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ملخص تنفيذي

فشــلت اجلهــود الــي تقودهــا األمــم المتحــدة حــى اآلن يف إرشاك المــرأة بصــورة هادفــة يف عمليــة الســالم. ومــع 

ذلــك، كان للمــرأة إســهامات كبــرية يف عمليــة بنــاء الســالم خــالل فــرتة احلــرب. نشــأت شــبكات وتحالفــات نســوية 

جديــدة؛ ويف بعــض احلــاالت اســتوعبت هــذه المنظمــات النســاء االليئ يلتمســن احلمايــة مــن خــالل العمــل اجلماعــي، 

ال ســيما يف شــمال اليمــن حيــث اســتهدفت جماعــة احلوثيــني المســلحة الناشــطات بصــورة وحشــية.

تســعى هــذه الشــبكات اجلديــدة إىل إرشاك المــرأة يف مفاوضــات وعمليــة بنــاء الســالم وتعزيــز صــوت المــرأة اليمنيــة 

يف المحافــل الدوليــة. تشــمل األهــداف األخــرى التصــدي للعنــف القائــم عــىل نــوع اجلنــس، وتخفيــف معانــاة 

المدنيــني، ودعــم الســجناء والمعتقلــني، وتوفــري اإلغاثــة اإلنســانية. وإضافــة إىل تشــكيل شــبكات جديــدة، أنشــأت 

ــز الســالم ودعــم مجتمعاتهــن  ــادرات ومنظمــات ومؤسســات خــالل فــرتة احلــرب بهــدف تعزي ــة مب النســوة اليمني

ــة. المحلي

ينظــر هــذا التقريــر يف بعــض الكيانــات الــي تقودهــا النســاء والــي تشــكلت خــالل الــراع، بــدًءا مــن شــبكات مهمــة 

واســعة النطــاق مثــل التوافــق النســوي اليمــين مــن أجــل الســالم واألمــن، وشــبكة التضامــن النســايئ، وصــواًل إىل 

مبــادرات عــىل الصعيــد المحــيل مثــل منظمــة نســاء حرضمــوت مــن أجــل الســالم، وهــي مجموعــة مؤلفــة مــن ثمــاِن 

نســاء نجحــن يف دعوتهــن إىل إعــادة فتــح إحــدى الطرقــات الرئيســية، وكذلــك مطــار الريــان لفــرتة وجــزية. كمــا ينظــر 

يف المنظمــات الــي تقودهــا النســاء، مثــل مؤسســة فتيــات مــأرب الــي تشــجع انخــراط النســاء والشــباب يف عمليــة 

بنــاء الســالم والتنميــة االجتماعيــة.

ويستكشــف هــذا التقريــر أثــر هــذه الكيانــات والتحديــات الــي تواجههــا. وهــو يســتند إىل اســتعراض للبحــوث 

المتعلقــة بقــرار األمــم المتحــدة 1325، الــذي وضــع جــدول أعمــال عالمــي للمــرأة والســالم واألمــن. وأجــرت الكاتبــة 

أيًضــا مقابــالت مــع عضــوات الشــبكات والتحالفــات النســوية، والمنظمــات والمبــادرات الــي تقودهــا النســاء، 

ــات. ــن أكاديمي ــاًل ع ــة، فض ــادرات فردي ــذن مب ــطات االليت نف والناش

ويخلــص التقريــر إىل أنــه يف حــني لــم ينجــح نشــاط المــرأة الميــداين يف بنــاء الســالم يف حصولهــا عــىل مقاعــد عــىل 

ــا يف بنــاء التضامــن، والتخفيــف مــن المخاطــر  طاولــة المفاوضــات، إال أن هــذه الكيانــات اجلديــدة تلعــب دورًا مهمًّ

الــي تتعــرض لهــا النســاء، وال ســيما الناشــطات، إضافــة لتعزيــز أعمــال اإلغاثــة. ســاهم إنشــاء هــذه الشــبكات 

ــة المــرأة يف احليــاة العامــة باليمــن. ــادرات بشــكل أســايس يف احلفــاظ عــىل مكان والمنظمــات والمب
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مقدمة

يــرث المبعــوث األممــي اجلديــد يف اليمــن هانــس غروندبــرغ عمليــة ســالم فشــلت حــى اآلن يف شــمل النســاء بطريقــة 

ــالم. يف 11  ــاهمة يف الس ــىل المس ــاء ع ــدرة النس ــن ق ــدث ع ــا تح ــا م ــث، غالبً ــن غريفي ــلفه، مارت ــم أن س ــة، رغ فّعال

نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، قــال غريفيــث يف إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن: “مازلــت اســتلهم الكثــري مــن شــجاعة 
النســاء يف اليمــن وتصميمهــن عــىل إنهــاء احلــرب وبنــاء الســالم فيكــّن بالفعــل بطــالت الســالم يف اليمــن”.]1]

ــرب  ــات ع ــاء اليمني ــع النس ــرأة م ــدة للم ــم المتح ــة األم ــه وهيئ ــاون مكتب ــن تع ــابقة ع ــة س ــث يف إحاط ــار غريفي أش

المجموعــة النســوية الفنيــة االستشــارية ومجموعــة التســعة النســوية.]2] وبعــد لقائــه بثالثــني مــن القيــادات 

النســوية اليمنيــة يف أكتوبر/ترشيــن األول 2020، كــرر غريفيــث دعواتــه الســابقة أللطــراف المتحاربــة لشــمل 
النســاء يف وفــود محادثــات الســالم.]3]

رحبــت المنظمــات النســوية العاملــة يف مجــال الســالم بهــذه التريحــات، وخاصــة تلــك المنضويــة تحــت مجموعة 

ــن،  ــرأة. ولك ــدة للم ــم المتح ــة األم ــة هيئ ــام 2018 برعاي ــوية ع ــات نس ــن منظم ــكلت م ــي تش ــبكة ال ــعة، الش التس

بالنســبة آللخريــن، فــإن تريحــات واجتماعــات غريفيــث لــم تنجــز الكثــري عــىل صعيــد دعــم النســاء ال ســيما نظــرًا 

لمــوارد مكتبــه. قــال الراحــل مــراد الغــاريت، رئيــس مؤسســة تمكــني ومستشــار وزارة حقــوق اإلنســان يف احلكومــة 

المعــرتف بهــا دوليًّــا يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 2020، “إن )غريفيــث( يتحــدث عــن اللقــاء بعــدد مــن النســاء )وتنظيــم 

اجتمــاع( شــاركت فيــه ثالثــني امــرأة خــالل شــهر كإنجــاز. ولكنــه لــم يتحــدث عــن النســاء المعتقــالت وال عــن حمايــة 

النســاء المدنيــات االليئ يتعرضــن للقصــف والقنــص باســتمرار. هــذا نشــاط يعملــه ناشــط وال يحتــاج إىل مئــة 
موظــف”.]]]

وممــا ال شــك فيــه أن النســاء دفعــن ثمنـًـا باهًظــا للحــرب. وبحســب منظمــة رايتــس رادار حلقــوق اإلنســان، ارتكبــت 

األطــراف المتحاربــة المختلفــة 16,667 انتهــاكًا ضــد النســاء بــني ســبتمرب/أيلول ]201 وديســمرب/كانون الثــاين 

2019. شــملت هــذه االنتهــاكات 919 حالــة قتــل جــراء القصــف اجلــوي والمدفعــي والطائــرات المســرّية واإلطــالق 

1( "إحاطة المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة إىل اليمن أمام مجلس األمن،" مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة لليمن، 11 نوفمرب/
.https://bit.ly/3pe32Uq ،2020 ترشين الثاين

 15 لليمن،  المتحدة  العام أللمم  اخلاص أللمني  المبعوث  األمن،" مكتب  أمام مجلس  اليمن  إىل  المتحدة  العام أللمم  اخلاص أللمني  المبعوث  2( "إحاطة 
.https://bit.ly/3j5QvP6 ،2020 سبتمرب/أيلول

3( "بيان صحايف مشرتك صادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة ومكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة إىل اليمن يف الذكرى العرشين لقرار 
مجلس األمن أللمم المتحدة رقم 1325 وأجندة المرأة والسالم واألمن،" مكتب المبعوث اخلاص أللمني العام أللمم المتحدة لليمن، 29 أكتوبر/ترشين 

.https://bit.ly/3p6Yz6c ،2020 األول

https://www.facebook.com/algharati/posts/10223892573559806  ،2020 4( مراد الغاريت، صفحته عىل الفيس بوك، 13 نوفمرب/ترشين الثاين

https://bit.ly/3pe32Uq
https://bit.ly/3j5QvP6
https://bit.ly/3p6Yz6c
https://www.facebook.com/algharati/posts/10223892573559806
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العشــوايئ أو المبــارش للنــار.]5] هــذا إضافــة إىل مــوت النســاء نتيجــة أســباب أخــرى مثــل األمــراض والعنــف القائــم 

عــىل النــوع االجتماعــي.

تُعــد نســبة اعتقــال وإخفــاء النســاء قرسيًّــا خــالل األزمــة الراهنــة أمــرًا غــري مســبوق يف اليمــن. معظــم هــذه احلــوادث 

حصلــت يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة جماعــة احلوثيــني المســلحة.]6] قــّدر تقريــر حقــويق صــدر مؤخــرًا عــدد 

النســاء االليت اعتُقلــن مــن ِقبــل جماعــة احلوثيــني خــالل الفــرتة مــن ديســمرب/كانون األول 2017 إىل ديســمرب/كانون 

األول 2020 بـــ 1181 معتقلــة مــن بينهــن 293 معتقلــة تحــت ســن الثامنــة عــرش ومئــات الناشــطات واحلقوقيــات 

والرتبويــات وعامــالت يف اإلغاثــة والعمــل اإلنســاين.]7] كمــا وثّــق التقريــر 71 حالــة اغتصــاب وأربــع حــاالت انتحــار.

عــىل الرغــم مــن هــذا، ســاهمت النســاء يف بنــاء الســالم خــالل احلــرب. يستكشــف هــذا التقريــر مســاهمات النســاء يف 

مجــال الســالم مــن خــالل منظمــات ومؤسســات وشــبكات وتحالفــات ومبــادرات اجتماعيــة فرديــة. كمــا يستكشــف 

أثــر هــذه المســاهمات، مــع التطــرق إىل بعــض التحديــات الــي واجهتهــن. يســتند هــذا التقريــر إىل اســتعراض 

للبحــوث العالميــة واإلقليميــة واليمنيــة بشــأن قــرار األمــم المتحــدة 1325 وجــدول أعمــال المــرأة والســالم واألمــن. 

كمــا أجــرت الكاتبــة مقابــالت مــع عضــوات الشــبكات والتحالفــات النســوية، والمنظمــات والمبــادرات الــي تقودهــا 

النســاء، والناشــطات االليت نفــذن مبــادرات فرديــة، فضــاًل عــن األكاديميــات النســويات.

 

https://rightsradar.org/media/pdf/re�  ،2020 مارس/آذار   8 رادار،  رايتس  احلرب"،  مهب  يف  النساء  5( "اليمن.. 
ports/%D8%AA%D9%82 %D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7 %D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86. .%20%D8
% A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % A 1 % 2 0 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A % 2 0 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 7 % D 8 % A 8 % 2 0

D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8.pdf% ص 17.

6( للمزيد من المعلومات عن اعتقال النساء خالل الزناع، انظر: "حالة حقوق اإلنسان يف اليمن، بما يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ أيلول/
المفوض  مكتب  اإلنسان،"  حلقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  إىل  المقدم  البارزين  واإلقليميني  الدوليني  اخلرباء  فريق  تقرير   -  2014 سبتمرب 
https://documents�dds�ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/85/PDF/ ،2020 السامي أللمم المتحدة حلقوق اإلنسان، 20 سبتمرب/أيلول

G1924085.pdf?OpenElement

7( "معزولة عن العالم سجون احلويث مقابر النساء،" تحالف نساء من أجل السالم يف اليمن وتكتل 8 مارس والمنظمة اليمنية لمكافحة االتجار بالبرش 
فرباير/شباط http://embassy�of�yemen.pl/wp�content/uploads/2021/03/ENGLISH�PART.pdf 2021 ، ص 4.

https://rightsradar.org/media/pdf/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86..%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8.pdf
https://rightsradar.org/media/pdf/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86..%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8.pdf
https://rightsradar.org/media/pdf/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86..%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8.pdf
https://rightsradar.org/media/pdf/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86..%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%87%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/85/PDF/G1924085.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/85/PDF/G1924085.pdf?OpenElement
http://embassy-of-yemen.pl/wp-content/uploads/2021/03/ENGLISH-PART.pdf
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قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1325: 
أجندة المرأة والسالم واألمن

اعــرُتف بأهميــة مشــاركة المــرأة يف بنــاء الســالم يف القــرار 1325 بشــأن المــرأة والســالم واألمــن الــذي تبنــاه مجلــس 

األمــن التابــع أللمــم المتحــدة يف 31 أكتوبر/ترشيــن األول 2000.]8] خــط هــذا القــرار إطــار العمــل الــدويل ألجنــدة 

ــة.  ــاذ، واإلغاث ــة، واإلنق ــة، واحلماي ــاركة، والوقاي ــية: المش ــاور رئيس ــة مح ــالل أربع ــن خ ــن م ــالم واألم ــرأة والس الم

يدعــو القــرار إىل حمايــة النســاء والفتيــات خــالل الزاعــات ويشــدد عــىل أهميــة مشــاركة المــرأة يف حــل الــزاع وبنــاء 

ــا مــن  ــب فيه ــع أللمــم المتحــدة ويطل الســالم. هــذا القــرار هــو أول وثيقــة رســمية يصدرهــا مجلــس األمــن التاب

جميــع أطــراف الــزاع احــرتام حقــوق النســاء ودعــم مشــاركتهن يف مفاوضــات الســالم وإعــادة البنــاء يف المرحلــة 

الــي تــيل الــزاع.

تناولــت عــدة دراســات عــىل مــر الســنوات تأثــري القــرار 1325 والتحديــات الــي تواجهــه. يف اليمــن، أشــارت الدكتــورة 

ســارة العــرايس، أســتاذة القانــون الــدويل بكليــة الرشيعــة يف جامعــة صنعــاء، أن النســاء ال يحظــني بأصــوات 

متســاوية يف صنــع القــرار عــىل جميــع األصعــدة بمــا يف ذلــك محادثــات الســالم.]9] كمــا أن اليمــن لــم يــواءم قوانينــه 

الوطنيــة ولــم تــزل النصــوص التميزييــة يف الترشيعــات لــي تتناغــم مــع االتفاقيــات الدوليــة الــي وقعهــا. أضافــت 

العــرايس أن التحديــات شــملت انعــدام الوعــي االجتماعــي بأهميــة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة وعــدم وجــود إرادة 

إلرشاك المــرأة يف مواقــع صنــع القــرار.

ــم  ــع أللم ــن التاب ــس األم ــرارات مجل ــق ق ــزم بتطبي ــن مل ــإن اليم ــن، ف ــس األم ــاء يف مجل ــدول األعض ــن ال ــه م وكون

المتحــدة الــي تشــمل القــرار 1325. ويف الواقــع، فــإن بعــض مخرجــات مؤتمــر احلــوار الوطــين -مثــل تخصيــص 

حصــص لمشــاركة المــرأة السياســية- تناغمــت مــع أجنــدة القــرار ومحــاوره األربعــة. غــري أن البعــض قــال إنــه لــم 

تكــن هنــاك معلومــات كافيــة عــن هــذا القــرار أثنــاء احلــوار.]10] لــم تكــن اجلهــات احلكوميــة والمنظمــات غــري احلكوميــة 

عــىل درايــة كافيــة بهــذا القــرار حــى العــام ]201 عندمــا أطلقــت وزارة حقــوق اإلنســان سلســلة مــن ورش العمــل 

ــة للمــرأة، ووزارة  ــة الوطني ــذ القــرار. جــرى هــذا بالتنســيق مــع اللجن ــة لتنفي التشــاورية لوضــع خطــة عمــل وطني

الداخليــة، ومنظمــات المجتمــع المــدين، ووســائل اإلعــالم. إاّل أن ورش العمــل ُعلقــت يف مــارس/آذار 2015 نتيجــة 
ّــق برسعــة مجــدًدا.]11] تفاقــم الــزاع، ثــم اســتأنفت يف أغســطس/آب 2016، قبــل أن تُعل

http://peacewomen.org/SCR�1325 ،8( "قرار مجلس األمن 1325،" المرأة للسالم

9( سارة العرايس، " استجابة المنطقة العربية لقرار مجلس األمن 1325 بشأن المرأة والسالم واألمن"، منظمة المرأة العربية، سبتمرب/أيلول 2016.

https://cwpar.org/  ،2018 10( انطالق المتوكل، "أوضاع النساء يف اليمن أثناء الزناع والرصاع المسلح"، منتدى المرأة يف السياسة بالمنطقة العربية، 
node/10

11( "المرأة والسالم واألمن: دور المؤسسات يف أوقات السالم واحلرب يف المنطقة العربية"، االسكوا، https://bit.ly/3j2HDKk ،2017، ص 26.

http://peacewomen.org/SCR-1325
https://cwpar.org/node/10
https://cwpar.org/node/10
https://bit.ly/3j2HDKk
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المرأة والسالم في اليمن: شبكات بناء السالم 

رشذمــت احلــرب مؤسســات وأجهــزة الدولــة بــني جماعــة احلوثيــني المســلحة واحلكومــة المعــرتف بهــا دوليًّــا. نتيجــة 

ـا نســختان مــن كل وزارة وهيئــة بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بأجنــدة المــرأة والســالم واألمــن  لذلــك، هنــاك حاليًـّ

مثــل اللجنــة الوطنيــة للمــرأة الــي أصبــح لديهــا قيادتــان. مــن الناحيــة العمليــة، تجمــد بشــكل عــام عمــل اللجنــة 

ــا. أمــا يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلوثيــني،  يف المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة احلكومــة المعــرتف بهــا دوليًّ

ــع النشــاطات المتعلقــة يف  ــا مــا تمن ــدة الســالم كــون ســلطات احلوثيــني غالبً ــة للعمــل خــارج أجن اضطــرت اللجن

ــاء الســالم. الســالم أو بن

أوىص مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحــدة أن عــىل الــدول تطويــر خطــط عمــل وطنيــة لوضــع اخلطــوط العريضــة 

الســرتاتيجيات احلكومــة لتنفيــذ القــرار 1325. وضعــت العديــد مــن الــدول العربيــة، مــن بينهــا العــراق، وفلســطني، 

واألردن هــذه اخلطــط. عقــب نقاشــات المجتمــع المــدين يف اليمــن حــول رضورة وضــع اســرتاتيجية وطنيــة، تبنّــت 

ــا يف ديســمرب/كانون األول 2019 خطــة عمــل  ــة والعمــل يف احلكومــة المعــرتف بهــا دوليًّ وزارة الشــؤون االجتماعي

وطنيــة. شــارك عــدد مــن اخلــرباء مــن المجتمــع المــدين يف صياغــة اخلطــة الــي وضعــت الرؤيــة التنفيذيــة لتطبيــق 
القــرار 1325 يف اليمــن خــالل أعــوام 2020 - 2022.]12]

قالــت الدكتــورة ابتهــاج الكمــال، وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل يف احلكومــة، عــام 2020، إن اخلطــة كانــت 

ثمــرة جهــود وطنيــة قادتهــا وزارتهــا، بوصفهــا اجلهــة المعنيــة بتنفيــذ القــرار األممــي، مــع الــرشكاء مــن جهــات 

حكوميــة ومؤسســات المجتمــع المــدين.]13] وقالــت إن اخلطــة وضعــت تدابــري عمليــة وبرامــج ومشــاريع حلمايــة 

المــرأة ومناهضــة العنــف األرسي وزيــادة مشــاركة المــرأة يف مراكــز صنــع القــرار وشــمل احتياجــات النســاء يف 

خطــط التنميــة.

http://1325naps. ،12( "اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 بخصوص المرأة واألمن والسالم 2020 � 2022،" وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
peacewomen.org/wp�content/uploads/2020/12/Yemen�NAP�English.pdf

13( المصدر نفسه.

http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2020/12/Yemen-NAP-English.pdf
http://1325naps.peacewomen.org/wp-content/uploads/2020/12/Yemen-NAP-English.pdf
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ظهور مؤسسات نسوية جديدة

ــة  ــل المنظمــات غــري احلكومي ــا بشــكل كاٍف مــن ِقب ــرار 1325 معلوًم ــم يكــن الق ــل احلــرب، ل ــا ســابًقا، قب وكمــا أرشن

النســوية، مــع العلــم أنــه يف بعــض احلــاالت، كان عملهــن يف الواقــع متناغًمــا مــع أجنــدة القــرار وأهدافــه. عقــب انــدالع 

احلــرب، تراجــع نشــاط منظمــات المجتمــع المــدين -الــي كان معظمهــا يعمــل مــن العاصمــة صنعــاء- نتيجــة الرتهيــب 

والمضايقــات الممارســة مــن ِقبــل جماعــة احلوثيــني تجــاه موظفــي منظمــات المجتمــع المــدين. فــر الكثــريون مــن 

ــم إىل  ــال عمله ــريوا مج ــم أو غ ــوا أعماله ــاء أوقف ــوا يف صنع ــن بق ــن. الذي ــارج اليم ــرى أو خ ــق أخ ــاء إىل مناط صنع

العمــل يف مجــال اإلغاثــة أو بــدأوا بالعمــل يف منظمــات جديــدة.

كمــا تأثــر عمــل منظمــات المجتمــع المــدين بتعليــق المانحــني للدعــم يف بدايــة احلــرب وتعليــق العديــد مــن الربامــج 

واألنشــطة. ويف هــذه األثنــاء، ُوِجــه معظــم الدعــم المــايل إىل اليمــن خــالل احلــرب إىل أعمــال اإلغاثــة عــىل حســاب 

بقيــة الربامــج المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.

أُنــئ عــدد مــن تحالفــات وشــبكات ومبــادرات النســاء يف مجــال بنــاء الســالم خــالل احلــرب. يف كثــري مــن األحيــان، 

نــأت الناشــطات بأنفســهن عــن العمــل الفــردي -وعــن المنظمــات المعروفــة الــي قــد تكــون عرضــة للتهديــد- وســعني 

اللنضمــام إىل مثــل هــذه التحالفــات حرًصــا عــىل تلقــي احلمايــة اجلماعيــة. كمــا أرادت هــذه المجموعــات خلــق كيانــات 

جديــدة تضــم نســاًء مــن جميــع األطــراف السياســية واحلزبيــة -بمــا فيهــا أطــراف الــراع- وإرشاك الناشــطات 

البــارزات مــن جميــع مناطــق اليمــن مــن أجــل التنــوع والتضامــن.

دفــع ظهــور هــذه المبــادرات اجلديــدة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة إىل تشــكيل مجموعــة جديــدة أُطلــق عليهــا اســم 

مجموعــة التســع النســوية. ويف مــارس/آذار 2019، عقــدت أعضــاء مجموعــة التســع النســوية مؤتمــر “وســيطات 

الســالم” يف العاصمــة األردنيــة عّمــان. تشــمل المجموعــة: التوافــق النســوي اليمــين أللمــن والســالم، والقمــة 

ــا صانعــات  النســوية اليمنيــة، وتحالــف رشكاء الســالم، ومؤسســة فتيــات مــأرب -الــي تمثلهــا يف المجموعــة حاليًّ

الســالم-، ومؤسســة القيــادات الشــابة الــي يمثلهــا المجلــس االستشــاري الشــبايب، وجنوبيــات ألجــل الســالم، 

وشــبكة أصــوات الســالم النســوية، وشــبكة نســاء مــن أجــل اليمــن وشــبكة التضامــن النســوي الــي انســحبت يف 

أبريل/نيســان 2020 ليحــل محلهــا منصــة شــباب وعــي.

تمثــل هــذه المبــادرات إمــا شــبكة واحــدة مثــل التوافــق النســوي وأصــوات الســالم ونســاء ألجــل اليمــن، أو مجموعــة 

شــبكات مثــل تحالــف رشكاء الســالم والقمــة النســوية. ولكــن هنــاك عــدد مــن تحالفــات النســاء الــي ليســت 

جــزًءا مــن مجموعــة التســع النســوية، مثــل رابطــة أمهــات المعتقلــني، ونســاء حرضمــوت ألجــل الســالم، وأجيــال 

ــرب  ــاء احل ــدف إنه ــىل ه ــات ع ــذه الكيان ــع ه ــق جمي ــث. تتف ــياق البح ــا يف س ــنتطرق لبعضه ــا س ــتقبل وغريه المس

ــاء الســالم. كمــا تدعــو إىل إيصــال صــوت  يف اليمــن وتدعــو للســالم ومشــاركة النســاء يف مفاوضــات الســالم وبن
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ــاة المدنيــني، وخاصــة النســاء واألطفــال،  ــر الدوليــة، وخلــق تضامــن نســوي، وتخفيــف معان المــرأة اليمنيــة للمناب

ومناهضــة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، ودعــم برامــج احلمايــة، ومتابعــة قضايــا األرسى والمعتقلــني، وبنــاء 
القــدرات وتقديــم المســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة.]]1]

ــاء الســالم يف  ــة يف مجــال بن ــات النســوية العامل ــرز المكون يعــد التوافــق النســوي اليمــين للســالم واألمــن أحــد أب

ــا عــىل القــرار 1325. تشــكل  ــكأت يف عمله ــي ات ــادرات ال ــد مــن المب ــزًا لظهــور المزي اليمــن حيــث كان انطالقــه حاف

التوافــق النســوي يف أكتوبر/ترشيــن األول 2015 خــالل مؤتمــر ُعقــد يف الرنــكا بقــربص نظمتــه هيئــة األمــم المتحــدة 

للمــرأة. شــارك يف المؤتمــر أربعــون مشــاركة مــن األطيــاف السياســية المختلفــة ومــن أجــزاء مختلفــة مــن اليمــن. 

جميعهــن ُرشــحن مــن ِقبــل رئيســة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة. الحًقــا، أُضيــف 30 عضــوة بنــاًء عــىل توصيــة العضــوات 

الســابقات، حســب مصــدر يف مكتــب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة يف اليمــن.

تنظــم هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة لقــاًء ســنويًّا للعضــوات يُقــام عــادة يف العاصمــة األردنيــة عّمــان. ولكنــه ُعقــد 

افرتاضيًّــا عــام 2020 بســبب جائحــة كوفيــد-19. مــن أهــم مخرجــات لقــاء 2020 هــو تشــكيل جلنــة تنســيق. قالــت 

ــكل “مــن أجــل  ــان ُش ــق كي ــل 2021 إن التواف ــة أوائ ــث مــع الكاتب ــة، يف حدي ــاين، إحــدى عضــوات اللجن ــاء اإلري لمي

تقويــة دور النســاء يف مجــال بنــاء الســالم وإيجــاد حــل لليمــن وإســماع صــوت النســاء”. وأضافــت أن التوافــق قــدم 

أوراًقــا استشــارية يف قضايــا سياســية واقتصاديــة وأمنيــة لمكتــب المبعــوث وأصــدر بيانــات.]15] اقرتحــت اإلريــاين أن 

التوافــق قــد يســتفيد مــن هيكليــة تنظيميــة أكــر وضوًحــا. وقالــت “ربمــا نحتــاج إلعــادة تقييــم التوافــق مــرة أخــرى 

يف 2021 وإيجــاد آليــة جديــدة وصياغــة هيــكل مختلــف.”

االنضمــام للشــبكات والتحالفــات النســوية الــي نشــأت خــالل احلــرب طوعــي. معظمهــا لديــه قيــادة غــري منتخبــة 

والُمؤِسســة غالبًــا مــا تكــون هــي المديــرة. يف أغلــب األحيــان، ال يتــم اطــالع العضــوات بكيفيــة ســري العمــل أو 

المشــاريع أو التعــاون مــع المانحــني أو المنظمــات النســوية األخــرى.]16] قالــت عضــوة يف إحــدى المبــادرات البــارزة، 

فضلــت عــدم ذكــر اســم المبــادرة: “انضممــت للمبــادرة جــراء طلــب صديقــي فأُحرجــت ولــم أســتطع الرفــض. الحًقــا 

ُوزعــت اســتمارة عضويــة داخــل المجموعــة ولــم أقــم بتعبئتهــا ومــا زلــت عضــوة!” وقالــت أخــرى: “وجــدت نفــي يف 

مجموعــة الواتســاب اخلــاص بالشــبكة حيــث كــّن يتحدثــن إلينــا كعضــوات. يحــدث هــذا كثــريًا يف مبــادرات كهــذه.”

ــه كــون األخــرية مجــرد عمــل طوعــي فهــي ليســت بحاجــة ألي  ــدة إن ــادرات اجلدي ــت بعــض عضــوات هــذه المب قال

تعقيــدات إداريــة أو ماليــة. قالــت ســمرية زهــرة، عضــوة شــبكة التضامــن النســوي، إن عمــل المجموعــة كان يقتــر 

إىل حــد كبــري عــىل إصــدار البيانــات واإلحاطــات، مضيفــة أن الشــبكة لــم تكــن ممّولــة، وبالتــايل ليــس هنــاك حاجــة 

14( كانت هذه أهم األهداف اليت ُحددت خالل مقابالت الكاتبة مع أعضاء المبادرة.

15( لمياء اإلرياين، مقابلة أجرتها الكاتبة عرب الواتساب، 23 يناير/كانون الثاين 2021.

16( مقابالت أجرتها الكاتبة مع عدد من عضوات شبكات التضامن النسوي، ورشكاء السالم، وأصوات السالم، وجنوبيات ألجل السالم فضلّن عدم ذكر 
أسمائهن.
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إىل إجــراءات إداريــة أو ماليــة.]17] وأشــارت زهــرة إىل أن شــبكة التضامــن النســوي نجحــت يف إيصــال صــوت النســاء 

اليمنيــات إىل مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحــدة ويف الكشــف عــن اعتقــال واختطــاف النســاء مــن ِقبــل جماعــة 
احلوثيــني.]18]

قالــت رشــا جرهــوم، رئيســة شــبكة التضامــن النســوي، يف مقابلــة مــع الكاتبــة يف مــارس/آذار 2021 إن منظمــات 

المجتمــع المــدين العاملــة يف مجــال بنــاء الســالم لــم تتلــَق الدعــم الــكايف. وقالــت: “هنــاك نظــرة خاطئــة حــول ذلــك. 

أغلــب األنشــطة الــي نقــوم بهــا طوعيــة، وأغلــب الدعــم المخصــص مــن ِقبــل األمــم المتحــدة للمنظمــات النســوية 
مؤقــت ويركــز عــىل مشــاريع المنــارصة …وال يغطــي تكاليــف إدارة المنظمــات.”]19]

أُنشــئت شــبكة التضامــن النســوي عــام 2013 لدعــم حقــوق النســاء يف الدســتور وضّمــت حينهــا 70 امــرأة قياديــة، 

حســبما قالــت جرهــوم. وأضافــت أن الشــبكة عــاودت نشــاطها عــام 2016 “حلشــد جهــود النســاء حلمايــة بعضهــن 

خصوًصــا بعــد انهيــار منظومــة احلمايــة،” ولمنــارصة حقــوق المــرأة والمســاهمة يف بنــاء الســالم.

أمــا فيمــا يخــص إنجــازات الشــبكة، قالــت جرهــوم إن الشــبكة أعــّدت أجنــدة وطنية للنســاء والســالم واألمــن، ونفذت 

عــدًدا مــن مبــادرات بنــاء الســالم يف احلديــدة ومــأرب وتعــز وعــدن وقدمــت إحاطــات لمجلــس األمــن وأرســلت وفــًدا 

ــل  ــة داخ ــية مختلف ــات سياس ــن خلفي ــوة م ــن 300 عض ــر م ــا أك ــبكة حاليًّ ــم الش ــاض. تض ــاق الري ــري يف اتف للتأث

وخــارج اليمــن. وقالــت جرهــوم: “أهــم مبــدأ للشــبكة هــو عــدم التهجــم عــىل بعضنــا البعــض كنســاء واحــرتام وجهــات 
النظــر المختلفــة واالعــرتاف باالختــالف الســيايس.”]20]

ــادرة  ــادرات وتحالفــات أخــرى. تعتقــد وردة العــوايض، عضــوة مب بعــض النســاء هــن أيًضــا عضــوات يف شــبكات ومب

لمــار وشــبكة التضامــن النســوي وشــبكة أصــوات الســالم النســوية، أن هــذا األمــر إيجــايب كــون هــذه المبــادرات تكمــل 

بعضهــا وتســعى إىل دعــم وحمايــة النســاء.]21] ولكنهــا أضافــت أن االنتمــاء لمجموعــات متعــددة يتطلــب وقتـًـا وطاقــة.

خــالل جائحــة كورونــا، الــي قيّــدت االجتماعــات وجًهــا لوجــه، أصبحــت العضــوات أيًضــا غــري مطلعــات عــىل ســري 

العمــل يف بعــض المبــادرات وغــري منخرطــات يف اتخــاذ القــرارات. ذكــرت العــوايض أن العمــل المتعلــق بالقــرار 1325 

ــن  ــت.  م ــرب اإلنرتن ــات ع ــة والمناقش ــات االفرتاضي ــىل االجتماع ــر ع ــن اقت ــالم واألم ــرأة والس ــال الم ــدول أعم وج

ناحيــة أخــرى، غالبـًـا ال تُطلــع المبــادرات عضواتهــا مســبًقا عــىل أجنــدة األنشــطة أو عــىل مصــادر التمويــل، وال يتــم 
إبــالغ العضــوات عــن موعــد األنشــطة إال قبــل انعقادهــا بأيــام قليلــة.]22]

17( سمرية زهرة، مقابلة أجرتها الكاتبة عرب الواتساب، 30 يناير/كانون الثاين 2021. زهرة عضوة سابقة يف التوافق النسوي ولكنها قالت إنها استقالت منه 
بسبب عدم حياديته.

18( المصدر نفسه.

19( رشا جرهوم، مقابلة مع الكاتبة عرب اإليميل، 11 مارس/آذار 2021.

20( المصدر نفسه.

21( وردة العوايض، مقابلة مع الكاتبة عرب فيسبوك ماسنجر، 1 فرباير/شباط 2021.

أنه ال يوجد تمويل ألن  أُخريات  المبادرات تتلقى دعًما ماليًّا، يف حني تعتقد عضوات  إذا كانت  أنهن ال يعرفن ما  المبادرات  22( ذكرت عدد من عضوات 
األنشطة تقترص عىل إصدار البيانات.

 Mosques in the Old City of Sana’a, March 22, 2020 //
.Sana’a Center photo
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ــار  ــن آث ــف م ــة للتخفي ــات اجتماعي ــم خدم ــادرات لتقدي ــرب مب ــرب ع ــالل احل ــالم خ ــال الس ــاء يف مج ــاهمت النس س

احلــرب عــىل المدنيــني. خــالل الــزاع، انخرطــت الكثــري مــن النســاء -لــم يســبق لبعضهــن العمــل يف المجــال العــام- يف 

مجــاالت التعليــم والتأهيــل، ووفــرن اخلدمــات مثــل خدمــات اإلغاثــة الطارئــة أو الدعــم النفــي إىل النازحــني داخليًّــا 

وعملــن عــىل بنــاء القــدرات لمســاعدة النســاء عــىل توفــري دخــل.

يف مــارس/آذار 2017، أطلقــت إرشاق عمــر مبــادرة أجيــال المســتقبل لتعليــم األطفــال غــري الملتحقــني بالمــدارس 

يف الدريهمــي، إحــدى المديريــات الفقــرية يف محافظــة احلديــدة. ويف يونيو/حزيــران 2017، كانــت المبــادرة تســاعد 

5] طفلــة و23 طفــاًل. توســعت المبــادرة الحًقــا لتشــمل مركــز الســالم لمحــو األميــة بــني النســاء. التحــق بالمركــز 

32 امــرأة، وتخرجــت حــى اآلن 15 امــرأة.]23] وفــرت المبــادرة دورات تدريــب يف مجــال احلاســوب واللغــة واإلســعافات 

ــزح الكثــري مــن الســكان  األوليــة واألعمــال المهنيــة مقابــل رســوم اشــرتاك شــهرية صغــرية، ولكــن خــالل احلــرب، ن

ــا  ــة الدريهمــي. الحًق ــة بمديري ــادرة تقتــر عــىل العمــل يف احلــارة الرشقي ــت المب ــادرة. حينهــا، كان وتدمــر مقــر المب

ــدة بالتعــاون مــع مؤسســات القطــاع  ــة احلدي ــة احلــوَّك بمدين ــة يف مديري نفــذت إرشاق بعــض األنشــطة التطوعي

اخلــاص.

إضافــة إىل تحديــات احلــرب، قالــت إرشاق إن المبــادرة واجهــت مصاعــب عــىل صعيــد تنفيــذ مشــاريع تنمويــة نتيجــة 
نقــص التمويــل، وإن معظــم المؤسســات رفضــت التعــاون مــع فريــق المبــادرة لتنفيــذ مشــاريع مشــرتكة.”]]2]

يف محافظــة حرضمــوت، شــكلت ثمــاِن نســاء مجموعــة نســاء حرضمــوت مــن أجــل الســالم عقــب نجــاح مســاعيهن 

إلعــادة فتــح مطــار محــيل وطريــق رئيــي. وبعــد حضــور تدريبــات يف بنــاء القــدرات، وتحليــل الــزاع، واالتصــاالت 

والمفاوضــات والتخطيــط يف فرباير/شــباط 2018، عقــدت النســاء أربــع حلقــات بؤريــة لمناقشــة وتحليــل قضايــا 
محليــة مهمــة مثــل إعــادة فتــح مطــار الريــان وطريــق الشــحر-المكال.”]25]

أُغلقــت طريــق الشــحر-المكال نتيجــة االشــتباكات المســلحة، مــا أجــرب المواطنــني عــىل ســلك طريــق وعــرة بديلــة 

ــق، عجــز بعــض طــالب  ــداًل مــن 5] دقيقــة. ونتيجــة إغــالق الطري ــة تســتغرق ســاعتني ونصــف ب ومكلفــة ومتعب

اجلامعــات عــن احلضــور إىل مدارســهم، كمــا تــويف بعــض المــرىض الذيــن كانــوا بحاجــة إىل الرعايــة الصحيــة يف 

المــكال وهــم يف طريقهــم إليهــا بســبب طــول الرحلــة. نتيجــة جهــود النســاء، ُفتــح الطريــق مؤقتًــا لمــرور الســيارات 

الصغــرية مــن الســاعة السادســة صباًحــا إىل السادســة مســاًء ثــم ُفتحــت كليًّــا يف يوليو/تمــوز 2019. كمــا نجحــت 

23( إرشاق عمر، مقابلة مع الكاتبة عرب واتساب، 6 فرباير/شباط 2021.

24( المصدر نفسه.

25( سوالف احلنيش، مقابلة مع الكاتبة عرب واتساب، 19 فرباير/شباط 2021.
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النســاء يف تأمــني فتــح مطــار الريــان لفــرتة وجــزية. حطــت رحلتــان دوليتــان عــام 2019 وأوائــل 2020، فضــاًل عــن 

رحــالت أســبوعية تابعــة أللمــم المتحــدة. ُعلقــت جميــع الرحــالت الحًقــا بســبب جائحــة كورونــا، ولكــن مــن المتوقــع 

أن تُســتأنف مجــدًدا عــام 2021.

قالــت ســوالف احلنــي، عضــوة مؤسســة يف نســاء حرضمــوت مــن أجــل الســالم، يف مقابلــة مــع الكاتبــة يف فربايــر/

شــباط 2021 إن مشــاركة المــرأة يف عمليــة الســالم الــي تقودهــا األمــم المتحــدة ضعيفــة بشــكل عــام رغــم قــدرة 

النســاء عــىل العمــل مــن أجــل الســالم والتأثــري عــىل المجتمــع.]26] وأضافــت: “ال يتــاح للمــرأة فرصــة كافيــة وتُقــى 

مــن المفاوضــات واللجــان العاملــة يف الســالم، األمــر الــذي يــؤدي لتدهــور وضعهــا.” كمــا قالــت إن األمــم المتحــدة 

ومكتــب المبعــوث اخلــاص أللمــم المتحــدة فشــال يف تمكــني النســاء عــىل الرغــم مــن تأثريهــن عــىل األرض وقدرتهــن 

عــىل إحــالل األمــن والســالم لــو ُمنحــن الفرصــة.

ــا هــي  ــا وأخواته ــي أسســتها ياســمني القــايض يف أغســطس/أب 2017 بمســاعدة أهله ــات مــأرب ال مؤسســة فتي

إحــدى المنظمــات الــي أُنشــئت خــالل احلــرب. أصبحــت المؤسســة واحــدة مــن أهــم المنظمــات النســوية يف مجــال 

الســالم، وحــازت القــايض عــىل جائــزة المــرأة للشــجاعة الدوليــة يف مــارس/آذار 2020. تســعى المؤسســة لتعزيــز 

مشــاركة المــرأة والشــباب يف بنــاء الســالم والتنميــة االجتماعيــة. قــال ســعيد اليوســفي، مديــر الربامــج بالمؤسســة، 

يف مقابلــة مــع الكاتبــة يف فرباير/شــباط 2021، إن مشــاريع المؤسســة تســتهدف العنــف ضــد النســاء وتجنيــد 

الشــباب يف اجلماعــات المســلحة وتســهيل النقــاش بــني الشــباب اليمنيــني.]27] وإن إنشــاء مركــز اإلنــذار المبكــر حلــل 

الزاعــات وصناعــة الســالم هــو أهــم إنجــاز للمؤسســة. ضــم المركــز أكــر مــن ثالثــني “ســفري ســالم” مــن مديريــات 

مختلفــة يف مــأرب حلـّـوا أكــر مــن ثالثــني قضيــة منــذ بدايــة عــام 2020.

بالنســبة لليــىل الثــور، األمــني العــام المســاعد حلــزب األمــل العــريب، فــإن معانــاة المعتقلــني والســجناء خــالل احلــرب 

دفــع بهــا اللنخــراط يف مجــال حقــوق اإلنســان.]28] اتجهــت الثــور مــن نشــاطها الســيايس للعمــل احلقــويق بعــد أن جلــأ 

إليهــا شــاب طالبـًـا المســاعدة إللفــراج عــن صديقــه الــذي اعتُقــل يف عــدن. بــدأت الثــور يف العمــل كوســيطة إللفــراج 

ــادرة إخــالء  ــت المب ــادرة بتمويــل شــخيص. يف 17 ديســمرب/كانون األول 2015، أّمن عــن ســجناء احلــرب وأنشــأت مب

ســبيل 80] ســجينًا بعــد حــوايل ســبعة أشــهر مــن التفــاوض. نُفــذ تبــادل األرسى بــني جماعــة احلوثيــني المســلحة 

والعديــد مــن األطــراف يف المحافظــات اجلنوبيــة تمثــل احلــراك اجلنــويب والمجلــس االنتقــايل اجلنــويب واجلماعــات الــي 

قاتلــت لدحــر جماعــة احلوثيــني مــن عــدن يف مايو/أيــار 2015.

بحســب الثــور، يعتمــد نجــاح عمليــات تبــادل الســجناء عــىل معرفــة المفاِوضــة باخللفيــة االجتماعيــة واســتثمارها 

لــكل مــا يتــاح، مثــل إيجابيــة خصوصيــة المــرأة يف المجتمــع، أو دورهــا كشــخصية عامــة الــذي قــد يمنحهــا احرتاًمــا 

ومعاملــة خاصــة. كمــا قالــت إن عــىل المفاوضــني التعامــل برسعــة مــع الظــروف المتغــرية. كمــا أن الربوتوكــوالت 

26( المصدر نفسه.

27( سعيد اليوسفي، مقابلة مع الكاتبة، 17 فرباير/شباط 2021.

28( ليىل الثور، مقابلة مع الكاتبة، 26 يناير/ كانون الثاين 2021.
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ــة  ــة ثابت ــا خط ــس لديه ــرية لي ــث إن األخ ــة حي ــادل األرسى المحلي ــات تب ــىل عملي ــق ع ــة للتطبي ــري قابل ــة غ الدولي

للتنفيــذ. وقالــت الثــور: “النجــاح هــو لمــن يعــرف كيــف )أن يتعامــل مــع الوضــع احلــايل( ويكســب ثقــة جميــع األطراف 

بمــا فيهــم األرسى وأرسهــم.  )هــذا باإلضافــة( إىل العمــل برسيـّـة وعــدم إفشــاء المعلومــات األوليــة اللتفاقــات. كمــا 

أن التعامــل مــع اإلعــالم بحاجــة لمهــارة مــن أجــل اســتثماره إيجابيًّــا لصــاحل األرسى إن اقتــى األمــر.”

وقالــت إن القــدرة عــىل الوصــول إىل صانعــي القــرار رفيعــي المســتوى تســاعد أيًضــا عــىل إنهــاء المفاوضــات برسعــة. 

ــريًا. وأضافــت أن “تدويــل ملــف األرسى يعيــق الملــف وال  كمــا تعتقــد الثــور أن تدويــل ملــف األرسى كان خطــأً كب

يســاهم يف حلـّـه كمــا لــو تــم بوســطاء محليــني.”

عــام 2018، اتهمهــا قيــادي حــويث بأنهــا تنتمــي إىل إحــدى “اخلاليــا النائمــة” بعــد أن كتبــت عــىل موقــع فيســبوك 

منشــورًا تديــن فيــه مداهمــة جماعــة احلوثيــني المحــال التجاريــة ونهــب الممتلــكات اخلاصــة وتعليــق رواتــب القطــاع 

العــام. وخوًفــا مــن أن تُعتقــل أو تُقتــل، غــادرت اليمــن عــام 2018. اســتمرت الثــور يف العمــل عــىل قضايــا المعتقلــني 

ــم  ــي ال يدع ــوث األمم ــب المبع ــت إن مكت ــا قال ــي. ولكنه ــوث األمم ــب المبع ــارية بمكت ــا استش ــي حاليًّ واألرسى وه

حضورهــا يف أي مفاوضــات تخــص تبــادل األرسى إذ يطلبــون منهــا أن تشــارك عــرب أحــد أطــراف الــراع.
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ــاء احلــرب ودعــم مشــاركة  ــل يف إنه ــري عــىل الهــدف الرئيــي المتمث تتفــق شــبكات ومنظمــات النســاء، إىل حــد كب

النســاء يف عمليــات التفــاوض وبنــاء الســالم. ولكــن، عــىل الرغــم مــن عمــل هــذه الشــبكات والمنظمــات، لــم تشــارك 

أي امــرأة يف المحادثــات الــي أفضــت إىل اتفــاق الريــاض عــام 2019 أو يف مفاوضــات وقــف إطــالق النــار االلحقــة. 

ــة  ــة ســتوكهولم عــام 2018، شــكلت النســاء ]% مــن المفاوضــني، مقارن وخــالل المفاوضــات الــي ســبقت اتفاقي
بـــ12% مــن محادثــات الكويــت عــام 2016، بينمــا لــم يكــن هنــاك أي نســاء يف وفــود احلوثيــني.]29]

مــدى تأثــري هــذه المشــاركة الرمزيــة للنســاء تســتلزم دراســة معّمقــة لتحــدد مــا إذا كانــت النســاء المشــاركات عــىل 

طاولــة المفاوضــات أثـّـرن عــىل المحادثــات. وجديــر بالذكــر أن النســاء شــاركن فقــط كممثــالت أللحــزاب السياســية 
وليــس بشــكل مســتقل يف المحادثــات الرســمية.]30]

تــرى الدكتــورة ســعاد القــديس، رئيســة مركــز المــرأة للدراســات والتدريــب،]31] أن شــبكات ومنظمــات النســاء -خاصــة 

الــي أُنشــئت خــالل احلــرب بهــدف بنــاء الســالم- ال تســتطيع أن تؤثــر يف مســار احلــرب. بحســب القــديس، فــإن النســاء 

غــري مســلحات ولســن مــن أشــعل فتيــل احلــرب، وبالتــايل ال يســتطعن إيقافهــا؛ فقــط مــن يمتلكــون القــوة اللنخــراط 

يف احلــرب هــم مــن يســتطيعون وضــع حــد لهــا. وأضافــت أن النســاء لســن طرًفــا يف احلــرب رغــم أنهــن يدفعــن ثمنهــا. 

ــه  ــا ذكرت ــا لم ــال، وفًق ــت والم ــاء احلــرب غــري مجــدي، ومضيعــة للوق ــة إىل إنه ــود الرامي ــارش يف اجله االنخــراط المب

ــة  ــادة التوعي ــل زي ــرى، مث ــاالت أخ ــل يف مج ــوية العم ــات النس ــىل المنظم ــني ع ــه يتع ــت إىل أن ــي نّوه ــديس، ال الق

بحقــوق اإلنســان -الــي تحتــاج إىل عمــل مســتمر ودائــم عــىل المــدى الطويــل.

ــن أن  ــذي يمك ــر ال ــا األث ــات. وتســاءلت: “م ــذه المنظم ــرًا له ــن مق ــون اليم ــم أن يك ــت القــديس إن مــن المه ــا قال كم

تصنعــه عــىل أرض الواقــع إذا لــم تكــن هنــاك؟”. عمــل بعــض المنظمــات مــن خــارج اليمــن جعلهــا محــل تشــكيك يف 

هدفهــا ومصداقيتهــا، األمــر الــذي أثــر عــىل كيفيــة تفاعــل المجتمــع معهــا يف الداخــل. كمــا قالــت القــديس إن بعــض 

تلــك الكيانــات، ســواًء يف الداخــل واخلــارج، انتُقــدت ألنهــا “أُنشــئت بنــاًء عــىل أجنــدات معــدة ســلًفا، سياســية وحزبيــة 
وحــى دوليــة، وهــو مــا يجعلهــا تغــرق يف العمــل الســيايس عــىل حســاب احلقــويق”.]32]

https://www.cfr.org/womens�participation�in�peace�pro� ،29( "مشاركة المرأة يف عمليات السالم: استكشف البيانات،" مجلس العالقات اخلارجية
cesses/explore�the�data

https://cwpar.org/  ،2018 ،30( انطالق المتوكل، "أوضاع النساء يف اليمن أثناء الزناع والرصاع المسلح"، منتدى المرأة يف السياسة بالمنطقة العربية
node/10

31( سعاد القديس، مقابلة مع الكاتبة، 21 يناير/ كانون الثاين 2021.

32( المصدر نفسه.

https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/explore-the-data
https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/explore-the-data
https://cwpar.org/node/10
https://cwpar.org/node/10
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المرأة والسالم في اليمن: شبكات بناء السالم 

ــي تقودهــا األمــم المتحــدة هــو نظــام  ــات الســالم ال ــرأة يف عملي ــدين مشــاركة الم ــالت الشــائعة لت إحــدى التعلي

المحاصصــة الــذي يخصــص عــدًدا محــدًدا مــن المقاعــد عــىل طاولــة المفاوضــات أللطــراف المتحاربــة واألحــزاب 

السياســية. وعــادة مــا تقــوم األحــزاب برتشــيح رجــال كممثلــني عنهــا. وحــني يُطلــب مــن احلكومــة اليمنيــة إرشاك 
ــأن التدخــل يف ترشــيح األحــزاب السياســية لممثليهــا يعــد خــارج نطــاق صالحياتهــا.]33] المــرأة، تتحجــج ب

ـا إذ أن  ذكــرت ليــىل الثــور أن قــرار اســتبعاد النســاء مــن محادثــات الســالم كان قــرارًا سياســيًّا وليــس اجتماعيًـّ
المجتمــع اليمــين يتقبــل المــرأة. وأضافــت: “عندمــا اتُخــذ القــرار الســيايس بإرشاكهــا لــم يعــرتض المجتمــع”.]]3]

ولكــن بعــض النســاء العامــالت يف مجــال الســالم قلــّن إنهــن واجهــن تحديــات نتيجــة العــادات والتقاليــد الــي تــرى 

أن مشــاركة النســاء يف العمــل العــام معيــب. عــىل ســبيل المثــال، قالــت إرشاق عمــر أنهــا توقفــت عــن دراســة اإلعــالم 

وهــي طالبــة يف الســنة الثانيــة لهــذا الســبب. مــن جانبهــا، نــّوه اليوســفي -مديــر الربامــج يف مؤسســة فتيــات مــأرب 

إىل أن بيئــة العمــل الــي يغلــب عليهــا الطابــع الذكــوري دفعــت النســاء يف مــأرب إىل عــدم االنخــراط يف العمــل العــام، 

يف ظــل فشــل القوانــني والترشيعــات الرســمية يف إعطــاء النســاء حقوقهــن.

تتحكــم األطــراف المتحاربــة باألجنــدة يف اليمــن، وبالتــايل فــإن قضايــا النســاء هبطــت إىل أســفل ســلم األولويــات 

حيــث أن الرتكــزي عــىل احلــرب يُســتغل لتأجيــل التطــرق إىل القضايــا الــي تؤثــر عــىل النســاء. كمــا أن حمايــة النســاء 

مــا يــزال أمــرًا ضعيًفــا ألســباب ترشيعيــة واجتماعيــة. ازداد األمــر ســوًءا خــالل احلــرب نتيجــة عــدة أســباب مــن بينهــا 

العنــف، واألزمــات االقتصاديــة وتنامــي البطالــة.

عــىل الرغــم مــن هــذه التحديــات، إال أن عضــوات مبــادرات النســاء الــي تأسســت خــالل احلــرب قلــّن إن هــذه المبادرات 

مهمــة للتضامــن وأنهــا تخفــف مــن المخاطــر والتهديــدات ضــد النســاء، ال ســيما الناشــطات. وبالفعــل، فــإن إصــدار 

البيانــات قــد يكــون فّعــااًل يف لفــت نظــر األطــراف العامــة واخلارجيــة إىل قضايا النســاء ويســاعد يف حماية الناشــطات 

ــىل  ــاس ع ــجعت الن ــني وش ــا أرس المعتقل ــي أخفته ــاالت ال ــن االعتق ــات ع ــذه البيان ــفت ه ــا كش ــال. كم ــن االعتق م

ــة ومتابعــة  ــد مراقب ــا حققــت النســاء إنجــازات عــىل صعي ــال النســاء. كم ــاء أو اختطــاف أو اعتق ــالغ عــن اختف اإلب

العنــف ضــد النســاء، وســاهمن يف العمــل اإلغــايث عــرب المجموعــات المحليــة. يف نهايــة المطــاف، هــذه الشــبكات 

والتحالفــات والمنظمــات هــي صــوت الســالم وســط احلــرب، فهــي ترفــض العنــف وتعمــل عــىل احلفــاظ عــىل مركــز 

النســاء يف المجــال العــام.

33( حسب ترصيحات هذه األطراف حول إقصاء النساء من طاولة المفاوضات.

34( ليىل الثور، مقابلة مع المؤلفة، 26 يناير/ كانون الثاين 2021.
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التوصيات

خلــص البحــث إىل األفــكار التاليــة الــي تهــدف إىل تحســني جهــود مبــادرات النســاء ومســاعدة األمــم المتحــدة عــىل 

تنفيــذ القــرار 1325 يف اليمــن.

لمبادرات وشبكات ومنظمات النساء:

مــن المهــم وجــود هيكليــة إداريــة واضحــة لتحقيــق االســتقرار وتعريــف المهــام والمســؤوليات، حــى لــو كان  	
ــا. العمــل طوعيًّ

قــد تســتفيد المبــادرات مــن وضــع اســرتاتيجيات قصــرية وطويلــة األمــد لعملهــا بــداًل مــن تنفيــذ األنشــطة عــىل  	
أســاس مخصــص.

يجــب بــذل اجلهــود لضمــان الشــفافية الداخليــة بــني األعضــاء؛ لضمــان الشــفافية اخلارجيــة مــع المجتمــع  	
ووســائل اإلعــالم والباحثــني فيمــا يتعلــق بالتمويــل ومخرجــات المشــاريع.

المزيــد مــن التعــاون والتكاتــف بــني المنظمــات والمبــادرات والقطاعــات يف مختلــف المجــاالت ســيكون أكــر  	
فعاليــة مــن اجلهــود المبعــرة والفرديــة.

يجب ترك األجندات احلزبية والسياسية أثناء تنفيذ العمل النسوي المتعلق بحقوق اإلنسان. 	

لهيئة األمم المتحدة للمرأة والمبعوث الخاص لألمم المتحدة

يتعــنّي عــىل المبعــوث اخلــاص أللمــم المتحــدة تعزيــز دور المــرأة يف بنــاء الســالم وممارســة ضغــوط حقيقيــة  	
لدعــم مشــاركة المــرأة يف المفاوضــات.

عــىل هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أن تســتمع إىل أولويــات واحتياجــات النســاء مــن مختلــف المســتويات  	
ــة يف  ــة وعملي ــا واقعي ــا تعــاجل هــذه االحتياجــات وأنه ــا يجــب أن تضمــن أن برامجه ــة. كم ــة واالجتماعي العلمي

ــين. ــياق اليم الس

ينبغــي أن تســتهدف الربامــج جميــع المحافظــات وعــدم الرتكــزي فقــط عــىل المــدن الرئيســية. وقــد نجحــت  	
النســاء اليمنيــات يف تنفيــذ مبــادرات يف المحافظــات النائيــة، ممــا يــدل عــىل إمكانيــة تحقيــق ذلــك.

هنــاك حاجــة إىل المزيــد مــن الشــفافية يف تقديــم المعلومــات حــول برامــج األمــم المتحــدة الداعمــة للمــرأة إىل  	
الصحفيــني والباحثني.

يجب إجراء المزيد من األبحاث لدراسة أثر مشاركة النساء يف مفاوضات السالم. 	

ينبغــي إجــراء تقييــم ألنشــطة المنظمــات العاملــة يف مجــال بنــاء الســالم يف اليمــن، وال ســيما المدعومــة مــن  	
قبــل هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، بغيــة جعلهــا أكــر فعاليــة.



عـــن الكـــاتب

فاطمة مطهر هي صحفية متخصصة بقضايا المرأة.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات االس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر اإلنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن واإلقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


