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 مقدمة : 

الداخلي والتدخل  االقتتال منذ بدءيعاني اليمن في معظم مناطقه أوضاعًا مأساوية  
السكان لشتى أنواع االنتهاكات والعنف تحت وطأة الحصار  قد تعرض الكثير منف، الخارجي

مصالح مما أضر ب ،المؤسسات المدنية الحيويةلم يفرق بين األهداف العسكرية و  حيث ،القصفو 
 .الاألطفو ف المدنيين معظمهم من النساء الآ حر جو مقدراته، فضاًل عن قتل و الشعب اليمني 

 أدى إلى نزوح قد الحتراب الداخلياو ن تدمير المنازل من جراء الضربات الجوية لذا فإ 
 ،العنفو كثير من النساء لالنتهاكات  نتيجة لهذا النزوح تعرضو ، الساخنةالف من المناطق اآل

مخيمات  عملية النزوح، إلى سدية خاللالجو المعاناة النفسية و  ،السكنو  ،عالوة على فقدان الممتلكات
دان فقو ، الخدمات الصحية انعدامو  ،مأكلو  ،من مسكن ،الكريم تفتقر إلى أدنى وسائل العيش

 ،في غرفة واحدة وأ تتصف بحشر عدد من األسر في خيمة الخصوصية في المخيمات التي 
 .في حمام واحد جميعاً  ماشتراكهو 

سيما الو على النساء وطأتها  من زادتو ، دمرة نالت مختلف نواحي الحياةم اً للحرب آثار إن   
 .اد معدالت الفقر في أوساط النساءازديو  ثار االقتصاديةاآل

ة الصحيو انعكاسات الحرب على كل جوانب الحياة االجتماعية  ستتناول هذه الدراسة 
  للمرأة اليمنية.االقتصادية و 

 ات المتاحة إلشراك المرأة في عملياتياإلمكان، و ية بناء السالمملفي ع مرأةدور ال إلى جانب 
 .التسوية السياسيةو  بناء السالم
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  :تكون الدراسة من قسمين رئيسينت
 .راهنةثناء الحرب الأاليمنية  العنف  الممارس ضد المرأة  :ولالقسم ال  -

 في اليمن. السالم ءبناالمرأة و   :القسم الثاني -
 .المرأة قبل الحرب على وضع  الضوءط يتسل ويسبق ذلك

لتي وانتهاك لحقوقها ا عما تعانيه المرأة اليمنية من عنف الكشف :لهدف من الدراسةا
 ساننإل, وقانون حقوق انسانيوالقانون الدولي اإل ،المواثيق الدولية نصت عليها

 في أوقات الحرب. ربعقيات جنيف األواتفا

كابده من ت براز ماا  , و ر الحرب على حياة المرأة اليمنيةزيادة الوعي والمعرفة بأث :أهمية الدراسة
, وما تكابده من مشقة في توفير االحتياجات التي تفرضها الحربجراء األوضاع  ،مشقة وعناء
 .سرتهاأ فرادألالضرورية 

 الباحثة لتحاو  خالله من الذي الوصفي، التحليلي المنهج على الدراسة ستعتمد :منهج الدراسة
براز وصف  قاريروالت السابقة الدراسات خالل من ،شكالهأ بكل عنف من المرأة له تتعرض ما وا 
 .المتوافرة حصائياتواإل الدولية

 .راسةفي الدهم المصطلحات والمفاهيم التي سترد نتناول أس :مفاهيم ومصطلحات الدراسة

 ة:التالي التساؤالتجابة على الدراسة ستقوم باإل
 ؟الممارس ضد المرأة اليمنية أثناء الحرب الراهنة ما أشكال العنف -
 ؟حرب على الوضع االجتماعي للمرأة اليمنيةانعكاسات الما  -
 ؟على الوضع الصحي للمرأة اليمنية الحرب ما انعكاسات -
 ؟الوضع االقتصادي للمرأة اليمنية على الحرب ما انعكاسات -
 ؟النساء في عملية بناء السالم ما دور -
 إلشراك المرأة في عمليات السالم؟ ات المتاحةيماا اإلما  -
 

 



 

2 
 

 األول القسم

 ولالمحور األ

 الراهنة الحرب ثناءأ اليمنية المرأة ضد الممارس العنف 
 

 قانونيةوكذلك اآلليات ال ،المفاهيم والمصطلحات التي سترد في الدراسة هذا المحور يتناول 
 .الدولية لحماية النساء من العنف

 :أهم المفاهيم والمصطلحات التي سترد في الدراسة

ات النزاع ثناءأالسيما  ،ية المعنية بحقوق المرأةالمواثيق الدولو قبل الخوض في القوانين  
على  كوذلالمفاهيم المستخدمة في هذه الدراسة و  ،هم المصطلحاتأيراد معاني إالبد من  ،المسلحة

 النحو التالي:

 :مفهوم العنف -

مع عوبة بمكان جمن الص نجدُ والمستويات  ،بعادمتعددة الصور واألاهيم المركبة من المف 
اع تعريف العنف في علم االجتم وعلى هذا نلحظ أن, واحدمفهوم  طارإبعاد في كل هذه الصور واأل

 1.القانون ويختلف عن تعريفه في علم السياسة أ علم النفس وأ
 يشملو  ،خرينآشخاص أ وأ ،خرآاستخدام القوة للسيطرة على شخص  والعنف هف إذاً  
ن قد يكو اجتماعي،  وأ ،بدني إيذاء وأ ،ضغط نفسي وأ ،كراهإ وأ ،ساءة في المعاملةإ يأالعنف 

العنف  ن يكونأيمكن و ، تهديد بالسالحأو  ،جسدي اعتداء وأ ،تخويف وأ ،العنف في شكل تهديد
 .مستتراً  كونن يأيمكن و  ،اً اشر بن يكون العنف مأيمكن و  ،صادياً تاق

                                                           
عبادة، مديحة أحمد، أبو دوح، خالد ااظم / الع ف ضد المرأة، دراسات ميدا ية حول الع ف الجسدي والع ف الج سي، القاهرة: دار  1

 .16م، صـ 2008الفجر لل شر والتوزيع، 
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 مفهوم العنف ضد المرأة: -

ة معاناة جسمي وأذى أن ينجم عنه أل خي  يُ  وأ عنيف ضد المرأة والذي ينجم عنه أي فعل 
رمان التعسفي الح وأ ،كراهاإل وأ ،ذلك التهديد باقتراف هذا الفعل بما في ،نفسية للمرأة وأجنسية  وأ

  2.م الخاصةأوقع ذلك في الحياة العامة اًء من الحرية، سو 
د ضالعالمي للقضاء على العنف  باإلعالنمم المتحدة )المعروف عريف الذي اعتمدته األتهذا الو 

 3.(م1993 ، المادة األولى عامالمرأة

 :لعنف المبني على النوع االجتماعيمفهوم ا -

 ،نيةمعاناة بد وأ ،بأذىصبي  وأ ةفتا وأرجل  وأ امرأةن يصيب أيرجح  وأأي فعل يصيب  
عن  ،لعنف المبني على النوع االجتماعيينجم اإذ ، االجتماعي ابسبب نوعه نفسيةو أ ،جنسية وأ

سي الجن :نواع العنفأيشمل كل و  ،التعسف في استخدام السلطة بسبب النوعو عدم المساواة 
 ،سريةالدعارة القو  ،الدعارةو ، الزواج المبكر وأ ،كراه على الزواجاإلو  ،تجار بالبشراالو  ،العائليو 
 . الخدماتو ، والحرمان من الموارد االعتداء الجنسيو  ،االستغاللو 
د ضمصطلح يشمل كل فعل يرتكب هو  الطوارئالعنف القائم على النوع االجتماعي في حالة و 
 ،()النوع االجتماعي ناثاإلو لذكور بين ا يعتمد على الفروق المحددة اجتماعياً و  ،رادة شخص ماإ

ي التو  نساناإللعدد من حقوق  ساس النوع االجتماعي تشكل انتهاكاً أعنف على الل اعمأوكل 
اس النوع سأل العنف القائم على شكاأ الكثير من د  ع  يُ , و المواثيق الدوليةو تحميها االتفاقيات 

االغتصاب, االعتداء الجنسي, التحرش  :من أكثرها شيوعاً و االجتماعي أفعااًل مجرمة قانونًا, 
, قسريالزواج ال ،(األب, العم ,الزوج, األخ :)المعتدي , االستغالل الجنسي, العنف المنزليالجنسي
 4.مييز األوالد الذكور في العائلة(آخر ) ت لى, التمييز بتفضيل جنس عالمبكرالزواج 

 .يذاءساءة المعاملة, االنتهاك, اإلإ :الكثير من األشكال وقد ارتبط بمفهوم العنف

                                                           
القاهرة: دار  عبادة، مديحة أحمد، أبو دوح، خالد ااظم/الع ف ضد المرأة، دراسات ميدا ية حول الع ف الجسدي والع ف الج سي، 2

 .16م، صـ2008الفجر لل شر والتوزيع، 
 ، يةالقا و  الوفاء ماتبة ية:االسا در ،ياإلسالم الفقه حاامأ ضوء في مواجهته وايفية ,المرأة ضد الع ف  /شحاتة رشدي زيد،أبو 3

 .15-18صـ  ،م 2011
 يةالوط  اللج ة عدادإ ،اءال س على الواقعة ضرارواأل ياالجتماع ال وع على القائم والع ف اال تهااات حاالت رصد مسح تقرير 4

 .12م، صـ 2016يمن، يوليو ال ماتب - للمرأة المتحدة مماأل ماتب مع بالتعاون للمرأة
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 :ساءة المعاملةإ -

شخاص من اتخاذ تمنع األ ساءةن هذه اإلفإ هي سوء استخدام القوة،إن إساءة المعاملة  
ي المجتمع كثر الفئات فأن النساء مو  ،رادتهم الحقيقيةإتجبرهم على التصرف ضد و القرارات الحرة 

 .اتخاذ قرارات دون قناعة حقيقيةو لسوء المعاملة  تعرضاً 

 :الضرر -

وقد يلحق الضرر  ,نسانحق من حقوق اإلرر نتج عن انتهاك ض بالضرر كليقصد  
, له عةً مشرو  مصلحةً و  ،من حقوقه اً حق , وقد يمسسرته المقربينأفراد أوقد يلحق أحد , الشخص

  5 .لكذ غير وأوشرفه  وحريته ماله وأ ،تلك المصلحة بسالمة جسمه والحق أ ذلك تعلق اءً سو 

 :نتهاكاال -

 ،من قبل الحكومات نتهاك قد يكوناالو  ،نسانحق من حقوق اإلإلى خرق أي فعل يؤدي  وه 
 6.لوطنيةا وأاالقليمية  وألتي تنص عليها القوانين الدولية الحقوق ا إزاءفراد األ وأ ،الجماعات وأ

 ،اللون وأ ،ساس العرقأسواء كان هذا التمييز على  ،نسانلحقوق اإل شكل انتهاكاً ين التمييز أكما 
 وأ ،صل الوطنياأل وأ ،اآلراءمن  اغيره وأالرأي السياسي  وأ ،الدين وأ ،اللغة وأ ،الجنس وأ

ي تقويض المساواة ف وألغاء إنتيجة ب وأبغرض  ،مواضيعمن ال اهغير  وأالملكية  وأ ،االجتماعي
ديات ع التعجميع أنوا هذا المفهومويندرج تحت  ،ممارسته وأنسان ي حق من حقوق اإلأالتمتع ب

القتل,  :وانين واالتفاقيات الدولية ومنهاالتي نصت عليها القو  ،نسانعلى أي حق من حقوق اإل
تدمير  ,التسبب في فقدان المال, التهجير القسري و, أالجنسي والتهديد بالقتل, االعتداء الجسدي أ

 تي تشكل انتهاكًا لحق منفعال الغير ذلك من األ ىلإ ،اغتصابها وسرقة الممتلكات أ ،المنازل
 .نسانحقوق اإل

 :ضد النساء التمييز -

 ثارهآمن  يكونو  ،ساس الجنسأتقييد يتم على  وأاستبعاد  وأ ،أي تفرقة وهالتمييز هنا  
ساسية األ الحرياتو  ،نسانالنساء بحقوق اإلو ساس تساوي الرجال أالنيل من االعتراف بالنساء على 

                                                           
 .13تقرير مسح رصد حاالت اال تهااات،  فس المرجع السابق، صـ 5
دريب على رصد حقوق اإل سان، مفوضية حقوق ، ودليل الت11تقرير مسح رصد حاالت اال تهااات،  فس المرجع السابق، صـ 6

 م.2001اإل سان، 
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للنساء  عدم االعتراف وأ ،المدنيةو  ،الثقافيةو  ،االقتصاديةو  ،االجتماعيةو  ،السياسية في المجاالت:
   .ممارستهن لهاو بهذه الحقوق 

 :الفعالة المساواة -

  .المساواة في النتائجو المساواة في الحصول عليها و المساواة في الفرص  

 :المشاركة -

ضمان زيادة تمثيل النساء على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات المشاركة تعني  
 .حلهاو الوطنية لمنع الصراعات و قليمية اإلو  ،ليات الدوليةاآلو 

 :الحماية -

 .بعد النزاعات المسلحةو ثناء ألنساء ا توفير سبل الحماية لحقوق 

 الرصد: -

ات معالجة مخالف ُبغيةاستخدامها و ، التحقق منهاو يعني تجميع المعلومات  مصطلح وه 
المواقع مثل ارة زيو  ،حداثنسان جمع المعلومات عن األقوق اإليشمل رصد حو  ،نسانحقوق اإل

تحديد هذه و ، المسؤولةو الجهات المختصة زيارة و  ،ماكن االعتقالأو  ،تاـــ/مخيمات الالجئين
ا تحديد المتسبب فيهو  ،وطرق ممارستها ،نواعهاأو  ،وقائعهاو  ،سبابهاأو ، احجمهو  ،االنتهاكات

 .مرتكبهاو 
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 ة الدولية لحماية النساء من العنفاآلليات القانوني
 

 المعاناة على كلشكال أوكل  ،كارثية ثاراً آ والنزاعات المسلحة تخلفأن الحروب  الشك 
خية أكثر شدة, فتجارب النساء عبر المراحل التاريالنساء تأثيرها على أوضاع  أن   إال   ,فراد المجتمعأ

االت النزاعات حفي معظم  ،اً اقتصادي وأ اً اجتماعي وأ اً كان سياسي سواءً  ،المختلفة تؤكد أن أي تغيير
 .ثاره الكارثية على النساءآعكس المسلحة تن
وضع أطر قانونية للحد من العنف  ىإل المجتمع الدولي ىسعوللحد من هذا العنف  

 .والسيما في مناطق الصراع المسلح ،المرتكب ضد النساء
معرفة كن لهتقديم أفضل مساعدة تتطلب حماية النساء المتأثرات من النزاعات المسلحة إن  

القانون الدولي , و نسان, فالقانون الدولي لحقوق اإلالقانونية التي توفر لهن الحمايةوفهم النصوص 
ثناء أخاصة لمعالجة احتياجات النساء  اً اإلنساني, وقانون اللجوء, كل هذه القوانين تفرد نصوص

 مابذا لم يلتزم أطراف النزاع إ ،على الورق( مكتوبة حقوق مجردوتظل هذه النصوص ) ،الحرب
 .اصة التي تمنحها القوانين للنساءفيها من نصوص الحماية العامة والخورد 

النصوص  كامالً  هذا يجب على جميع أطراف النزاع المسلح أن تحترم احتراماً على و  
على  ة, والسيما االلتزامات المطبقفتيات وحمايتهن باعتبارهن مدنياتوال ،الخاصة بحقوق النساء

كولها وبروتو  7،م1949 عام ربع التي تمت المصادقة عليهابموجب اتفاقيات جنيف األ هذه األطراف
 م, واتفاقية القضاء1967 وبروتوكولها لعام ،م1951 لعامالالجئين  قيةواتفا ،م1977 ضافي لعاماإل

 االختياري لعاموبروتوكولها م، 1977 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها عام
ممية الخاصة بالحماية من عالنات األذه االتفاقيات هناك القرارات واإللى جانب هإ ،م1999

 .النساء ضد المدنيين وخاصةً  الموجهاالنتهاكات والعنف 

                                                           
 .15تقرير مسح رصد حاالت اال تهااات،  فس المرجع السابق، صـ 7
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اء صًا تعالج قضايا النسفردت نصو أأنها  ا نالحظ من خالل نصوص هذه االتفاقياتهنو 
 8:هاتوبروتوكوال ربعاتفاقيات جنيف األ: مثال ذلك

 والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان. ،اتفاقية جنيف األولى لتحسين حالة الجرحى -
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد  -

 القوات المسلحة في البحار.
 الحرب.اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى  -
 .االتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب -
 .والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ،التفاقية جنيف البروتوكول اإلضافي)األول( -
التفاقية جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير  البروتوكول اإلضافي)الثاني( -

 الدولية.
 ،الرجل بحقوق مساوية لحقوق ،تؤكد على ضرورة تمتع المرأة أثناء النزاع إن كل تلك االتفاقيات 

معاملتها معاملة خاصة بسبب , يجب باإلضافة إلى ذلك ،محمياً  شخصاً  وأ ،كانت مقاتلة سواءً 
 وأ ،حماية خاصة من أي انتهاك لعرضها عن طريق االغتصاب, كما يجب حماية المرأة جنسها

 لخ....إ لعنف المهينا أي شكل من أشكال وأ ،اإلكراه على البغاء
قة بحقوق لمبادئ المتعلا , وهذه االتفاقية تحددأشكال التمييز ضد المرأة للى كاتفاقية القضاء ع

 :ساسيةأ, وتعتمد على ثالثة مبادئ كافة المجاالت النساء في
 ولنساء هاالتمييز ضد ": من االتفاقية ىولوالذي تنص عليه المادة األ ،مبدأ عدم التمييز .0

االعتراف  ثاره النيل منآ, ويكون من يتم على أساس الجنس و تقييدأ ،استبعاد وأ ،أي تفرقة
دين نسان والحريات األساسية في الميااء بحقوق اإلتساوي الرجال والنس بالنساء على أساس

بو , ة والمدنيةواالقتصادية واالجتماعية والثقافي ،السياسية ء بهذه اطال االعتراف للنسا 
 ."تمتعهن بها وأالحقوق 

: ويتضمن المساواة في الفرص والمساواة في الحصول الفعالة ومبدأ المساواة الموضوعية أ .5
 .ئجوالمساواة في النتا ،عليها

ل طواعية فإنها تقب ،) السيداو( في اتفاقية اً : حينما تصبح الدولة طرفمبدأ التزام الدولة .3
مساواة مين الوتأ ،النساء ل التمييز ضدإللغاء جميع أشكا مجموعة من االلتزامات القانونية

                                                           
 .13و12م، صـ 2012الحماية القا و ية الدولية لحقوق اإل سان في ال زاع المسلح، م شورات األمم المتحدة،  يويورك وج يف 8
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 من تأكدالمهمتها  التي ,ومن قبل لجنة السيدا مساءلة, وتكون الدولة بين الرجال والنساء
 ومدى ه االتفاقيةتنفيذ هذ ىقارير التي تقدمها الدول عن مستو تنفيذ االتفاقية والنظر في الت

 .المختلفةج مبادئها في تشريعاتها دراإ
الدولي  أمام المجتمع على االتفاقيات الدولية تصبح ملزمة قانوناً كل الدول التي صادقت ف

 لسأما القرارات الصادرة من مج، بإدراج المبادئ الواردة في االتفاقية في قوانينها الداخلية
 (1325) رقم منومنها قرار مجلس األ ،عضاءفهي ملزمة لكل الدول األ مناأل
عضاء ألخذ التدابير الالزمة في ينص على حث الدول األ رهذا القراو ، م2000عامل

واألخذ بدمج  ،ات صنع القرار والعمليات السلميةالنساء في عملي بمشاركةالمسائل المتعلقة 
دماج النوع إضافة إلى إ ،حماية النساءو  ,حفظ الِسلمو النوع االجتماعي في التدريب 

وغيره  القراروهذا  ،آلية تنفيذ البرامجو االجتماعي في جميع أنظمة تقارير األمم المتحدة 
 .مرأةوعه للنزاعات المسلحة على الالتأثير غير المتناسب والفريد من ن تواجه من القرارات

, لقرارانصوص هذا  ىلى مستو إعضاء بها لم يرتقوا والدول األ المتحدة ممك فإن األومع ذل
عة عد من أهم القرارات التي صدرت عن الشر كبيرة في تنفيذ القرار الذي يُ فهناك فجوات 

 .الدولية الخاصة بوضع النساء في ظل النزاع المسلح
 نص عليه القرار: هم ماومن أ

على  المنطبقالقانون الدولي  كامالً الطلب من جميع األطراف في الصراع أن تحترم احترامًا  -
 ., وخاصة باعتبارهن مدنياتمايتهنوالفتيات وح ،النساءحقوق 

لنساء ا اصة بحماية دعوة جميع األطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ التدابير الخ -
السيما و , في حاالت الصراع المسلحمن العنف القائم على أساس الجنس  ،والفتيات

 .واألشكال األخرى لإليذاء الجنسي ،االغتصاب
ولين عن ؤ لإلفالت من العقاب ومقاضاة المس على مسؤولية جميع الدول بوضع نهايةالتشديد  -

, بما في ذلك الجرائم المتعلقة بما وجرائم الحربنسانية اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإل
 ،لصدد, ويؤكد في هذا اره من أشكال العنفتتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغي

 .والتشريعات ذات الصلة حيث أمكن ،ولجرائم من أحكام العفضرورة استثناء تلك ا
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مات لمخييطلب إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني واإلنساني  -
ك تصميم ذل في , وأن تراعي االحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة بماات/ــومستوطنات الالجئين

 .المخيمات والمستوطنات
مم من ميثاق األ (41) رقم األمن كلما اتخذت تدابير بموجب المادة يؤكد استعداد مجلس -

الحتياجات , مع مراعاة الك التدابير على السكان المدنيينالمتحدة للنظر في اآلثار المحتملة لت
 .المناسبةوذلك للنظر في منح االستثناءات  ،الخاصة للمرأة والفتاة

 العنـف أعمـال جميـعإدانة  " على: م2008لعام  (1820) ن رقمينص قرار مجلس األم 
 السيماو  المسلحة، النزاعات في المدنيين ضد المرتكبة العنف أشـكال مـن وغيرهـا الجنـسي

 .واألطفال" النساء ضد
 جميع األطراف في النزاعات المسلحة م 2009( لعام 1888قرار مجلس األمن رقم ) طالب

عمال العنف الجنسي وقفًا كاماًل وفوريًا، كما طالب جميع األطراف في جميع أبوقف 
نساء لحماية المدنيين، بما في ذلك ال على الفور تدابير مالئمةالنزاعات المسلحة بأن تتخذ 

 أديبيةالتابير لتدا اذفإن لثم بيراتد شملتو من جميع أشكال العنف الجنسي،  ،طفالواأل
شكال ميع أحظر جوتدريب القوات على  ،بمبدأ مسؤولية القيادةوالتقيد العسكرية المناسبة 

ي تؤجج التفكار الخاطئة وفضح األ ،مطلقاً  العنف الجنسي المرتكبة ضد المدنيين حظراً 
طنية منية الو ن لاللتحاق بالقوات العسكرية واألعن المرشحي العنف الجنسي، والتحري

القانون و  ،الدولينساني للقانون اإل هاكات جسيمةاستبعاد من له صلة منهم بانتلضمان 
 بما في ذلك العنف الجنسي.نسان، الدولي لحقوق اإل

 بصورة  مشاركة المرأةضرورة على: "م 2009( لعام 1889قرار مجلس األمن رقم ) يؤكد
من  لما تنهض به نظراً  ،وعلى قدم المساواة في جميع مراحل عمليات السالم كاملة وفعالة
 الدور مجدداً  ويؤكد ،وفي حلها وفي بناء السالم ،نشوب النزاعاتفي منع دور حيوي 

 وتنفيذ المجتمع المتعافي نسيج إعادة بناء في المرأة به تنهض أن يمكن الذي الرئيس
 وتنفيذ وضع في ضرورة إشراكها على ويشدد اع،النز  انتهاء بعد ما استراتيجيات
ذ الحسبان، في واحتياجاتها نظرها وجهات ألخذ النزاع انتهاء بعدما استراتيجيات  ُيالحـظ وا 

 منع في مشاركة المرأة دون تحول عقبات هناك تزال ال تقدم، من تحقق ما رغم أنه
 في على المشاركة المرأة قدرة أن من القلق عن ويعرب السالم، وبناء وحلها ،اعاتالنز 

 التمويل أو ،االعتراف من يكفي ما تلقى ال االقتصادي واالنتعاش العامة القرارات صنع
 مجال اإلنعاش في االحتياجات تمويل أن على ويشدد اع،النز  انتهاء بعد ما حاالت في
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 السالم بناء فعالية في يسهم أن يمكن ما وهو المرأة، تمكين لزيادة حيوي أمر للمرأة المبكر
 النزاع. انتهاء بعد فيما

 واجتماعياً  سياسياً  المرأة تمكينعلى: " م2013 لعام( 2106) ينص قرار مجلس األمن رقم 
شـراك، الجنـسين بـين المـساواة وتحقيق ،واقتصادياً   المبذولـة هـودالج في والفتيـان الرجـال وا 
 طـارإ في أساسية بأهمية تتسم اً أمـور لذا فإن  ،المـرأة ضـد العنـف أشـكال جميـع لمكافحـة

 بعد وما ،المسلح النزاع حـاالت في الجنـسي العنـف لمنـع المبذولـة األجـل طويلـة جهـودال
ذ ،النزاعات انتهاء  تامـًا، تنفيـذاً م 2000لعام( 1325رقم ) القـرار تنفيـذ أهميـة علـى يشدد وا 
، (1325) القرار تنفيـذ بغية المؤشـرات مـن مجموعـة وضـع بـشأن الجـاري بالعمـل التنويـه مـع

 األمم ةهيئ تؤديه الذي بالـدور واالعتـراف واألمـن، والسالم المرأة بشأن الالحقة والقرارات
 ."المجال هذا في للمرأة المتحدة

ع آليات لوض ىنجد أن المجتمع الدولي سع ،من خالل عرضنا لبعض االتفاقيات والقرارات الدولية
الل فترة كات المختلفة خالتعرض للعنف واالنتهاووقايتهن من  ،قانونية ملزمة بهدف حماية النساء

ي عالنات الدولية كمرجعية تسهم فام هذه االتفاقيات والقرارات واإل, وأنه يمكن استخدالصراعات
 9.الحد من العنف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اليمن صادقت على معظم االتفاقيات والمواثيق الدولية, أما القرارات الصادرة من مجلس األمن فهي ملزمة لجميع األعضاء  ت ويه, 9

 واليمن عضو في األمم المتحدة.
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 ولالقسم األ
 الثاني لمحورا

 حرب الراهنةال ءثناأاليمنية ارس ضد المرأة مالعنف الم

 :مقدمة
 

ا على انعكست آثارهو  ،، معاناة متعددةمنذ ثالث سنوات لتي تعيشها اليمنأنتجت الحرب ا
ادية االقتصو حياة اإلنسان بسبب أضرارها البالغة التي أصابت كل جوانب الحياة االجتماعية 

 .المعالم التاريخيةو البيئة الطبيعية و البنية التحتية و  ،الثقافيةو 
المستويات االجتماعية  جميعرب في تدهور حالة السكان على برزت آثار هذه الح 

 .النفسيةو الصحية و االقتصادية و 
فإنها  ،أطفاالً و  رجاالً و أن تأثيرات الحرب طالت فئات المجتمع كافة نساًء  من رغمعلى الو 

ألعباء حمل امما جعلها تت ،وضعها االجتماعيو  ،كانت أشد تأثيرًا على المرأة بحكم مسؤولياتها
 .الجسام في هذه الحرب

آثار الحرب من جهة تداعياتها على واقع المرأة  يطرح هذا الموضوع محاولة لتقص عد  يُ 
براز دورها في إحالل السالمو  ،اليمنية معرفة احتياجاتها في هذه الظروف الصعبة بهدف و  ،ا 

 .ما يمكن عمله من أجل النهوض بها اقتراحو  ،التخفيف من التأثيرات المترتبة على وضعها
ل هذه خال النساء هذه الدراسة إلبراز أشكال العنف الذي تعرضت لهمن هنا تأتي أهمية 

اإلسهام و أن تلعبه في بناء السالم  مكنيألهمية الدور الذي اً استشراف تكون من جهة أخرىو ، الحرب
 .نسانياً ا  و  اجتماعياً و المتوقع منها في إعادة اإلعمار اقتصاديًا 

سواء  ،اتنجاز إاع المرأة اليمنية وما حققته من وضأ سيتم تناولوفي هذا القسم من الدراسة 
 .قبل اندالع الحرب الراهنةاالجتماعي  وأ ،على الصعيد السياسي
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 :لمرأة اليمنية قبل اندالع الحربوضاع اأ

   

ضة القيود المفرو  ىيمن كادت المرأة اليمنية أن تتخطحتى ما قبل الحرب الراهنة في ال  
ق السياسية الكثير من الحقو  حققتقد و ، لسياسي واالقتصادياو  ،يالثقافعلى مشاركتها في النشاط 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
ي مجال ف خرىاأل الدول العربية بعض الكثير من النساء في المرأة اليمنية قد سبقتل  

صب وشغلت منا ،ومرشحة( المشاركة السياسية, )كناخبة :قرار بحقوق كثيرة منهااالعتراف واإل
 ،لس النواب, عضوة في مجوزيرة, نائبة وزير, وكيلة وزارة, سفيرة :قيادية في مختلف مؤسسات الدولة

مات حزاب السياسية ومنظاأل قاضية في المحكمة, كما تقلدت مناصب قيادية فيو  ،جامعية ةستاذأو 
 .المجتمع المدني

 ىدون مشاركتها الفاعلة في شت تحولذلك التزال المرأة اليمنية تواجه تحديات  فوقو   
 وانتشار األمية في أواسط النساء. ،رادة السياسيةوضعف اإل ,المجاالت بسبب العادات والتقاليد

 ،تفقط من الفتيا( %40) نسبة ىلإيصل  اً فمعدل التحاق الفتيات بالمدارس ما يزال محدود  
التحاق الفتيات بالتعليم كما أن  10،والدمن األ (%63)سنوات مقابل  6 سن يلتحقن في الالئي

 11.ناث في اليمنجمالي عدد اإلإمن ( %1.1) اليجاوزالجامعي 
تيات, شحة قلة مدارس الف :التعليمتدني نسبة التحاق الفتيات ب ىلإسباب التي أدت ومن األ  

كما أن  ،سرة بمواصلة الفتيات  لتعليمهن, الزواج المبكرالموارد لألسرة, ضعف االهتمام من قبل األ
, ي اليمنف  العاملة ىكبيرة تحد من فرصها في المشاركة في القو  المرأة اليمنية تعاني من تحديات 

, كما أن الكثير منهن يعملن في غير عامالت من النساء في سن العمل( %90)حيث أن نسبة 
 .دون أجر ) االقتصاد غير المنظور(الريف 

                                                           
 .2005المسح الوط ي لألسرة للعام  10
 .2014وضع المرأة اليم ية من الطموح الي تحقيق الفرص, الب ك الدولي  11
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سبب لوالدة بوا ،من مصاعب كثيرة أثناء الحملوفي مجال الرعاية الصحية تعاني النساء   
, من النساء (%20)ما نسبته ب ال  إفال تحصل على الخدمات الصحية  ،تدني الخدمات الصحية

 .يفاقمها في المناطق الريفيةو يسبب وفاة النساء  وهذا التدني
في بلورة وعي المرأة بحقوقها االجتماعية  اً الحراك النسوي لعب دورًا هام وعلى هذا فإن  
كتوبر من ستينيات القرن أ 14وسبتمبر  26ثر قيام ثورتي إبالذات و  ،السياسيةو االقتصادية و 

ة الجل ضمان حقوقها في العدأمن دخلت المرأة اليمنية مرحلة جديدة من النضال لقد  ,الماضي
برزت  م1990ومن ماي 22عالن دولة الوحدة في إ مع سطوعو في الفرص,  المساواة و  االجتماعية
 .كأحد مظاهر الدولة الحديثة قضية المرأة

مشاركة المرأة اليمنية و  م،1995 ين سبتمبركانعقاد المؤتمر العالمي في بن إويمكن القول   
كأول هيئة حكومية  معنية بشؤون  م1996تشكيل اللجنة الوطنية للمرأة و  ،في هذه التظاهرة العالمية

ين، كفيذ المحاور الصادرة عن منهاج بالبرامج لتنو  ،التي قامت بوضع العديد من الخططو  ،المرأة
الجهات المانحة المتضمنة جهود الدولة الداعمة للنهوض و وكذلك الضغط من قبل الهيئات الدولية 

، فشجعت تشكيل المنظمات النسوية العاملة في مجال تمكين المرأة ي المجتمع اليمنيبدور المرأة ف
قضية المرأة يدفع ب اً اجه واقعلتو  ،االجتماعي واالقتصاديالسياسي و  الدفاع عن حقوقها في المجالو 

 12 .ولويات تحديات التنمية في اليمنأضمن 
مرأة شارة إلى اسهامات الد من اإلالبفإنه  ،الراهنةواقع المرأة قبل الحرب  خالل استعراضو   
إلى جانب  ،الذي جعل المرأة اليمنية تتصدر المشهد العامو  ،دورها البارز في مؤتمر الحوار الوطنيو 

 .م2013 العام كان ذلك في مطلعو  ،الرجال
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 :ضاع المرأة اليمنية أثناء الحربأو
 

نيف من و فقد أطاحت بمنجزات خمسة عقود  ،خلفت الحرب في اليمن خسائر مروعة  
ة لحماية مساعدة عاجل في حاجة إلى ونفأصبح المدني ،عاماً لتنقل اليمن إلى الوراء خمسين التنمية 
 ،م2015مارس26 فيعالن الحرب إ فاليمن غارق في أزمة إنسانية منذ ،حقوقهم األساسيةو حياتهم 

( 14.4) منهم ،أشكال المساعدات اإلنسانيةإلى شكل من  مليون شخص في حاجة( 21.2) هناكف
انعدام  من شخص مليون  (7.6) يعاني ،مليون شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية

 .اعدة إنسانيةمس إلىيمنيين بحاجة  ةأربعة من أصل خمس ىأي أن حوال، األمن الغذائي الشديد
 يستطيعحيث ال، لصرف الصحيخدمات او  ،مليون إلى المياه النظيفة (19.4) يفتقرو   
أضف  ة،سمة دون رعاية صحية كافينمليون  (14.1) يظل فيما ،المياهمليون الوصول إلى  (9.8)

 ،مليون شخص على األقل قد فروا من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل اليمن (2.7)إلى ذلك 
  .إلى بلدان مجاورة )اللجوء( و)النزوح الداخلي( أ

في اليوم ًا تقرير  (41)األكيدة عن انتهاكات حقوق اإلنسان بمتوسط  البالغاتعدد ارتفع و 
 13م.2016 الواحد حتى يناير

 مليون طفل خارج المدارس(  1.8حيث أصبح ) ،كما انخفض معدل االلتحاق بالمدارس  
مدرسة غير صالحة  (1170) يقدر عددهاو  ،جعلها مالجئ للنازحين وبسبب تدمير المدارس أ تقريباً 

 لالستخدام.
 ،مرفق صحي (600) فقد أغلق ما يقرب من, الخدمات األساسية الحرب الراهنة الى انعدام وأدت

راء القصف ج و، أيسمى بالتحالف العربي ماا نتيجة للضربات الجوية من قبل هإما بسبب تضرر 
كادر وقلة العاملين من ال ،الطبيةمدادات بسبب النقص في اإل وأ ،الداخلية المتبادل بين األطراف

 . الصحي
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الحاد،  لتقديم عالج سوء التغذية اً صحي اً مرفق (220) تضمن ذلك العدد ما يقرب عنو 
 .خرى بطاقة استيعابية منخفضة جداً أفيما تعمل مرافق صحية 

، كريةالستمرار العمليات العس نظراً  للمواطن اليمني تسارع التدهور في الظروف المعيشية
ذلك تأثير  بما في، ساسيةالمفروض على استيراد السلع األ ،ارتزايدت الصعوبات نتيجة للحصو 

 تستورد مثالً  فقد كانت اليمن ،ما تسمى بالتحالف العربيعلى االستيراد التي تفرضها تلك القيود 
 ما يقدرو ، ا في ذلك الحبوب( من خارج البالدساسية )بممن المواد الغذائية األ (90%)
مياه ضخ الو ألغراض النقل والمولدات  وذلك ،متري من الوقود المستورد شهرياً  طن (544000ـ)ب
 14 .خرىأنشطة أو تشغيل المستشفيات و 

ن توفى عدد كبير مقد ف، ساسيةالخدمات األ على توفير سلبي وكان لكل ذلك تأثير
ن أكما  ،المرافق الصحيةكسجين في وانعدام األ ،انعدام الرعاية الصحيةالمواليد نتيجة و المرضى 

درة الق غلقت العديد من المصانع بسبب عدمأُ فقد  ،على االقتصاد عميقاً  انعدام الوقود كان له تأثيراً 
لتقديرات  وفقاً ف ،سعار المواد الغذائية بصورة جنونيةأكما ارتفعت  ،على توفير المشتقات النفطية

 جمالياإلي الناتج المحل يب الفرد الواحد مننص انخفضفي صنعاء التعاون الدولي و وزارة التخطيط 
 إلى أي م2015 عام %35بنسبة ، في العالم العربي نخفاضاً اكثر األ وهو ، اليمنفي  السنوي
320$. 

ما ، شهرياً  ($315,000) خسائر متزايدة تصل إلى للشركات الكبيرة عمال التجاريةواجه األت
 15.لايرن مليو  (68(يعادل 

دى إلى أ ما ،انكماش االقتصادو في جميع مؤشرات التنمية  المؤشرات نالحظ تراجعاً من خالل هذه و 
ا حصدت كم ،مدقع ( فقررباع من اليمنيين تحت خط الفقر )في أثالثة  ون يعيش ما يقدر بنحأ

في استمرار نزيف الدم  تزداد خطورة الوضعو  ،رواحمن األ اآلالفن هذه الحرب الدامية حتى اآل
هذا و ، نواعهاأمراكز الخدمات بجميع و الطرقات و  ،ـمنشآتلللبنى التحتية وا التدمير الممنهجو  ،اليمني

 .نسانيةإكارثة  كبرأنها أفت بزمة التي وصِ حل لهذه األالفق أفي ظل غموض 
 ضعاف حالة المرأة اليمنية بما حملته من ويالت انعكست سلباً إفي  هذه الحربلقد تسببت 

 .الصحيةو  النفسيةو االجتماعية و وضاعها االقتصادية أعلى 
                                                           

م. 2016و يو ي اليمن في االقتصادية المؤشرات تقرير 14

 http://www.economicmedia.net/new/detail.asp?sub_ID=276&SEC_NO=11&DATE=7/9/2016 
 .10م، صـ2016خطة االستجابة اإل سا ية  15
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المرأة  في حياةويتصاعد أثرها ، بكل مكونات المجتمعتعصف هذه الحرب المدمرة  مازالت
رت هذه سفأ، حيث تي كانت تؤديها قبل الحربال وترتب على ذلك تغير أدوار المرأة ا ليمنية ،

نشوبها جراء  ( من القتلى12,907إلى ) شخاص الذين يصل عددهمف األالآ صرععن مالحرب 
 وإلى تعرض نح ضافةإ ،المنتجين فيهاو سر رباب األأبين فئة الشباب و  كزت بشكل رئيسالتي تر و 
التي تجعل من الصعب على بعضهم العودة و  16،عاقات المختلفةاإلو لإلصابات  (21,165)

اع وضهذه األ ،المتنازعةطراف لدى األ ىسر األإلى جانب تداعيات  ،للمشاركة في سوق العمل
مل من ن تتحأضافية جديدة، ما يفرض عليها إعباء أتواجه ساس لألسرة جعلت المرأة المعيل األ

ظل غالء ي ف ،التفكير بشتى الطرق كي تؤمن قوت من تعولهمو بل  ،ما يفوق طاقتها المسؤوليات
 ،شخاص وظائفهممن األفقدان الماليين هو  اً ما يزيد الوضع سوءو ، يلتهم كل مردود مهما عظم

ور لشهكبر انقطاع صرف مرتبات موظفي القطاع العام الكارثة األو  ،دخلهمدر اأي فقدان مص
 15 ونحفقدان الدخل ل بما يعنيلألسرة اليمنية،  صالً المتردي أ فاقم الوضع مماومتتالية  ،عديدة

سرة وقع األأمر الذي األ ،النزاع(طراف أب المتاجرة بقضية المرتبات  بين مليون من المعالين )بسب
 ،إلى فقدان نساء كثيرات ألعمالهن دت الحرب الراهنةأ كما ،الحاجةو  عوزاليمنية في شباك ال

يقاف إي تسببت فو أعمال العنف التي طالت غلق أبوابه نتيجة أالقطاع الخاص الذي  في تحديداً و 
 .القطاعاتمن وطالت العديد ، حركة العمل في الكثير من المنشآت

كبيرة  خسائر ثإحدا في واالقتتال الداخلي الضربات الجوية وتتسبب به تسببت ناهيكم عما  
 نساءال نمالكثير  فقدانسبب  يضاً أمحافظة صعدة، وهذا في  خصوصاً و  في القطاع الزراعي

 .الناجمة عن هذه الظروف للمعاناة ةكثر عرضأوأسرهن  هنمما جعل ،هنالعمأل
حيث  ،، كمحافظة تعزعنيفاً  المرأة في المناطق الساخنة التي تشهد قتاالً  وهنا الننسى  

تهددها  في األسواق ..، و ماكن عملهاأو ماكن  سكنها أفي التنقل بين  رىصعوبات كبتعاني المرأة 
 هالياأل ويطول ي طالذرصاص القناصة الو التفجيرات و ، جراء القصف العشوائي مخاطر الموت

 .العاملينو 

                                                           
 ، هذا في صفوف المد يين.8159، والرجال 2768، واألطفال 1980عدد القتلى من ال ساء  16

 .2017سبتمبر  12المصدر: المراز القا و ي للحقوق والحريات،    
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توقف و النساء نتيجة تدمير البنى التحتية و مع تراجع فرص العمل المتاحة لكل من الرجال و   
في صفوف  (%60) وارتفعت معدالت البطالة لتصل إلى نح ،الحصار االقتصاديو العديد منها 

 17.الشباب
ت تعليق علنأ أنها من المرافق التعليمية مازال المتابعون لألحداث الجارية يحظون كثيراً و   

 تناقص، فتت من وظائفهم اـــكاديميين/ما يعني حرمان مئات األ ،امعة تعز()جوأبرزها الدراسة 
حاث بأبعمل  والمتعلقة حالم البعض منهمأن قضت الحرب على أبعد  ,ساتذة الجامعةأاهتمامات 

 .كاديمييناألو الموت المعرفي للباحثين  وهذا هو  ة،جديد بحاث وكتبأصدار إ وأعلمية 
خالل  من ألنه، ستاذ الجامعيعلى األ ر سلبييثأتله توقف الدراسة كان ناهيك عن أن   

لمام بكل ة اإلمحاولو  ،تطوير معلوماتهو  ،المهني لديهو المعرفي  وبالنم هتماماً اكثر أما يقدمه يجعله 
ضع لمعالجة الو ًا مكرسصبح جل اهتمامه أو ، تى يعكس ذلك على ما يقدمه لطالبهجديد ح وما ه

 .سياسية بالغة الصعوبةو اقتصادية و ما نتج عنه من ظروف نفسية ، و المعيشي المتردي
ي ضياع المستقبل فو  ،الشعور بالفراغو  ،تراجع فرص العمل ا هوذولعل المخيف في ه  
المنظمات و منهم في صفوف الجماعات المسلحة  هذا يمهد النخراط الكثيرو ، وساط الشبابأ

دية الما الظروفبفي ظل حالة يمتزج فيها الفراغ  ،تجنيدهمو استقطابهم  ويسهل كثيراً  ،المتطرفة
 .الصعبة

تراجع ل بل امتدت لتشم ،لم تقتصر تداعيات الحرب على الواقع االقتصادي للمرأة عند هذا  
 المعتقلينو سرى األ زوجاتو رامل ذ واجهت النساء األإ, قدرتها على تحصيل حقوقها المادية

رض ي ملكية األاجتماعية في الحصول على العائدات المادية فو المتقاعدين صعوبات قانونية و 
 .التصرف بهابالتفويض و رتها ادا  و  ،العقاراتو 
نازل فقد بلغ عدد الم ،التخريبو فتعرضت المنازل للتدمير  ،حداثإلى ذلك تصاعدت األ  

 18،منزالً ( 406,289) بالتحالف العربيلما يسمى لضربات الجوية االمتضررة نتيجة و المدمرة 
 ةالثبوتي وراقاألو مالك مع خسارة األو  ،مناً أ كثرأ ماكنأفاضطرت عائالت كثيرة للنزوح إلى 

مل إلى البحث عن الع وجدت المرأة نفسها مضطرة ,رسوتدهور الوضع المادي لتلك األ ،المدخراتو 
 ،نظمعمل المرأة في القطاع غير الم، فارتفعت نسبة مين الحاجات الضرورية لهاأتو  ،سرتهاأ إلعالة

                                                           
 .36، ص  2014وضع المرأة من الطموح إلى تحقيق الفرص، معدالت البطالة، دراسة للب ك الدولي مايو  17
 .www.lcrdye.org المراز القا و ي للحقوق والت مية   18
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 ،بخور(الو صغيرة )كالحلويات  نواعأ بيع في لألسرالمعيالت و ذ عملت بعض النساء النازحات إ
بسبب  ،ها النساء المحتاجاتشغلل ضطرتاعمال التي غيرها من األو كثرت العمالة المنزلية من هنا و 

 .خرىأالمهني من جهة و هيلها العلمي ضعف تأو  ،رص عمل في القطاع المنظمعدم توفر ف
 للبلد الوحيد الذي تكاد تعاني كا ون اليمن هأنسانية إلى ويشير تقرير االحتياجات اإل  

نتاج عطل عجلة اإلوهذا ما ،المشتقات النفطيةو المياه العامة و  ،مناطقه من انعدام خدمة الكهرباء
 .نصفو  عامينكثر من أنسانية منذ االحتياجات اإل فاقمو المحلي 
توقف  وه ،االجتماعيةو االقتصادية  الصعد كافة، وبالتحديدمأساة اليمن على  من ما فاقمو  

  2016 وخالل عامي ،ساسية لليمنيينت الدولية عن تقديم المساعدات األالعديد من المؤسسا
 نسانية للتخفيف من وطأة التأثيراتمات الدولية لتقديم المساعدات اإل، عادت بعض المنظ2017و

   .الفتيات بشكل خاصو النساء  وعلى ،للحرب على الشعب اليمني بشكل عامالسلبية 
لبية مم المتحدة للتخفيف من التأثيرات السمتعددة تقوم بها برامج األ ن جهوداً ألكن المؤسف  

تمرار االقتتال وبسبب اسياجات المتزايد لالحتو بسبب الحجم الكبير  ،تزال قاصرة للحرب الراهنة ال
على و لى المزيد من الضغوط على الشعب اليمني إ هذا أدى ، وقدالداخلي والقصف الجوي الخارجي

 ة الدوليةطار الشرعيإبير االقتصادية االنفرادية خارج ذلك بفرض حزم متتالية من التداو  ،حقوقه
ات المستلزمو دوية وصول األالحيلولة دون  ،السيطرة على الموانئ ،اء الدوليغالق مطار صنعإ)

 .إلى الكثير من المناطق(ية طفالمشتقات النو المواد الغذائية و الطبية 
التنمية  مشاريعو  ،صغرويل األتممشاريع الو دعم المشاريع المعيشية  إيقاف مما زاد الوضع سوءاً و 

 .ثناء الحربأالخاصة بالمرأة 
انعكس و  ،تالالجئاو على النساء النازحات  مريراً  واقعاً فرزت الحرب أ وعطفاً على ماسبق فقد 

لمساعدات او غاثية صبحت تعتمد على المعونات اإلألتي او  ،وضاعهن المعيشية برمتهاأذلك على 
 ،تا ــ/ين الالجئو  تا ــ/المتزايدة للنازحينو  ،ن تلبي الحاجات الحقيقيةأالدولية التي لم تستطع 

نجم  ضافة إلى ماإساسية، غياب الخدمات األو شحة الموارد و  ،واللجوءفترة النزوح السيما مع طول 
 .همال االحتياجات الخاصة بالنساءإعن ذلك من 
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مور تدبير األ بغية اً يومي اً ن النساء يخضن صراعأ 19كشف التقرير الدوليإلى ذلك  
خيام و  ،تظةمنازل مكاالهتمام بعائالتهن في و  ،معاناتهن للحفاظ على كرامتهنتتعاظم و  المعيشية،

 .االستغاللو فيها تحت العنف  نمنة يعشآ غير
 ،عيح لها بممارسة حياتها بشكل طبييجعلها في موقع ال يسم عصبياً  غطاً ن المرأة تواجه ضأكما 

 .التعليمو السيما الحق في العمل و  ،بسط حقوقهاأبالحصول على  وأ
 
 :على الوضع االجتماعي للمرأة نعكاسات الحربا

   

على الوضع االجتماعي للمرأة بشكل أساسي منية واالقتصادية وضاع األانعكست األ
عداد أها رتفع معيعداد األرامل, لأع ارتفا ىلإرواح )الرجال( وأدت الخسائر الكبيرة في األ ،اليمنية

 ي البيتفدوار االجتماعية واالقتصادية للمرأة تغيير األ ىلإ ىأدما  ،سرهنأ يعلني الئالنساء ال
سلبًا على  انعكس هذاو  ا،فراد منهأفقدان سرة نتيجة تغير بنية األ ى هذا األمرترتب علو  ،والمجتمع

 ،هاإمكانية احتفاظها بأوالد وأ ,ل على السلع والخدماتفي الحصو من الشخصي للمرأة وقدرتها األ
 .ثالمحافظة على حقوقهن في الميرا يستطعن وقد ال ،رامل قد يجبرن على الزواجاألكما أن النساء 

ئر ساوذلك بسبب الخ ،جتماعي ينعكس سلباً على حياة المرأةلوضع االا فإن ىمن جهة أخر  
وذلك  ،العنوسة في صفوف الفتياتلى زيادة معدالت إيؤدي  , ماالكبيرة في فئة الشباب الذكور

لى تدهور إافة ضإعمال القتالية, بسبب مشاركة الشباب في األ ،س أسرةمكانية تأسيإيؤثر سلبًا في 
 .من واالستقرارقتصادية وغالء المعيشة وغياب األحالتهم اال
 ،نرباك لغموض مستقبل أزواجهمن اإليعانين  ىسر أن زوجات المفقودين واأل وليس غريباً  

 .فسي واالجتماعي واالقتصادي عليهنمن الضغط الن مايزيد وهذا
وضاع المتفاقمة التي زادتها الحرب اضطرابًا في ظل هذه األ ،زادت حاالت الطالق إلى ذلك       
 وتعقيدًا.
عوبات التي , فالصالمرأة في تنشئة األبناء تواجه التحديات الكبيرة التي ،فضاًل عن ذلك 

الزوج عن  ثر غيابأدية, فقد يالتقلألدوارها  ىفي أداء المرأة حتت نتجت عن الحرب وتداعياتها أثر 
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ة الضبط في عملي وأ ،بناءفي تربية األ مما ضاعف من الصعوبات عليها سواءً  ،البيت على المرأة
 .ودوره الهام في هذا المجال ،لمنزلألب اجتماعيًا داخل اا هلما يمثل األسرةاالجتماعي في 

ت تياجاتأمين االحو  ،في حل المشاكل المتعلقة بالتربية المرأة دورتراجع  باإلضافة إلىو  
حياة  المصيرية فيو المسؤولة عن اتخاذ القرارات الهامة هي فقد اصبحت المرأة  ،سرةالخاصة باأل

لمظاهر بناء من افتضاعفت مسؤولياتها في حماية األ ،الصعوبة ةبالغ ظروفالالعائلة في هذه 
قات إلدمان على تناول الفي المجتمع طوال مدة الحرب )كا لوحظ ازديادهااالجتماعية السلبية التي 

بنائها أ م في حمايةتضاعفت مسؤولية األ يضاً أ، (لخإ...وحتى تعاطي المخدرات ،الشمةو  ،التدخينو 
 .شكال الخروج عن القانونأكل و  ،رهاباإلو من جميع مظاهر العنف 

المجتمع  فرادألحرب على التماسك االجتماعي بين العميقة التي خلفتها ا التأثيراتومن  
أة المر  على الوجه األخص، هو تحول سرةخل األاتها العالقات االجتماعية داطالت تداعيو ، عامة

 ,لراهنةا رتفعت معدالت الطالق خالل الحربوا، رهاغيو المذهبية و السياسية  ضحية للصراعاتلى إ
زاد من ما و  ،النفسيةو زمات المادية األو  ،االنتماءات السياسيةو  ،اآلراءختالف الزوجين في انتيجة 
 ألج ماكن التييرها من األغو كالمخيمات  ،خرىأماكن أالنزوح إلى  ضراوة هو سرة اليمنيةاأل ةمعانا

سر ن األدى إلى تفكك كثير مأاالستقاللية، ما و التي تفتقر إلى الخصوصية و ت اـ/ليها النازحونإ
داخل ية بنسب عال انمارسيُ  اكانالضرب و التهديد و فالتمييز ، سرةزيادة معدالت العنف داخل األو 
التعليم ك، نحاء البالدأفي كل كمًا ونوعًا ساسية ت الحرب إلى تراجع في الخدمات األدأكما ، سرةاأل

لىو  ،ناثمية عند اإلدة نسبة األازي إلىبالضرورة  أدى ويؤديمر الذي ، األعلى سبيل المثال  ا 
دم بسبب ع وأ ،المرتباتانقطاع و ة زيادة تسرب الفتيات من التعليم بسبب الظروف المادي

 اً صبحت مقر أ انهأ وأ ،التخريبو ن االنتظام في التعليم نتيجة تعرض مدارسهن للتدمير هاستطاعت
 ،ياتهنظروف ح خرى تبدلت معها كلياً أ إلى مناطقسرهن أفراد أمع  بسبب نزوحهن وأللنازحين، 

في دراسة و  20،من الفتيات (%66) بنسبة ، فزادت حاالت الزواج المبكرولوياتهن االجتماعيةأو 
سنة تصل  (16) ي تزوجن قبل بلوغهن سنئالنساء الالنسبة  وصلتة التحاد نساء اليمن ثحدي

من كل ثالث نساء في الفئة العمرية  ةواحد ىن حوالأو ، جمالي نساء العينةإ من (%44) ىإلى حوال
 21.سنة ) 16) قبل بلوغ تزوجت قد (29-25) من

                                                           
 .16صـ 2016مسح الزواج المبار، مؤسسة ت مية القيادات الشابة بالتعاون مع م ظمة  اليو يسف، 20
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 ،ة للحربوضاع الراهناأل السلبي معشكال التكيف االجتماعي أمن  شكالً  صبح زواج القاصراتأ لقد
 ،اءالفرص المستقبلية لمشاركة النس إتاحة ر الذي يهددماألاللجوء، و السيما في مجتمعات النزوح 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية.في مختلف المجاالت من العمل تمكينهن و 
منية والسياسية التي تمر بها البالد منذ اندالع تسببت الظروف األ وفي هذا المضمار 
 وأ ،داخل اليمن  ىمناطق أخر  ىلإمليون شخص فروا من منازلهم  (2.7و )نزوح نحفي الحرب 

ذ , وقد اتخشكلت النساء النسبة األكبر من إجمالي النازحينو  22,هربًا من العنفبلدان مجاورة  ىإل
 ،ي مدارسوالبعض ف ،والبعض في مخيمات ،ةقامة مؤقتإفالبعض في مراكز  ،متعددة شكاالً أالنزوح 

وتركيا  جيبوتيو ردن ومصر واأل ،لف في الدول المجاورةأ( 500) نحوت اــين/ووصل عدد الالجئ
 23الصديقة .الشقيقة و  من الدول غيرهاو 

 ،ة عديدةونفسينسان من سياقه االجتماعي يخلق له مشكالت اجتماعية الشك أن اقتالع اإل 
تت تشو من تشظي العائلة و  ،المهنيةو من تصدع العالقات االجتماعية  اتــ/عانى النازحون قدو 

عن المشاكل التي واجهتهم في االندماج و ، اتــ/ناهيك عن معاناتهم النفسية كنازحين ،أفرادها
العمل غير المنظم وغير  قتعرضهم لالستغالل في سو و  التكيف مع المجتمعات المضيفة،و 

 القانوني.
أبسط و والخدمات األساسية  ،ات بالخطورة بسبب غياب الحاجات اليوميةــيتصف وضع النازحين/
ر سلبًا في ، ما يؤثفيعانون من أوضاع صعبة للغاية، تفتقد الخصوصية ،يةمقومات الحياة المعيش

يتهن الرئيسة لو ذلك لمسؤ و ، اع هي النساءاألوضلعل الشريحة األكثر تأثرًا بهذه و  ،حياتهم اليومية
 ،الموارد قلةو  ،، في ظل غياب كثير من الرجال عنهنتأمين الحاجات األساسية لهاو لرعاية أسرهن 

ير ذلك من غو االبتزاز و ة لكثير من صور العنف كاالستغالل مما يجعلهن عرض ،صعوبة تأمينهاو 
 .ال العنف الذي تتعرض له النازحاتأشك

واهر اجتماعية بائدة إلى عودة ظهي من تداعيات الحرب على األوضاع االجتماعية و  
نساء كانت ال ،قصائياً ا  و  ،يحملون فكرًا متشدداً  إذ مجتمعال أحياها بعض مكونات هذا ،مجتمعنا

ة لهذا نتيج ،اإلقصاء من الوظيفةو  ،الزواج المبكرو  ،كالحرمان من التعليم مثالً  ،إحدى ضحاياه
 اإلقصائي.و التشدد الفكري 
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، األمر زيةتميية و كما تتعرض النساء إلى معاملة قاسي ،فالمرأة تعاني من انتقاص حقوقها المدنية
الفتيات مدى الحياة بما يخلفه من شعور باأللم و النساء  مجموعالذي يترك تأثيرات نفسية في 

 .في المجتمع اندماجهنيؤثر في و  ،االضطهاد االجتماعيو 
زاعات النو  ،معاهدات دولية تهدف إلى حماية النساء في الحروبو على الرغم من وجود اتفاقيات و 

 كبير عن ممارسة دورها في تقديم ظلت غائبة إلى حد  أن المنظمات الدولية المعنية  ، إال  المسلحة
 .مناطق اللجوءداخل اليمن وفي الدعم للنساء و  ،الحماية

 
 :على الوضع الصحي للمرأة اليمنيةنعكاسات الحرب ا
 

توفير  على مستوى سواءً كانت اليمن قبل الحرب تعاني من ضعف في منظومتها الصحية  
ما ك على مستوى التجهيزات الطبية والكادر الصحي، وأ المراكز الصحيةو  ،المستشفيات العامة

 صاحبها الحصار الذيو جاءت الحرب بكل قسوتها ف ،لخ.إ..تعاني من نقص في احتياجاتها الدوائية
رار ألضا، نتيجة نظام الرعاية الصحية برمته للخطر وهو مايزال يعرض ،طال القطاع الصحي

ب الذي لحق النهو  ،الجوية والضربات ،االقتتال الداخليوالدمار الذي لحق بالمرافق الصحية بسبب 
ية إلى حصائيات األولإذ تشير اإل، البنى التحتية للمرافق الصحية تدميرو  ،بالمرافق الطبية

البعض تدمر كليًا  م،2015 مارس 26 منذ بداية الحرب في اً صحي اً مرفقو مستشفى ( 270)تضرر
د األهم من ذلك استشهاو ، سعافسرقت سيارات اإل ودمرت أو جزئيًا فخرج عن الخدمة نهائيًا،  وأ
إلى هجرة المهنيين الصحيين من أطباء إضافة  ،الحقل الطبي جرح العديد من العاملين فيو 
ألغلبية ية في الحالة الصح أثر سلباً  لقد، ممرضين بسبب انقطاع المرتباتو  ،مخبريينو صيادلة و 

 ن.السكا
واجه ة التي تمن التحديات الرئيس الصحية الماء والخدماتو أصبح الحصول على الغذاء و  

ع بحكم األوضا لعل النساء أكثر عرضة للتأثر بهذهو ، راهنةالحرب الجميع أفراد المجتمع خالل 
نقص ، يزيد من تأثرهن باإلرضاعو الحمل والوالدة في نجابي للنساء المتمثل ، فالدور اإلظروفهن
األطفال تحت سن  بينمن حاالت سوء التغذية الحاد،  (%60) ، هناكمتهءعدم مالو الغذاء 
النساء واعتالل صحتهن شح المياه  ، كذلك يزيد من تأثرالمرضعاتو النساء الحوامل و  ،الخامسة

فقد أصبح تفشي الكوليرا من أخطر األوبئة التي يعاني منها المجتمع اليمني ، تلوث مصادرهاو 
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 هناك أكثر منو األطفال و منهم من النساء ( %60) ،شخص (2000 ) أرواح ما يزيد عن لتحصد
حصائيات منظمة الصحة العالمية إعلى  لإلصابة بهذا الوباء بناءً  عرضةً  اً شخص (500000)
 24.منظمة اليونيسفو 

لىو ، ما بعد الوالدةو عند الوالدة و  ،تحتاج النساء لرعاية صحية طيلة فترة الحمل االهتمام  ا 
، لكن التراجع في خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية في اليمن بسبب الحرب أثر نجابيةبالصحة اإل

صاعب فيتعرضن لم ،بالذات النساء في الريفو  ،الخدمات ى هذهحصول كثير من النساء علفي 
 ن يؤديأ واحتمالحيث تتعرض حياتهن للخطر بإنجاب مولود جديد  ،الوالدةو كثيرة أثناء الحمل 

 ،داً ، يعتبر معدل وفيات األمهات اليمنيات مرتفع جففي إحصائية للبنك الدولي ،إلى وفاة األم ذلك
ة ال بالذات في المناطق الريفيو ، فالنساء احدة من أصل ثالث سيدات في اليمنتتوفى سيدة و إذ 

خطر الوفاة في فقط مما يتسبب  (%20) ما نسبتهب يحصلن على الرعاية الصحية اإلنجابية إال  
 25 .لدى النساء
عدم و ، نتيجة ضعفها ادًا في خدمات الرعاية اإلنجابيةمخيمات اللجوء تدهورًا ح شهدت 
تاجات رتفعت نسبة النساء المحا ،لخدمات الصحة اإلنجابيةشبه الكامل لغياب بسبب او ، كفايتها
 .اعفاتهمضو أدى إلى تزايد احتماالت اإلجهاض و  ،سلباً على النازحات ا انعكسوهذ، الخدمات لهذه

واجهت النساء مشكلة كبيرة في  ،صعوبة الحصول على خدمات طبية كافيةى لإإضافة  
مستوى الخدمات الصحية أدى إلى تراجع  وهذا ،في المخيماتو أ المحافظات المحاصرة )تعز(

ار أحيانًا وصل انتشو  ،انتشارها مثل )الجرب( في بعض مخيمات النزوحو عودة بعض األمراض و 
 .الكوليرا :ة إلى مستوى جائحة مثلهذه األوبئ

التشوه و وق حر الو الراهنة إلى اإلصابة بالجروح  جراء الحربتعرض نساء كثيرات  ناهيك عن  
، أيضًا تحملهن مسؤولية رعاية الجرحى ي أدت بعضها إلى اإلعاقةالتو  ،اإلصابات المختلفةو 
 .جسدياً و رهقهن نفسيًا أاألشخاص ذوي اإلعاقة جراء هذه الحرب ما و المصابين و 

ن أ إال   ،ة التي أصابت منظومة العمل الصحية الوطنيةالبالغالرغم من األضرار على و  
في  ما حد ساعد إلى ،االحتياجات الصحيةو  ،اتسهام بعض المنظمات التي تؤمن بعض العالجإ
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نتيجة  دودةومح لكنها تظل قليلة، لصحية الضرورية في بعض المحافظاتتوفير بعض الخدمات ا
   .إلى هذه الخدمات ياجالحتازدياد ا

 
 :انعكاسات الحرب على الوضع االقتصادي للمرأة اليمنية

 
, بل الحربقأثرت الحرب تأثيراً كبيراً في تغيير األدوار االقتصادية التي كانت تؤديها المرأة  

من الوفيات  (%80) , وخاصة الذكور الذين شكلواأسفرت عن مقتل آالف األشخاص عامةفقد 
 26فيها,ين أرباب األسر والمنتج ورئيس بين فئات الشباب أالتي تركزت بشكل و  ،الناجمة عن الحرب

ى التي تجعل من الصعب علو , خاص لإلصابات واإلعاقات المختلفةضافة إلى تعرض آالف األشإ
ذلك تعرض المئات لالختطاف واالعتقال واألسر, وك بعضهم العودة للمشاركة في سوق العمل,

 ,بح المرأة المعيل األساسي لألسرة, لتصالذكورعيلها من وبالمحصلة فقدت كثير من األسر مُ 
, بل هاب, تفرض عليها أن تتحمل ليس كل المسؤوليات المنوطة اء إضافية جديدةولتواجه أعب
ا يزيد الوضع ومم ,, في ظل غالء يلتهم كل مردودلهالوسائل كي تؤمن قوت من تعو  ىشتوالتفكير ب

آلالف من تسريح او  ،تخريب مواقع العملو مير فقدان ماليين األشخاص لوظائفهم بسبب تد اً سوء
 لحرب، األمر الذي أوقع األسرة اليمنية فيهذه االمنشآت نتيجة و وظائفهم بسبب إغالق المصانع 

 .عوزالو شباك الفقر 
لخاص، اتحديداً في القطاع و  ،لقد أدت الحرب الراهنة إلى فقدان كثير من النساء ألعمالهن 

تسببت و أعمال العنف التي طالته و  ،واالقتتال الداخليلضربات الجوية االذي أغلق أبوابه نتيجة 
 في إيقاف حركة العمل في الكثير من منشآته.

 أولئكما جعل  ،ن العامالت في الزراعة من عملهنلقد أدت الحرب إلى حرمان الكثير م 
 في المناطقعرضة للمعاناة الناجمة عن هذه الظروف، وكانت هذه المعاناة أكبر  النسوة أكثر

بة للنساء بين صعوبة التنقل بالنس عنه نتجما ،الضربات الجويةو تال تقالساخنة التي يحتدم فيها اال
منها ث باهظاً  تالتي دفعو ات ــخطورة الموت التي طالت العاملين/و  ،ماكن عملهن  أو أماكن سكنهن  
 .نساء كثيرات

                                                           
ماتب حقوق اإل سان التابع لألمم المتحدة، حصر حصيلة القتلى ب اًء على معلومات من م ظمات إغاثة وم شآت طبية في البالد  26
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توقف و ، نتيجة تدمير البنية التحتية عامةً  نساء والرجالالمن مع تراجع فرص العمل لكل و 
في  (%60) ونحغيره ارتفعت معدالت البطالة لتصل إلى و الحصار االقتصادي و العديد منها 

 27.صفوف الشباب والنساء
, باباع المستقبل في أوساط الشي, وضتراجع فرص العمل والشعور بالفراغ إننا هنا نلحظ 

هولة تطرفة لسالجماعات المسلحة والتنظيمات الموهذا يمهد النخراط الكثير منهم في صفوف 
 تدني المستوى المعيشي.ا الفراغ و , في ظل حالة يمتزج فيهاستقطابهم وتجنيدهم

لى انخفاض إ, الدخل بشكل لم يسبق له مثيل ىارتفاع نسب الفقر وتراجع مستو  ىأد لقد 
الحرب  علبف  الريال اليمنيقيمة , وتدهور األسعارارتفاع  ى, وأدمعيشة الفرد ىكبير في مستو 

أس , وهروب ر ونقل البنك المركزي من العاصمة صنعاءالحصار االقتصادي الجائر على اليمن و 
لى ضعف القوة الشرائية, ما جعل النساء أكثر عرضة للفقر إ ىكل ذلك أد ,خارج البالد ىلإالمال 

وشروط  ةأعمال بأجور منخفض قبولللى دفع النساء إ ىفضأو , والمعاناة  الناجمة عن هذه الظروف
 .مجحفة

 ،عاجلةساسية و أففي منطقة الشرق األوسط بلغ عدد اليمنيين ممن يحتاجون إلى مساعدات  
, والتعليم ودعم سبل يواءوالرعاية الصحية العامة, والصرف الصحي, ومواد اإل ،والغذاء كالماء

ويمثل العدد  ،جمالي السكانإمن  (%82) نسبته بما ، مليون شخص (21.2) ما يقارب المعيشة
 28،جمالي عدد المحتاجين لتلك المساعدات في عموم دول الشرق األوسطإمن ( %49) نسبته ما
ناطقه مالبلد العربي الوحيد الذي تعاني  ولى أن اليمن هإنسانية يشير تقرير االحتياجات اإلكما و 

ج تانعجلة اإلعطل وهذا ما ،والمشتقات النفطية ،والمياه العامة ،من انعدام خدمة الكهرباءكافة 
 ة أعوام.ساسية منذ ثالثالمحلي وفاقم من االحتياجات األ

نتاج وبسبب ضعف اإل ،نهمن العمال والعامالت من وظائفهم/ (%60) ن الحرب الدائرة أخرجتإ
شاف تكاخيرين حتى بعد خالل العقدين األ المعيشة االقتصادية ىفي مستو  لم يحقق اليمن تقدماً 

 وتصدير كميات من النفط والغاز.
ن أحد أهم أسباب الضعف أ، المسؤولة اليمنية في االتحاد الدولي لنقابات العمال ىوتر  

, مستوياتكل الوالضعف الشديد إلنتاجية المرأة على  ،التدني وه االقتصادي والتنموي في اليمن
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 عمق الفجوة بينمن حيث  للعام الثالث على التوالي ،العالمفي ( 142المرتبة )اليمن  احتلتفقد 
ه وبالرغم نإلى أ التقارير , وتضيفاالقتصادي العالمي ىبموجب تصنيف المنتد، ناثالذكور واإل

من عدم  نعانيي نلكنه،  جمالي عدد السكانإمن  (%51) ىحوال نشكليناث ن اإلأمن 
  ء الحرب.المشاريع الخاصة بالمرأة أثنا توقف دعمهو  وءاً ما زاد الوضع سو  29،نصافاإل
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 لقسم الثانيا

 

 ؟في عملية بناء السالم ما دور المرأة 

 الحرب:قبل  السياسي واقع المرأة اليمنية
 

 ,السياسية ومنها الحقوق ،من الحقوققطعت المرأة اليمنية شوطا كبيرًا فيما يتعلق بالكثير  
, (ةهورية اليمن الديمقراطية الشعبيجنوب الوطن )جم ،ضيستينيات القرن الما , منذالعامة والحياة

مكنت فقد تسياسيًا في مختلف المجاالت,  كانت مشاركة النساء ,ثناء حكم الحزب االشتراكيأو 
, علىعب األشعضوة هيئة رئاسة مجلس ال :, منهاهامة مناصب قيادية ىلإالمرأة من الوصول 

عبية جمهورية اليمن الديموقراطية الش ، أيضًا أكد دستورالمركزية للحزب االشتراكياللجنة  وعضوة
 نتخاببل إن قانون اال ،من خالل نصوص تدعم المساواة بين الجنسين م1978م و1970 يلعام

 .إناثاً  والترشح ذكورًا أو على حق كل األشخاص في االقتراع مواده  لمجالس الشعب المحلية نصت
للنساء مساحة  تيعطم أُ 1962 سبتمبر 26 الجمهورية العربية اليمنية بعد ثورةفي و   

، كعامالت في مصنع الغزل فشاركت النساء في مجاالت مختلفة ،للمشاركة في الحياة العامة
ن السالح حملفإنهن في تطور لمشاركة النساء و  ،في مجال التمريض والمجتمع المدنيو  ،النسيجو 

ات ينفعاليات خارج اليمن منذ بداية سبعيو أيضًا شاركت النساء في مؤتمرات  ،في حصار السبعين
 الماضي.القرن 

ية ارات السياسم صدر الميثاق الوطني الذي توافقت عليه مختلف التي1982 وفي العام 
 .حق المرأة في التصويت والترشح الذي أقرو , الفاعلة في اليمن

انتقلت كل االتفاقيات الدولية الموقعة من م 1990 اليمنية عامالوحدة  تحقيق نه بعدأكما  
، يز ضد المرأةأشكال التمي للقضاء على كامنها اتفاقية و  ،قبل جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية

أيضًا عشر عضوات معينات ضمن مجلس  ، وانتقلتلى منظومة التشريعات الوطنية لدولة الوحدةإ
كن نجد أن لو , لدولة الوحدة النوابقوام مجلس  إلىفي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الشعب 

دولة  حيث لم يشمل مجلس رئاسة ،المستوى القيادي األول عنالنساء في دولة الوحدة تم تغييبهن 
 وفي ،م تقلص عدد العضوات إلى امرأتين1993 وفي االنتخابات البرلمانية عام ،الوحدة أي امرأة
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منذ و  م(،2012 )وقد توفيت في ،م لم تنجح في انتخابات مجلس النواب إال امرأة واحدة 2003
 .ال توجد امرأة في البرلمان م2017 ذلك الحين إلى تاريخنا

 ن األحزابكما أ، لمناصب القياديةافي نساء تشير كثير من التقارير إلى تدني مشاركة ال
ة، برلمانييتم ترشيح النساء في االنتخابات اللذلك ال ،اليمنية مهيمن عليها من قبل النخب التقليدية

مرشحة من  (11)و ،الذكور مرشحًا من( 1396) كان عدد المرشحين م2003 فمثاًل في انتخابات
 ، مرشحات من اإلناث (5)و ،من الذكور مرشح( 400) كان عدد المرشحين المستقلينو اإلناث، 

 30مرشحات من اإلناث. (6) مرشحًا من الذكور بينهم (901) نو ن الحزبيو المرشحو 
أن األحزاب السياسية ليست أداة لتمكين النساء من كثير من النساء الحزبيات تؤكد 

 ،ياكلهان النساء في هضم  تُ ال ن األحزاب أو  ،قع صنع القراراالوصول إلى مو و المشاركة السياسية 
 وهم القرارات الحزبية تتم في مجالس القات أأ، ألن النساء عبارة عن مشاركة شكليةكة أن مشار و 

 .ات متأخرة ال يمكن للنساء حضورهافي اجتماعات في أوق
على الرغم من وجود النساء  ،فيذية مازال تمثيل النساء ضعيفاً في السلطة التنو 

ارة الشؤون ) وز  :في حقائب وزارية نمطية تعيينهن إال  ، فال يتم كافة المتخصصات في المجاالت
 ، وزيرة دولة(.إلنسان، وزارة حقوق االعملو جتماعية اال

 .ة المختلفةلسياسيى ابين القو  تبياناتسية تتأثر بالالسياشاركة النساء في الحياة العامة و إن م
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   :مشاركة النساء في عملية التغيير

فقد  ،إلى كسر حاجز الصمت م2011 التغيير في العامأدت مشاركة النساء في عملية 
ضرورة و ، مما أدى إلى اعتراف دولي )غير مسبوق( بأهمية خرجت النساء من جميع األطياف

لمبادرة تعيين امرأة ضمن الموقعين على اعلى  بياً يجاإ انعكسو ، ة المدنيةإشراك النساء في بناء الدول
اآللية التنفيذية  وخصصت بنود من، م2011 العربية السعودية في العام الخليجية في المملكة

وجوب تمثيل النساء في كل  ىلع (18, وقد نص البند )اركة النساء في مراكز صنع القرارلمش
يجب  نهأف  تشارك في مؤتمر الحوار الوطني, و التي سو  ،الوفود الممثلة لكل طرف من األطراف

حكومة الوفاق الوطني  تنشئ": ( على أن22, ونص البند )(%30) تمثيل النساء عن ال يقلأن 
 ع جديدلصياغة مشرو  ،أشهر ةقصاها ستأهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة لجنة دستورية فور انت

بما يكفل صياغة دستور  (%30)تمثيل النساء في اللجنة الدستورية عن نسبة  يقل الن أو  للدستور,
على  قد نصت صراحةً  2015و  2014 إن قرارات األمم المتحدة كماحساس للنوع االجتماعي, 

اركة ن مشأي صنع قرارات المرحلة االنتقالية, كما مشاركة حقيقية للمرأة )على قدم المساواة( ف
ساء في حوار السالم في مشاركة الن لها دور   التغيير كانفي عملية  م2011 عام الفاعلةالنساء 

ضيف عندما أُ ( %16)ى لإنها تناقصت أ إال  , (%19) نساء بنسبة (6) تعيين, فقد تم لليمن الجديد
, نيةالنساء الفاعلة في اللجنة الفأثمرت مشاركة  ، ومع ذلك فقدلى اللجنة الفنيةإعضاء دد من األع

ر الحوار الوطني, في مؤتم (%30) عن ال يقلالنساء بما  بإقرار حصة, الدعم الدولي ومساهمة
لزام جميع األ , لحوارعضاء المشاركين في ابضرورة تضمين النساء في قوائم األحزاب السياسية وا 

 من مجموع (%30)مؤتمر الحوار بنسبة  النساء فيبحيث تكون مشاركة  ،قراره فعالً إ ما تموهذا 
 .(565) العدد الكلي لألعضاء

 (166) بواقع( %29.4) بنسبةقد شاركت النساء بالفعل في مؤتمر الحوار الوطني ل
ناء من هيئة رئاسة المؤتمر باستث تم تغييبهنمر أنه في واقع األ , إال  اً عضو  (399) عضوة مقابل

لشباب, , االمستقلة )النساءامرأة تبوأت منصب نائبة للمقرر, وقد مثلت في الثالث المكونات 
 والحكم 31،, وتم ترشيح ثالث نساء لرئاسة فريق كل من الحقوق والحرياتالمجتمع المدني (

اتسبب للفريق، وهو مالتقليدية القبول برئاسة المرأة  ىرفضت القو  وقد 33،وفريق صعدة 32،الرشيد
                                                           

 الااتبة أروى عثمان. 31
 القاضية أفراح بادويالن.  32
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عد أن وانتصرت المرأة ب ،رضخت لألمر الواقع ىأن هذه القو  إال   ,لحوالي شهرين هي تعطيل عملف
واقع موهنا يجب التأكيد على أهمية دور اإلرادة السياسية في تمكين النساء من ، ست الفريقأتر 

 34.في تمكين النساء فهي الالعب الرئيس، صنع القرار
 نمأكدت على المشاركة الفعالة للنساء كل الدراسات التي تناولت مؤتمر الحوار الوطني 

رجات وعدد المخ والنقاش ،من حيث الحضور سواءً واالجتماعية،  السياسية والمكونات ىجميع القو 
وبحسب دراسة , مادة (168لى )إالقرارات الخاصة بقضايا النساء , وقد وصلت الخاصة بالنساء

 .ساء المستقالتمكون النقام بها 
ساء أن وجود ن األمر الذي يؤكد, ساء في لجنة صياغة مشروع الدستورشاركت أربع ن لقد

 درة فيوالصا لمخرجات التي تصب في صالح المرأةا سهم في استيعابأفي هذه اللجنة الهامة 
لمبدأ  انتصاراً  ،( من مشروع الدستور76المادة ) أحدثت فمثالً ، الشاملمؤتمر الحوار الوطني 

يق جراءات لتحقإتشريعات واتخاذ تعمل الدولة على سن " :أن على ونصَّت ،المواطنة المتساوية
   ."في الهيئات (%30)عن  تقل اللى نسبة إالوصول   بما يضمن ،مشاركة سياسية فاعلة للنساء

 

 :ور المرأة في عملية بناء السالمد
 

على أهمية م 2000تشرين األول  13الصادر بتاريخ  (1325) نقرار مجلس األميؤكد   
 .العملية السياسية والحياة العامةمشاركة النساء في 

 وضعف اإلرادة السياسية في, حرب وانعكاساتها على حياة المرأةعلى الرغم من تأثير ال  
ناء  ومشاركة النساء في العملية السياسية الرسمية لب ،في العمليات السياسية لتمثيلالنساء إشراك 

ن أاًل إرأة في عملية السالم ليست أولوية, السياسية أن مشاركة الم ىالقو أغلب برت السالم, اعت
 ليةيجاد مساحة لتمثيل ومشاركة النساء في عما  , و صواتهنأ إليصالتمرين في بذل الجهود النساء اس

طنية و تنسيقها ووضعها في خطة  ىلإهذه الجهود بحاجة  ناآل, بناء السالم على مستويات مختلفة
اء في دور النستعزيز ليتم التنسيق بين البرامج الخاصة  ىحت (1325) مميالقرار األ لى إاستنادًا 

 .عمارالصراع ومرحلة اإل ما بعدجندة أاء في قضايا ودور النس تغيب ال كي, و السالم ءعملية بنا

                                                           
م لتعزيز مشاراة ال ساء في عملية ب اء 2016-2011دراسة أولية عن أوضاع ال ساء في اليمن أث اء ال زاع والصراع المسلح،  34

 لبر امج دعم السالم في اليمن، الواالة األلما ية للتعاون الدولي, إعداد: د.ا طالق 1325السالم وأج دة ما بعد ال زاع في إطار القرار 

 .45المتوال صـ
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غاثة لسياسية واالجتماعية في تقديم اإلاليمنية من مختلف األطياف اوقد بادرت المرأة   
مرأة قامت ال, و في مختلف المحافظاتات ــ/والسيما النازحين ،سر المحتاجةنسانية ومساعدة األاإل

كل  وقد بذلت المرأة اليمنية ،جماعية وكمبادرات فردية أ وأعن طريق منظماتهن  بأدوار فعالة سواءً 
 هن.يلإغاثية وصول المساعدات اإل وتسهيلمعاناة النساء  للتخفيف منالجهود 

، م2015يونيو  16 بتاريخ (1في مفاوضات جنيف )المفاوضات الرسمية  ىمستو وعلى   
ونتيجة للضغط من قبل  35،في الوفد الوطنيشاركت امرأة واحدة ممثلة عن المؤتمر الشعبي العام 

 زاد عدد النساء المشاركات ، مم المتحدة للمرأةممي وهيئة األومكتب المبعوث األالتوافق النسوي 
 ىلم إ2015وفمبرن15 عقدت بتاريخ يالت ()بيل السويسرية (5في مفاوضات السالم جنيف )

ولة وفي ج ،في الوفد الوطني وامرأة, بالشرعية ىما يسمفي وفد  امرأةبحيث تكون  ،امرأتين
بلغ عدد النساء المشاركات م 2016إبريل 12 بدولة الكويت بتاريخ قدتالمفاوضات الثالثة التي عُ 

يل انتهاء نه قبأ ال  إت والثالثة مستشارة لوفد الشرعية, طاولة المفاوضا ىعل نثنتاا ،ثالث نساء
 .)برجل(بدال مستشارة وفد الشرعية مفاوضات الكويت تم است

الجتماعي ا النوع إلدماج آليات إليجادممي بصنعاء د تبذل من قبل مكتب المبعوث األومازالت الجهو 
, سواء في (1325) من برقممجلس األ الصادر من, كما جاء في القرار في عملية بناء السالم

 .الصراع ما بعدمرحلة  وأالرسمية,  المفاوضات 
م ن النساء لالطموح, وذلك أل مشاركة النساء في المفاوضات الرسمية ماتزال دون ن أال  إ  

  .صوت السالم في المفاوضات الرسميةيشاركن كقوى مستقلة تمثل 
عادة  نهاءإلت اكيانات ومبادر  النساء تأسيسوقد حاولت  م, بناء السالالحرب والعنف وا 

هذه  ومن ،واالستقرار وانعكاسات الحربمن ومعاناتهن بسبب فقدان األيصال صوت النساء ا  و 
 الكيانات :

   :التوافق النسوي اليمني من أجل األمن والسالم .1

 ،ليمنمم المتحدة للمرأة في اني لألمن والسالم من قبل هيئة األتأسس التوافق النسوي اليم
 تجمع نسوي متنوع ووه م،2015أكتوبر  12 في (الرنكا)رصية وتم إشهاره في العاصمة القب

يصال ا  بناء السالم, وتطبيع الحياة في اليمن و  عادةا  و  ،والعنف ،نهاء الحربإ هدفه األساس ،طوعي
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ف في مختل مراكز صنع واتخاذ القرارإلى  للوصول ودعمهن نهشراكإلصوت النساء والسعي 
 .مجاالت الرسمية منها واالجتماعيةال

توعب , ويسواالنتماءات السياسية والمدنية ،تيضم التوافق ناشطات من مختلف المنظما
 36.أي طرف من األطراف ىلإافه, دون انحياز يدعمن أهد يئالالالنساء 

بناء لالنساء في العملية السياسية  تعزيز مشاركةقام التوافق بعدد من الخطوات بهدف   
 ون مع مكتب المبعوث األممي منها:السالم بالتعا

 التي جرت في الكويت المفاوضات الرسميةطراف الصراع بتمثيل النساء في أالضغط على 
رسائل  يصالا  النظر, و رسال وفد من التوافق النسوي للضغط وتقريب وجهات إتم حيث  ،م2016

الم في بناء السقليمية والدولية ذات الصلة بعملية طراف اإللألطراف على طاولة المفاوضات واأل
ن النساء اليمنيات للسالم موعة النسائية بإيصال رسائل تعبر عن رؤية وقد قامت المجم ,اليمن

 اً صحفي اً عقد الوفد مؤتمر حينها قليمية والدولية, و المحلية واإلطراف اءات مع جميع األخالل عقد لق
 بما يلي: وطالب الوفد ،اء هذا الصراعر فيه عن هموم ومعاناة النساء جر  عب  

 .وعادلرورة الوصول إلى سالم شامل ض -
 .عمال القتاليةتزام بوقف جميع األاالل -
 .لإلغاثة اإلنسانية تفتح الممرا -
 .ىألسر افراج عن السجناء والمعتقلين و اإل -
عادة تأهيلهم, بما في ذلك وقف تجنيد األطفالحماية النساء واأل -  .طفال وا 
 .الخدمات الصحيةضمان استمرارية العملية التعليمية وتأمين  -

تكاملة رساله رؤية مإ ,من والسالمجل األأالتي تحسب للتوافق النسوي من  يجابيةاإلومن الخطوات  
ولويات أ ن تكون فيأو  (تعليم -صحه)ساسية تحييد الخدمات األ هميةأ أكد فيها على ،تفصيلية

لإلفراج  ىل ورؤ عملية بناء الثقة من خالل حلو  يضاً ألألجيال القادمة, و  اً حق ، باعتبارهاالمفاوضات
 .سرى والمخفيين قسراً معتقلين واألعن ال

  :مبادرة شريكات السالم .2

الم, النسائية المؤمنة بثقافة الس هذه المبادرة الطوعية من قبل مجموعة من القيادات سستتأ
عزيز في ت اً هام اً , يلعب دور للمسار الرسميوداعم  كون هناك مسار مجتمعي مواز  ينه يجب أن أو 
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شعبية والقيادات لاويقوم بدور الوسيط بين القاعدة  ،المجتمعي والقاعدة الشعبية ىالسالم على المستو 
 .الرسمية والعكس

تلعب  ،ي في بناء السالم كمسار مجتمعيئانفي هذه المبادرة يتم التركيز على المسار الث 
اء السالم من خالل عات وبناحيث تشارك في عملية فض النز  ،وتاريخياً  ثقافياً  فاعالً  اً فيه دور  النساء

 .النساء في بناء السلم االجتماعي نشطة تساهم في تعزيز دورأ
ي بناء دور النساء ف : برنامج )حفيدات بلقيس( لتعزيزومن أنشطة مبادرة شريكات السالم  

 خالل استرجاعمن  (1325) مميمرحلة تمهيدية لتطبيق القرار األ بمثابة وهو  ،من والسالماأل
 .السالم المخزون الثقافي لبناء وصناعة ثقافة

 :مبادرات( -كيانات سياسية مدنية )منظمات مجتمع مدني  .3

كلفة ار ظهإتعمل على  سياسية مكوناتة في عملية السالم من خالل ك قيادات نسائيتشار   
ي ف المجتمع المدني في ظل ضعف ،بشكل محدود ن كانتا  و  ، حتىورفع صوت السالم ،الحرب
    .اليمن

قد شاركت قيادات نسائية في اللقاءات التشاورية التي تعقدها مؤسسة التنمية السياسية مع ل         
ى المطروحة عل لإلشكالياتوحلول  ىتقديم رؤ في  مميومكتب المبعوث األ ،(برجهوف)مؤسسة 

لتعزيز مبدأ الشراكة من مختلف القيادات المحلية  لضمان مشاركة واسعة ،طاولة المفاوضات
, وهي في الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء فاعالً  اً وقد لعبت قيادات نسائية دور  ،والديمقراطية

لتي انشئت لمواصلة الجهود أ ،فيها مجموعة من القيادات النسائية والرجالية تهيئة طوعية شارك
ادرة يمنية عداد مشروع لمبإلى إتهدف و  ،بذلتها اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية

 اء الدولة.لى بنإ وصوالً  ،الحرب بالحوار السلمي إلنهاء
 
 
 
 

 :بناء القدرات والتمكين السياسي ي المشاركة ف
ي بدور فاعل في عملية التمكين السياس قيادات نسائية في منظمات المجتمع المدنيتشارك         

من المجتمع  ممثل ووالتمثل في عملية السالم كعض ،للقيام بدور أكبر للمشاركة ،للنساء والشابات
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 (ذكوراً و  اثاً نإدف القيادات الشبابية السياسية )امج تستهمن خالل بر  وأ ،المدني في الحوار الوطني
 ،(لسياسةساء في ا)الن برنامجاستهداف بناء قيادات نسوية حزبية مثل  و, أالجمهورية ىعلى مستو 

 حزاب.ور القيادي للنساء داخل األالد الذي يستهدف تعزيز
 
  :المشاركة في نشر ثقافة السالم 

ن م السالم في عملية بناء ،تسواء عبر المؤسسات والمبادرا ،كت العديد من النساءشار        
ناء الوطن بأ , استهدفت نشر قيم التعايش والتسامح والتصالح بيننشطة وحمالت توعيةأخالل 
, ائملحرب والصراع القا, نتيجة التي بدأت تظهر في أوساط المجتمعردم الهوة مستهدفة  ،الواحد

تنفذ  التيوغيرها من المؤسسات  ،, اللجنة الوطنية للمرأةومن هذه المؤسسات: اتحاد نساء اليمن
 .ثناء النزاعاتأمن العنف  حماية النساءالعديد من البرامج في مجال 

 وفي ماي "صانعات السالم"تم تأسيس مجموعة  النساء من العنفوفي سياق حماية   
واالجتماعية من أجل مناصرة وجود  ،, وقد ضمت مجموعة نساء يمثلن التوجهات السياسيةم2013

ت مع , منها التوعية ولقاءانشطة في هذا المجال, وقد نفذن العديد من األبيت آمن للنساء المعنفات
  37 .والتنفيذيةعدد من القيادات السياسية 

, فقد شاركت النساء بدور هام في طراف المتصارعةوفي مجال رصد االنتهاكات من األ  
 يضيع حق الضحايا.جميع األطراف لتشكل ذاكرة حقوقية, بحيث المن رصد االنتهاكات 

 
 مكانيات المتاحة إلشرا  المرأة في عمليات السالم:اإل 
 

المرأة في عمليات  إلشراكه اك العديد من المحاوالت لالستفادة من االماا يات المتاحة           

 السالم، م ها:

 .1325 طار القرارإوالحكومية بالعمل في قبول من القيادات السياسية  -0
 .1325 لوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار ،الجهود المبذولة من قبل الحكومات المتعاقبة -5
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 :من هذه البرامج ,1325 طار القرارإ فيبرامج  العديد من منظمات المجتمع المدنيتنفيذ  -3
راع ة إلبراز آثار الصجراء دراسات ميدانيا  , و مكافحة العنف, وبرامج التوعية بمضامين القرار

 .على النساء
العديد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات والقيادات النسائية  به الذي تقوم الدور الفاعل -4

درات تأهيل الكوادر ورفع قفي  برغم الصعوبات التي تعاني منها هذه المنظمات ،أثناء النزاع
 .لنساء أكثر قوة في بناء السالم, بحيث يجعل االنساء

يمن السالم الخاصة بال إلسماع أصواتهن  المشاركة في مفاوضات التي ُأتيحت مكانياتمن اإل -2
دعم األمم المتحدة )مكتب المبعوث و م، 2017و 2016التي انعقدت في الكويت وجنيف عامي 

 لىإفي عملية بناء السالم،  الصراع بتمثيل النساءاألممي( في صنعاء للضغط على أطراف 
جعل النساء أكثر قوة وهذا ماائتالفات محلية، و تكتالت و دعم شبكات منظمات دولية  جانب
 في بناء السالم. وتأثيرًا 
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 التــوصيــات
 

 :التوصيات التي يمكن أن تخرج بها هذه الدراسة أبرزمن 
 

معرفة و نوعية تهدف إلى رصد أوضاع المرأة اليمنية، و  ،أبحاث كميةو إجراء دراسات أهمية  .0
 مستقبلها.و واقعها على االنعكاسات الناجمة عن الحرب و احتياجاتها 

كل للعنف ب ي تعرضنئلنساء الالخاصة او  ،مساندتهن  و مضاعفة الجهود لدعم النساء  .5
لنساء من بما يكفل ل اللجوء، وأثناء النزوح أالتركيز على ضحايا العنف و أنواعه و أشكاله 

 جتماعية التي يمكناالو  ،النفسيةو  ،الخدمات الطبيةك ،ضحايا الحرب تلقي المعونات
 في مخيمات النزوح .و لضحايا االنتهاكات اللجوء إليها سواء في المجتمع المضيف أ

النوع االجتماعي ضمن العنف القائم على و  ،إدماج الجانب الوقائي للحد من االنتهاكات .3
اعي أن تر و  ،التدخالتو يتجزأ من المساعدات  التدخالت اإلنسانية، بحيث يكون جزءًا ال

 .لفتيات في مجتمع كاليمناو للنساء  حساسية االحتياجات
تنسيق الجهود بين المجتمع المدني و  1325 وضع خطة وطنية لتنفيذ القرار األممي .4

 .ركة النساء في عملية بناء السالمالمنظمات الدولية للدفع بعملية مشاو الحكومة و 
 .مراحل السالمو ضرورة تعزيز مشاركة النساء في جميع مستويات  .2
 ،التخطيط لمراحل مابعد الصراعو عداد تماعي في جميع مراحل اإلإدماج مفاهيم النوع االج .6

الوفود و  ،في برامج إحالل األمن  %30 يقل عنما الوب ،النسائية بالكوتابحيث يتم االلتزام 
هيئات الفي و التعويض، و والعدالة االنتقالية  ،نزع السالحو الخاصة بمفاوضات السالم 

 .ت الدولةالخاصة بمراجعة الدستور وبناء مؤسسا
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