يف توفــر شــبكات األمــان ااًلجتماعــي واحلفــاظ عــى ااًلســتقرار 
وتماســك النســيج ااًلجتماعــي يف اليمــن. عــى المســتوى الشــعي، عملــت المنظمــات النســوية المجتمعيــة بــا كلــل 
لتخفيــف العــبء عــى مجتمعاتهــا المحليــة عــرب تقديــم الدعــم اإلنســاين والمشــاركة يف الوســاطات لفــض الزاعــات. 
رغــم هــذا، تواجــه منظمــات المجتمــع المــدين جملــة مــن التحديــات، وكثــر منهــا يف حاجــة ماســة إىل أبســط أنــواع 
الدعــم المــايل والفــي كونهــا غــر مجهــزة لتلبيــة المتطلبــات البروقراطيــة المعقــدة الــي يشــرطها المانحــون 
مقابــل تقديــم منــح ماليــة صغــرة.]29] كمــا تواجــه منظمــات المجتمــع المــدين تحديــات وقيــوًدا مزايــدة عــى أطرهــا 

التشــغيلية، اًل ســيما المنظمــات العاملــة يف مجــال بنــاء الســام الــي تتعــرض بشــكل خــاص للرهيــب.]30]  

توطني عملية بناء السالم

أحــد أهــم المواضيــع الرئيســية الــي ســلطت ورشــة العمــل الضــوء عليهــا هــي احلاجــة إىل توطــن عمليــة بنــاء 
ــة للخــرباء  ــك إعطــاء أولوي ــب ذل ــون بمــا يتمــاىش مــع احتياجــات مجتمعهــم. يتطل الســام بحيــث يقودهــا اليمني
ــز إمكانياتهــا، وضمــان أن تُصمــم  ــة وااًلســتثمار يف تعزي اليمنيــن، والعمــل مــع منظمــات المجتمــع المــدين المحلي

]]2] تمتد مسرة جميلة عي رجاء لـ 30 عاًما من الخدمة الحكومية اليمنية كممثلة ومستشارة يف السلك الدبلومايس، فضًا عن العديد من الوزارات. كانت أيضا وسيًطا بارًزا وعضًوا يف مؤتمر 

الحوار الوطني باليمن )]]20-3]20(. ماحظة املحررين: جميلة رجاء هي أيًضا عضو يف الهيئة االستشارية ملركز صنعاء.

https://sanaacenter.org/ar/the- ،2022 2] “افتتاحيــة مركــز صنـعـاء -ال يجــب املســاومة عــى مكتســبات امـلـرأة اليمنيــة”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، ]] أكتوبر/تشــرين األول[[

yemen-review/september-2022/18924

]29] جوك بورجينا، “التخطيط االسراتيجي ملا هو أبعد من أجندة املرأة والسام واألمن يف اليمن: أهمية اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(”، مركز صنعاء للدراسات 

https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf ،202[ االسراتيجية، 29 أغسطس/آب

]30] لاـطـاع عــى ملخــص لعمــل املجتمــع املــدين يف اليمــن، انظــر: عبــد الكريــم قاســم، ولــؤي أمــن، ومرايــكا ترانســفيلد، وإيفــا ســتجليصكا، “دور املجتمــع املــدين يف بـنـاء الســام باليمــن”، مركــز 

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf  ،2020 مايو/أيــار   [  ، )كاربــو(  الشــرق  مــع  بالـشـراكة  التطبيقيــة  الدراســات 

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18924
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18924
https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf
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اخلطــط وتُنفــذ مــن ِقبــل يمنيــن ألبنــاء بلدهــم. أثـّـر تراجــع دور اجلهــات المانحــة داخــل البــاد عــى مســتوى انخراطهــا 
وتنســيقها مــع اجلهــات الفاعلــة المحليــة، كمــا فشــلت )تلــك اجلهــات( يف الوفــاء بالزاماتهــا بتوطــن المبــادرات وفــق 
مــا تعهــدت بــه يف القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين المنعقــدة بإســطنبول يف مايــو/ أيــار 2016.]31] يف هــذا الســياق، 
شــددت المشــاركات عــى أهميــة الضغــط عــى المانحــن للوفــاء بتعهداتهــم بالعمــل يــًدا بيــد مــع منظمــات المجتمــع 
المــدين، وهــو مــا يتطلــب مــن المنظمــات الدوليــة تنفيــذ برامــج تلــي ااًلحتياجــات ذات األولويــة بالنســبة للمجتمعــات 
المحليــة، وضمــان أن يذهــب اجلــزء األكــرب مــن الدعــم إىل خطــط التعــايف والتنميــة وإعــادة اإلعمــار، بمــا يحــد مــن 
ااًلعتمــاد المفــرط عــى المســاعدات اإلنســانية. كمــا أكــدت المشــاركات تراجــع عــدد الربامــج المهمــة واحتياجهــا 
الشــديد للدعــم، بمــا يف ذلــك الــي تســتهدف قطاعــي التعليــم والصحــة وذوي ااًلحتياجــات اخلاصــة ومــرىض اإليــدز 

يف اليمــن.

رفع القيود المفروضة عىل عمل منظمات المجتمع المدين

تجــد منظمــات المجتمــع المــدين العاملــة يف المناطــق الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون نفســها مضطــرة للتعامــل مــع 
متطلبــات مزايــدة التعقيــد للتســجيل واســتصدار أو تجديــد الراخيــص واحلصــول عــى موافقــات لتنفيــذ مشــاريع. 
فضــًا عــن ذلــك، تحتــاج المنظمــات للحصــول عــى إذن مــن ســلطات احلوثيــن لتنفيــذ أنشــطة معينــة، بمــا يف ذلــك 
الســماح بتنقــل موظفيهــا داخــل البــاد، أو تنظيــم دورات تدريبيــة أو ورش عمــل، وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة عــى 
المنظمــات العاملــة يف مجــال منــارصة المســاواة بــن اجلنســن وحقــوق المــرأة. مــن جهــة أخــرى، تواجــه منظمــات 
المجتمــع المــدين العاملــة يف مناطــق ســيطرة احلكومــة تحديــات مماثلــة، حيــث تفــرض وزارتــا الشــؤون ااًلجتماعيــة 
والعمــل والتخطيــط والتعــاون الــدويل إجــراءات معقــدة للتســجيل أو منــح أو تجديــد الراخيــص، إضافــة لتدخــل 

ســلطات األمــر الواقــع )الــي باتــت متعــددة يف تلــك المناطــق( يف عمــل المنظمــات.]32] 

شجب القيود احلالية المفروضة عىل النساء

ــات يف  ــى العام ــيما ع ــن، اًل س ــلطات احلوثي ــا س ــي فرضته ــة ال ــر التقييدي ــن التداب ــر م ــكل كب ــاء بش ــرت النس تأث
ــرأة  ــر للم ــة ويل األم ــة ورشط مرافق ــدورات التدريبي ــاط يف ال ــع ااًلخت ــع المــدين. أدت سياســة من ــات المجتم منظم
عنــد تنقلهــا إىل تقويــض المكاســب الــي حققتهــا النســاء يف هــذا القطــاع )شــهد تنامــي مشــاركة المــرأة منــذ انــداًلع 
احلــرب(. لــم يُبــد المجتمــع الــدويل اهتماًمــا كافيـًـا بإدانــة التدابــر القمعيــة الــي تُهــدد بعــزل المــرأة عــن احليــاة العامــة 
رغــم ااًلنتهــاكات الرصيحــة حلقوقهــا.]33] مــن هــذا المنطلــق، حثــت المشــاركات المجتمــع الــدويل عــى مطالبــة جميــع 

األطــراف برفــع القيــود المفروضــة عــى حريــة حركــة المــرأة.

]]3] “الصفقــة الكــربى”، التــي أُطلقــت خــال القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين بإســطنبول يف مايــو/ أيــار ]]20، هــي مبــادرة بــن بعــض أكــرب الجهــات املانحــة واملنظمــات اإلنســانية، التــي تعهــدت بتســليم 

املســاعدة مباشــرة إىل املحتاجــن بســرعة وكفــاءة، وتحســن نجاعــة وفعاليــة العمــل اإلنســاين. 

]32] عبــد الكريــم قاســم، ولــؤي أمــن، ومرايــكا ترانســفيلد، وإيفــا ســتجليصكا، “دور املجتمــع املــدين يف بنــاء الســام يف اليمــن”، مركــز الدراســات التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )كاربــو(، ] مايو/أيــار 

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf ،2020

https://sanaacenter.org/ar/the- ،2022 33] “افتتاحيــة مركــز صنـعـاء -ال يجــب املســاومة عــى مكتســبات امـلـرأة اليمنيــة”، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، ]] أكتوبر/تشــرين األول[

yemen-review/september-2022/18924

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18924
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18924
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الخالصة 

ــود المســار األول ومفاوضــات الســام الرســمية،  ــرأة مــن جه ــش الم ــة إىل التصــدي لتهمي ــود الرامي يف ســياق اجله
ُدعيــت نســاء رائــدات يف قطاعــات متنوعــة داخــل اليمــن للمشــاركة يف ورشــة عمــل، بهــدف تعزيــز أصواتهــن وتســليط 
الضــوء عــى رؤاهــن لعمليــة الســام. أتاحــت الورشــة فرصــة لمناقشــة التحديــات الرئيســية الــي تواجههــا المــرأة 
واقــراح آليــات تكفــل نُهــج أكــر فعاليــة وشــمواًًل إلرســاء الســام يف اليمــن. رغــم مــرور ثمــاِن ســنوات عــى انــداًلع 
ــدة المــرأة  ــذ أجن ــة األخــرى )المســؤولة عــن تنفي ــج منظمــات األمــم المتحــدة والمنظمــات الدولي احلــرب، تفتقــر نُُه
والســام واألمــن( إىل مبــدأ الشــمول بــإرشاك النســاء يف عمليــة الســام باليمــن، األمــر الــذي يزيــد مــن تهميشــهن يف 
وقــت يواجهــن تدابــر قمعيــة مزايــدة. عــى هــذا األســاس، ومــن واقــع تجاربهــن يف المشــاركة بعمليــة الســام الــي 
ترعاهــا األمــم المتحــدة، ســلطت المشــاركات الضــوء عــى بعــض أوجــه القصــور الــي تتخلــل نُُهــج األمــم المتحــدة 
والمجتمــع الــدويل، منهــا عــدم األخــذ يف ااًلعتبــار الســياق اليمــي وثقافــة البلــد وخصوصيتــه، وعــدم كفايــة اخلــرباء 

المتخصصــن يف الشــؤون اجلنســانية، وتراجــع الدعــم المــايل، والركــزي عــى مبــادرات قصــرة األجــل. 

يف معــرض رّدهــن عــى طلــب تحديــد رؤيتهــن للجوانــب الــي يجــب أن تكــون أولويــة إلرســاء الســام يف اليمــن، حــددت 
المشــاركات ااًلســتقرار ااًلقتصــادي، مشــرات إىل أن محادثــات الســام ركــزت يف الغالــب عــى اجلوانــب السياســية، 
وأهملــت المســائل ااًلقتصاديــة اجلوهريــة لتقاســم الســلطة. واقرحــن وضــع خارطــة طريــق للتعــايف ااًلقتصــادي 
ــدة  ــآراء النســاء يف األجن ــك المركــزي اليمــي، واألخــذ ب ــن فرعــي البن ــة ب ــد السياســات النقدي ــز عــى دعــم توحي ترك
ــة الــي تــرضرت مصــادر كســب عيشــها خــال احلــرب،  ــة، ودعــم المجتمعــات المحلي ــة ااًلقتصادي المتعلقــة بالتنمي
ــة. عــى المســتوى الســيايس، شــددت المشــاركات عــى  ــاء البنيــة التحتيــة يف اليمــن كأولوي والركــزي عــى إعــادة بن
أهميــة دعــم مجلــس القيــادة الرئــايس )والهيئــات القانونيــة ذات الصلــة( يف اســتعادة مؤسســات الدولــة، ورضورة 
ااًللــزام بتخصيــص حصــة للنســاء اًل تقــل عــن 30 يف المائــة يف الهيئــات احلاكمــة -وفــق مــا تــم التفــاوض عليــه يف 
مؤتمــر احلــوار الوطــي )]201-2013(. كمــا حثــت المشــاركات جماعــة احلوثيــن عــى وضــع حــد للتدابــر التقييديــة 

الــي تنتهــك حريــة المــرأة يف احلركــة والتعبــر.

وأكــدت المشــاركات عــى أهميــة توطــن عمليــة الســام يف اليمــن، ورضورة أن يعمــل المجتمــع الــدويل مــع منظمــات 
المجتمــع المــدين المحليــة الــي كانــت يف طليعــة اجلهــود المبذولــة للحفــاظ عــى تماســك النســيج ااًلجتماعــي. تعــاين 
منظمــات المجتمــع المــدين المحليــة مــن نقــص يف التمويــل، وتفتقــر إىل احلمايــة يف بيئــة قمعيــة عــى نحــو مزايــد، 
وتواجــه متطلبــات بروقراطيــة معقــدة للتســجيل واســتصدار أو تجديــد الراخيــص واحلصــول عــى موافقــات 

لتنفيــذ مشــاريع.

ــي  ــة -تغط ــة والدولي ــواء المحلي ــة -س ــراف المتفاوض ــات أللط ــن التوصي ــدد م ــا بع ــل أعماله ــة العم ــت ورش اختتم
ــة الرئيســية الــي يجــب تضمينهــا يف مفاوضــات واتفاقيــات الســام  ــب السياســية وااًلجتماعيــة وااًلقتصادي اجلوان

المتعلقــة باليمــن.
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التوصيات 

توصيات لتبي نُهج تراعي إدماج المرأة يف عملية السام الي ترعاها األمم المتحدة

إىل المجتمع الدويل ومكتب المبعوث األممي اخلاص وهيئة األمم المتحدة للمرأة:

ضمــان إرشاك المــرأة يف مفاوضــات واتفاقيــات وقــف إطــاق النــار، ويف جلــان متابعــة ورصــد هكــذا 	 
اتفاقيــات.

ــي 	  ــات ال ــة ويف ااًلجتماع ــع مســارات الســام الثاث ــرأة بشــكل مســتمر يف جمي ــان مشــاركة الم ضم
يعقدهــا مكتــب المبعــوث األممــي اخلــاص، والتقيـّـد بحصــة 30 يف المائــة لتمثيــل المــرأة )وفــق مــا تــم 

التفــاوض عليــه يف مؤتمــر احلــوار الوطــي(.

اتبــاع مبــدأ الشــفافية يف عمليــة اختيــار الشــبكات النســوية المنخرطــة يف عمليــة الســام، وأهميــة أن 	 
تتســم معايــر ااًلختيــار والرشــيح بالشــمول والوضــوح، وأن تعكــس تمثيــًا جغرافيـًـا متنوًعــا.

بنــاء قــدرات الشــبكات والتحالفــات النســوية عــرب دعــم قنــوات التنســيق فيمــا بينهــا، وتوضيــح أدوارها 	 
ــل  ــارات وتكام ــك المس ــن تل ــوة ب ــة ردم الفج ــول كيفي ــات ح ــراء دراس ــة، وإج ــارات الثاث ــرب المس ع

جهــود كل مســار يف تطويــر أجنــدة الســام باليمــن.

ــة عــن اليمــن بنرشهــا للعامــة، بمــا 	  ــات اإلحصائي ــي تتعامــل مــع البيان ــة ال ــزام الســلطات المحلي إل
يتيــح اســتخدامها إلجــراء دراســات مســتقبلية تتنــاول القضايــا ااًلجتماعيــة وااًلقتصاديــة الناشــئة 

عــن احلــرب.   

تحديــد أولويــات المشــاريع بنــاء عــى دراســات وبيانــات ميدانيــة موثوقــة وحديثــة، بحيــث تلــي 	 
احتياجــات وأولويــات اليمنيــن عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية.

التوصيات االقتصادية

إىل المجتمع الدويل:

إنشــاء وحــدة اقتصاديــة داخــل مكتــب المبعــوث األممــي اخلــاص تضم فريق مــن اخلــرباء ااًلقتصادين 	 
المحليــن والدولين.

ــون 	  ــا المانح ــزم به ــى أن يل ــن، ع ــادي يف اليم ــايف ااًلقتص ــق التع ــة طري ــي خلارط ــار توجيه ــع إط وض
اإلقليميــون والدوليــون إىل جانــب احلكومــة. أهميــة الركــزي عــى ااًلســتثمار وإعــادة بنــاء البنيــة 

التحتيــة يف اليمــن يف إطــار خارطــة الطريــق.

األدوار 	  ااًلعتبــار  بعــن  واألخــذ  ااًلقتصاديــة،  التنميــة  خطــط  يف  النســوية  اآلراء  إدمــاج  ضمــان 
احلــرب.  انــداًلع  منــذ  النســاء  بهــا  اضطلعــت  الــي  المختلفــة  ااًلقتصاديــة 

دعــم الربامــج الــي تســتثمر يف المجتمعــات المحليــة ويف القطاعــات األكــر تــرضرًا مــن احلــرب 	 
ــة والسياســية  ــن عــرب احلــدود اجلغرافي ــي تشــكل مصــادر دخــل أساســية لليمني ــك ال -اًل ســيما تل

-كقطاعــي األســماك والزراعــة.
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إىل اجلهات الفاعلة عىل المستوى المحيل:

الماليــة 	  التحويــات  إجــراء  وتســهيل  اليمــن،  داخــل  المنقســمة  النقديــة  السياســات  توحيــد 
والمعامــات المرصفيــة، وضمــان بقــاء القطــاع المــرصيف محايــًدا وشــفاًفا وموثوًقــا بــه؛ نظــرًا للــدور 

احلاســم الــذي يلعبــه يف احليــاة اليوميــة لليمنيــن.

التوصيات السياسية

إىل المجتمع الدويل: 

الضغــط عــى دولــي التحالــف الرئيســيتن )الســعودية واإلمــارات( إللــزام حلفائهمــا المحليــن بــزع 	 
فتيــل التوتــر، وإنشــاء جلنــة وســاطة -تــرشف عليهــا األمــم المتحــدة ومجلــس التعــاون اخلليــي 
العســكرية  الشــؤون  إدارة  الرئــايس يف  القيــادة  أعضــاء مجلــس  بــن  التوافــق  -لرصــد مســتوى 

واألمنيــة والسياســية. 

وضــع حــّد اًلحتــكار األطــراف المتحاربــة ألجنــدة الســام، واعتمــاد نَهــج متعــدد اجلوانــب يراعــي 	 
المــدين. والمجتمــع  النســاء  احتياجــات  ككُل، واًل ســيما  اليمنيــن  الســكان  احتياجــات 

ــة يف 	  ــرأة اًل تقــل عــن 30 يف المائ ــزم األمــم المتحــدة بتعهدهــا بتخصيــص حصــة للم رضورة أن تل
ــة. ــادرات الدولي ــدويل ويف المب ــة عــى المســتوى ال المفاوضــات اجلاري

إىل اجلهات الفاعلة عىل المستوى المحيل:

انعقــاد الهيئــات الترشيعيــة بصــورة دائمــة واعتمــاد اللوائــح الُمنظمــة لعمــل الهيئــات المشــكلة 	 
ــايس. ــادة الرئ ــس القي ــل مجل ــك عم ــا يف ذل ــا، بم حديثً

الــزام احلكومــة -أي مجلــس القيــادة الرئــايس -ومؤسســات الدولــة بآليــات وسياســات ااًلتفاقيــات 	 
الدوليــة وقــرارات األمــم المتحــدة والقوانــن المتعلقــة بتمثيــل المــرأة.

ــة لرصــد 	  ــات وطني ــذ آلي ــق عمــل احلــركات النســوية، وتنفي ــي تعي ــات ال ــاء السياســات والتوجيه إلغ
ــي تســتهدف النســاء.  ــم حمــات التشــهر ال وتجري

اعتمــاد ميثــاق رشف ســيايس واجتماعــي يُجــرّم ويســتبعد أولئــك الذيــن يحرضــون أو يشــاركون يف 	 
حمــات ضــد النســاء.

توصيات بشأن منظمات المجتمع المدين

إىل المجتمع الدويل: 

توطــن السياســات والربامــج والمســاعدات مــن خــال العمــل يــًدا بيــد مــع منظمــات المجتمــع 	 
المــدين المحليــة.

ااًللــزام بنتائــج القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاين لعــام 2016، الــي تعهــدت بتحســن نجاعــة وكفــاءة 	 
العمــل اإلنســاين.

تماشــيًا مــع مــا ســبق، مراجعــة المتطلبــات البروقراطيــة غــر المنطقيــة وغــر الرضوريــة الــي 	 
يشــرطها المانحــون مقابــل تقديــم منــح بســيطة.

إعــادة تفعيــل الربامــج الوطنيــة الــي أُوقفــت اًل إراديًــا، ودعمهــا، اًل ســيما تلــك الُمركــزة عــى قطاعــي 	 
التعليــم والصحــة وعــى ذوي ااًلحتياجــات اخلاصــة ومــرىض اإليــدز.
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إىل اجلهات الفاعلة عىل المستوى المحيل:

ــح أو إجــراءات أو سياســات أو 	  ــع األحــزاب السياســية يف اليمــن بالتوقــف عــن فــرض لوائ ــزام جمي إل
قوانــن جديــدة تُقيــد احلــزي المحــدود أساًســا لمنظمــات المجتمــع المــدين، ووضــع حــد للتدخــل يف 

ــة. ــة والدولي أنشــطة المنظمــات المحلي

إلــزام وزارة الشــؤون ااًلجتماعيــة والعمــل باتبــاع األطــر الترشيعيــة المعمــول بهــا يف اليمــن عنــد 	 
إصــدار الراخيــص للمنظمــات المحليــة والدوليــة.



ُملحق

جدول أعمال ورشة العمل والمواضيع ذات الصلة

عّمان، 21-18 سبتمرب/ أيلول 2022

ُدعيــت 15 امــرأة يمنيــة يمثلــن مختلــف المحافظــات يف اليمــن ورائــدات يف تخصصهــن، للمشــاركة يف ورشــة عمــل 
ــي  ــول 2022. أتاحــت ورشــة العمــل، ال ــن 20-18 ســبتمرب/ أيل ــان يف الفــرة مــا ب ــة عّم ُعقــدت يف العاصمــة األردني
ــز  ــات وسياســيات، فرصــة لتعزي ــرات قانوني ــات وخب ــات وناشــطات وأكاديمي ــات ومرصفي ــرات اقتصادي ضمــت خب
أصــوات النســاء المهمشــات يف مفاوضــات الســام الرســمية وتســليط الضــوء عــى رؤاهــن لعمليــة الســام. هدفــت 

ورشــة العمــل بوجــه خــاص إىل تســليط الضــوء عــى مــا يــي:

الثغرات القائمة -عى المستوين المحي والدويل -الي تعيق مشاركة المرأة الشاملة والهادفة.. 1

آليات تعزز مشاركة منصفة وهادفة للمرأة يف محادثات ومفاوضات السام.. 2

األولويــات ااًلجتماعيــة والسياســية وااًلقتصاديــة لتحقيــق الســام يف اليمــن، وآليــات إدراج المحــاور ذات . 3
األولويــة يف مفاوضــات الســام.

توصيات إلدراج المحاور ذات األولوية يف مفاوضات السام المستقبلية.. ]

اليوم األول 

ــوت  ــة ص ــج زمال ــقة برنام ــاء ومنس ــز صنع ــة يف مرك ــد، باحث ــم مجاه ــة لري ــة افتتاحي ــل بكلم ــة العم ــتُهلت ورش اس
النســاء عــى طاولــة القــرار )دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة(. تضمــن برنامــج اليــوم األول جلســتن 
رئيســيتن: يف اجللســة األوىل، عرضــت بلقيــس اللهــي -باحثــة يف مركــز صنعــاء -ملخًصــا ألعمــال التحضــر لورشــة 
العمــل وأهدافهــا، تبعتــه بلمحــة عامــة عــن مســتوى مشــاركة اجلماعــات والمنظمــات النســوية يف عمليــة الســام 
باليمــن. بعــد ذلــك، ُقســمت المشــاركات إىل ثــاث مجموعــات، لتبــادل األفــكار ومناقشــة الســؤال التــايل: )لمــاذا 
تُســتبعد النســاء )ورؤاهــن( مــن عمليــة الســام يف اليمــن؟(. حــددت المشــاركات التحديــات والثغــرات القائمــة 

ــن. ــام باليم ــة الس ــرأة يف عملي ــاركة الم ــة لمش المعيق

واألمنيــة  والسياســية  ااًلجتماعيــة  األولويــات  مناقشــة   ) الظهــر بعــد  مــا  فــرة  )يف  الثانيــة  اجللســة  تضمنــت 
وااًلقتصاديــة حاليًــا، وُطلــب مــن المشــاركات العمــل ضمــن نفــس المجموعــات الثــاث )المشــكلة يف اجللســة 
األوىل( لتحديــد األولويــات الرئيســية الــي يتعــّن تضمينهــا يف مفاوضــات واتفاقــات الســام مســتقبًا. وعرضــت كل 

مجموعــة النتائــج الــي توصلــت لهــا وناقشــتها مــع كافــة المشــاركات يف القاعــة.

اليوم الثاين

ركــزت جلســات اليــوم الثــاين مــن ورشــة العمــل عــى كيفيــة طــرح أولويــات الســياق اليمــي عــى طاولــة المفاوضــات. 
يف النصــف األول مــن اليــوم الثــاين، أجــرت المشــاركات مناقشــات مســتفيضة )مبنيــة عــى نتائــج اليــوم األول( 

تمحــورت حــول عــدد مــن األســئلة:



الســام 	  محادثــات  يف  وااًلقتصاديــة  والسياســية  ااًلجتماعيــة  األولويــات  إدراج  يمكــن  كيــف 
؟ لمســتقبلية ا

ما هي اآلليات الي يمكن ااًلعتماد عليها لتسهيل تنفيذ هذه األولويات؟	 

من هي األطراف المستهدفة؟	 

يف اجللســة الثانيــة مــن اليــوم الثــاين، تــم الركــزي عــى صياغــة نتائــج المناقشــات، أعقبــه عــروض تقديميــة ومناقشــات 
ــات  ــاين توصي ــوم الث ــن الي ــرة م ــة األخ ــال اجللس ــاث خ ــات الث ــت المجموع ــا صاغ ــاركات. كم ــن المش ــة ب مفتوح
ومطالــب موجهــة إىل اجلهــات الفاعلــة الرئيســية، بنــاء عــى الثغــرات واألولويــات وآليــات التنفيــذ المحــددة )يف إطــار 

عمليــة الســام باليمــن(.

ــاركات،  ــات المش ــة لتوصي ــات النهائي ــع اللمس ــى وض ــل ع ــة العم ــن ورش ــر م ــث واألخ ــوم الثال ــات الي ــزت جلس رك
إىل جانــب عقــد اجتماعــات مــع المبعــوث األممــي اخلــاص هانــس غروندبــرغ، وممثــي بعــض البعثــات الدبلوماســية 

ــن. ــة ااًلتحــاد األورويب يف اليم وبعث



د. مريــم القباطــي حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم 
والسياســة  االجتماعــي  النــوع  علــى  الُمركــزة  االجتماعيــة 
ــاء علــى منحــة دراســية مــن  ــان )بن مــن جامعــة تســوكوبا بالياب
الحكومــة اليابانيــة MEXT(. تعاونــت د. القباطــي مــع المنظمــات 
التعليميــة  البحــوث والمؤسســات  الحكوميــة ومعاهــد  غيــر 
مثــل معهــد أوغاتــا ســاداكو لبحــوث الســالم والتنميــة التابــع 
للوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي )جايــكا(، ومعهــد الدوحــة 
ومركــز  )هولنــدا(،  رادبــود  وجامعــة  )قطــر(،  العليــا  للدراســات 
صنعــاء للدراســات االســتراتيجية )اليمــن( كباحثــة ومتخصصــة 
فــي الشــؤون الجنســانية. ركــزت أبحاثهــا بشــكل أساســي علــى 
المشــاركة السياســية للمــرأة، ودور المــرأة فــي بنــاء الســالم، 
والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

ُأعــّد هــذا الموجــز السياســاتي كجــزء مــن برنامــج زمالــة صــوت 
النســاء علــى طاولــة القــرار )دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة 
العربيــة(، الجــاري تنفيــذه مــن ِقبــل مركــز صنعــاء للدراســات 
االســتراتيجية بالشــراكة مــع مبــادرة اإلصــاح العربــي وبتمويــل 

مــن االتحــاد األوروبــي.
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