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قائمة باأ�شماء الأ�شخا�ص الذين متت مقابلتهم 

الرئي�ص، منتدى التنمية ال�شيا�شية  علي ح�سن   

 )Saferworld International( املدير الوطني، منظمة عامل اآمن فاطمة عقبة   

ماجي جرابونديا          ا�شت�شاري دويل يف جمال النوع الجتماعي، م�شروع دعم ال�شالم واملرحلة              

النتقالية، �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان.

رئي�ص الفريق، مكون احلكم الر�شيد، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  خالد عبد املجيد  

نائب الرئي�ص، منظمة �شركاء للتغيري الدميقراطي   عبد الكرمي العفريي 

مدير امل�شروع، منظمة �شركاء اليمن  عبد ال�سالم العب�سي 

املديرة، موؤ�ش�شة )Consult Yemen( وع�شوة يف موؤمتر احلوار الوطني   جميلة رجاء   

موؤ�ش�شة جمموعة )30% على الأقل( وع�شوة يف موؤمتر احلوار الوطني   �شمرية زهرة   

ال�شكر والعرفان

عد هذا التقرير ل�شالح مبادرة اإدارة الأزمات )CMI(، وهي منظمة فنلندية غري حكومية تعمل يف اليمن منذ العام 2011 
ُ
اأ

لغر�ص دعم اجلهود الرامية اإىل اإقامة حوار �شامل من اأجل ف�ص النزاع، من قبل ال�شيدة ومي�ص �شاكر، م�شت�شارة مينية يف 

�شاهم يف   .2015 اأبريل/ني�شان  ولغاية   2014 الأول  دي�شمرب/كانون  بني  ما  الفرتة  الجتماعي )اجلندر( خالل  النوع  جمال 

�شياغة التقرير كل من ال�شيدة اآنتويا بوتر برنت�ص، كبرية املدراء ل�شوؤون النوع الجتماعي وال�شمول لدى مبادرة اإدارة الأزمات؛ 

ال�شيد عبد املجيد الفهد، مدير كبري املدراء يف م�شروع مبادرة اإدارة الأزمات يف اليمن؛ ال�شيدة اإميي هانني، م�شوؤولة امل�شاريع 

لدى مبادرة اإدارة الأزمات.    

وقد اأجريت املقابالت املعمقة مع �شبعة من اخلرباء واخلبريات يف عملية النتقال ال�شلمي وال�شيا�شي وهم: ال�شيد علي ح�شن 

املتحدة  الأمم  )�شندوق  جرابونديا  ماجي  ال�شيدة  اآمن(؛  عامل  )منظمة  عقبة  فاطمة  ال�شيدة  ال�شيا�شية(؛  التنمية  )منتدى 

لل�شكان(؛ ال�شيد خالد عبد املجيد )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي(؛ ال�شيد عبد ال�شالم العب�شي )منظمة ال�شركاء للتغيري 

الدميوقراطي(؛ ال�شيدة جميلة رجاء، )Consult Yemen( ؛ ال�شيدة �شمرية زهرة )30% على الأقل(.  

ومتويل هذا البحث كان من قبل برنامج ال�شراكة بني احلكومة الفنلندية ومبادرة اإدارة الأزمات.  
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تمهيد

بالرغم من ال�شطرابات املتوالية التي تع�شف باليمن منذ العام 2011، اإل اأنني اأ�شبت بالده�شة عندما 

املحافل  يف  �شوتهن  لإي�شال  م�شاعيهن  اإطار  يف  و�شجاعة  التزام  من  اليمنيات  الن�شاء  به  تتحلى  ما  راأيت 

ال�شيا�شية والتي ترمي اإىل اإر�شاء اأ�ش�ص لبناء دولة مينية تنعم بال�شالم وال�شتقرار. ومن خالل الن�شاط والعمل 

الن�شوي، متكنت الن�شاء من �شمان احل�شول على متثيل بن�شبة 30% يف موؤمتر احلوار الوطني، والذي �شم 

اأكرث من 500 �شخ�شية مينية من كافة الأطياف ال�شيا�شية وهدف اإىل �شياغة حلول للم�شكالت الأكرث اإحلاحًا 

على ال�شعيد الوطني. وكنتيجة للم�شاركة الفاعلة للن�شاء يف عملية احلوار، فقد ت�شمنت التو�شيات اخلتامية 

ملوؤمتر احلوار الوطني جملًة من الق�شايا الرئي�شية التي نا�شلت من اأجلها الن�شاء خالل املوؤمتر. وعليه، ميكن 

اعتبار التو�شيات �شموليًة على نطاق وا�شع- وهو ما ي�شكل اأحد العوامل الأ�شا�شية لتحقيق �شالم دائم.   

يف  العميقة  والنق�شامات  اجلوية،  ال�شربات  تتوا�شل  حيث  اآخر،  حا�شم  مبنعطف  اليوم  مير  اليمن  اإن 

الداخل، بينما ل تزال املبادرات اجلارية لتحقيق ال�شالم تفتقر اإىل روؤية موحدة ووا�شحة اأو الزخم املطلوب 

الوطنية  الق�شايا  تطغى معاجلة  النزاع،  بعد  وما  النزاع  اأو�شاع  العديد من  ويف  ال�شالم.  للم�شي يف عملية 

اجلوهرية يف العادة على الدعم ال�شاعي اإىل حتقيق املزيد من ال�شمول للن�شاء يف �شتى مناحي احلياة. كما 

اأ�شبحت العديد من املنجزات الباهرة التي حتققت بف�شل امل�شاركة الن�شوية الفاعلة يف مهب الريح و�شط ما 

ي�شهده اليمن من نزاع م�شلح. واإن لدي قناعة كاملة مفادها اأن اإعطاء الن�شاء دورًا اأكرب يف ت�شوية النزاعات 

مع  تتعار�شان  ول  الأخرى  منهما  كل  تعزز  اأولويتني  ي�شكالن  احلالية  لالأزمة  دائم  �شلمي  حل  على  والعثور 

بع�شهما البع�ص. اإن هذه هي اللحظة املنا�شبة ل�شمان ال�شتفادة من كافة اإمكانات املجتمع اليمني لتحقيق 

ال�شالم وال�شتقرار يف البالد. ويف هذا ال�شياق، ت�شعى هذه الوثيقة اإىل طرح جملة من الت�شورات والأفكار 

اأمام الأطراف املعنية بدعم م�شاركة بناءة للن�شاء يف ت�شوية النزاع والعمليات ال�شيا�شية يف اليمن. واإن لدينا 

يف مبادرة اإدارة الأزمات اإميان را�شخ باأن م�شاركة الن�شاء يف ت�شوية النزاع ب�شورة بناءة تعد بالغة الأهمية 

لتحقيق �شالم م�شتدام ومبا يعود بالنفع على املجتمع باأكمله.      

تويــــا تالفيتــي         

املدير التنفيذي         

مبادرة اإدارة الأزمات        
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النظرة العامة ومنهجية العمل 

بغية �شمان ان تلعب الن�شاء دورُا اأكرب يف اجلهود املتعلقة بعملية النتقال ال�شيا�شي وف�ص النزاع يف اليمن، 

اإدارة الأزمات، ي�شعى هذا البحث اإىل ت�شليط ال�شوء على التدخالت  مبا يف ذلك اجلهود التي تنفذها مبادرة 

املتعلقة ب�شنع ال�شالم.  

منح الن�شاء �شوٌت اأقوى يف العملية ال�شيا�شية وعملية النتقال ال�شيا�شي يف اليمن هو هدف الأن�شطة املنفذة 

وفعالة  �شاملة  ت�شوية  اإىل  للو�شول  الأزمات  اإدارة  ملبادرة  الوا�شعة  ويندرج �شمن اجلهود  الأزمات  اإدارة  ملبادرة 

للنزاع. فقد دعمت مبادرة اإدارة الأزمات جهود منتدى الن�شاء للحوار- والذي ي�شم 25 �شخ�شية ن�شائية بارزة 

من عدة خلفيات �شيا�شية وجغرافية- منذ مطلع العام 2013 وذلك �شعيًا ل�شمان �شمول وجهات النظر والهواج�ص 

اأع�شاء  وا�شلت   ،2015 العام  ويف  اجلديد.  الد�شتور  ثم  ومن  الوطني  احلوار  موؤمتر  خمرجات  �شمن  الن�شائية 

منتدى الن�شاء للحوار العمل ل�شمان اإي�شال �شوت الن�شاء يف عمليات النتقال ال�شيا�شي وف�ص النزاع.  

كانت املهمة الرئي�شية للبحث هي و�شع خارطة للمنظمات والأطراف اليمنية والدولية التي تقوم بتنفيذ اأن�شطة 

ت�شعى على وجه اخل�شو�ص اإىل منح الن�شاء دورًا اأكرث فعالية يف اجلهود الرامية لتحقيق الت�شوية ال�شاملة للنزاع 

وبناء ال�شالم يف اليمن. ويطرح البحث جملًة من التو�شيات العملية حول ال�شبل املثلى التي ي�شتطيع من خاللها 

منتدى الن�شاء للحوار وغريه من املنتديات ذات ال�شلة حتقيق قيمة م�شافة لل�شبكات واملبادرات واملنظمات التي 

تعنى بهذه الق�شايا، وبالتحديد، اإ�شراك متخذي القرار لإ�شفاء املزيد من ال�شمولية والفعالية على النهج املتبعة 

يف ف�ص النزاعات، وبناء ال�شالم، وحتقيق امل�شاحلة.   

هذا التقرير يرتكز على بحث ميداين ت�شمن تنفيذ م�شح ميداين متكامل واإجراء مراجعة للتقارير والوثائق 

الأخرى املتعلقة باجلهود الن�شائية على �شعيد ف�ص النزاع وبناء ال�شالم. مت تنفيذ املقابالت مع �شت منظمات 

حملية ودولية، بالإ�شافة اإىل نا�شطتني مينيتني.   

و�شاحب اإجراء البحث جملة من العوائق نتيجًة للتدهور الكبري الذي �شهده الو�شع الأمني يف اليمن خالل 

املقابالت  عقد  ذلك  على  وترتب   .)2015 اأبريل/ني�شان   -2014 الأول  )دي�شمرب/كانون  البحث  اإعداد  فرتة 

مع اخلرباء الذين ل يزالون يعملون يف اليمن. رغم ذلك، متت ال�شتعا�شة عن املقابالت التي كان من املزمع 

اإجراوؤها مع كبار اجلهات املانحة مثل الحتاد الأوروبي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة التنمية الدولية 

لتقييم  امليدان  اإىل  التوجه  �شكل  ذلك،  على  ال�شلة. عالوًة  ذات  والوثائق  للتقارير  مراجعة  باإجراء  الربيطانية 

اأثر الأن�شطة الن�شوية، مبا يف ذلك التدخالت الإن�شانية، واللتقاء مع القيادات الن�شائية املنخرطات يف اأن�شطة 

ت�شوية النزاعات على امل�شتوى املجتمعي يف حمافظي حلج واأبني حتديًا بالنظر اإىل املواجهات العنيفة بني خمتلف 

الفرقاء. ولهذا ال�شبب، يقدم هذا التقرير �شورًة، واإن كانت غري �شاملة، حول املو�شوع قيد الدرا�شة.   
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الملخص التنفيذي

2011 وعملية النتقال  مع التغريات التي طراأت على امل�شهد ال�شيا�شي عقب اندلع الثورة اليمنية يف العام 

ال�شيا�شي التي اأعقبتها، قررت احلكومة اليمنية واملجتمع الدويل واملجتمع املدين التحول من النهج ال�شابقة والتي 

كانت ترتكز على احلوكمة الر�شيدة واملفاهيم الإن�شانية والتنموية اإىل جمموعة من الأطر وال�شيا�شات املتعلقة 

بت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن نهج ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم يعترب حديث العهد 

وال�شتقرار«  للتنمية  النتقايل  »الربنامج  بعنوان  وطنية  خلطة  احلكومة  اإعداد  اأثناء  برز  وقد  اليمن  يف  ن�شبيًا 

ما  املقارنة  وعند  الفقر.  والتخفيف من  للتنمية  الوطنية  ال�شابق اخلطة  تدعى يف  كانت  والتي   ،2012 العام  يف 

ق�شايا  اإىل  الفقر  من  والتخفيف  التنمية  ق�شايا  من  احلكومية  الأولويات  التحول يف  جليًا  يظهر  بني اخلطتني، 

التنمية وال�شتقرار. اإ�شافًة لذلك، فقد كان من املقرر تنفيذ ال�شق املتعلق بال�شتقرار ب�شكل رئي�شي خالل الفرتة 

النتقالية )2012-2014(، والتي مت متديدها لحقًا اإىل العام 2015 )يف كل الأحوال، من املقرر اأن يكون التنفيذ 

موؤقتًا وعلى املدى الق�شري(.

وتك�شف البيانات البحثية والتحليالت لالأن�شطة واجلهود املنفذة على اأر�ص الواقع موؤخرًا اأنه، وعقب اندلع 

بت�شوية  تتعلق  اأن�شطة  تنفيذ  على  واجلماعات  املنظمات  من  كبري  عدد  عكف   ،2011 العام  يف  اليمنية  الثورة 

النزاعات وبناء ال�شالم. اإل اأن نهج ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم يعد جديدًا يف اليمن حيث مل يتم التطرق اإليه 

�شوى يف العام 2011، كما اأن غالبية تلك املنظمات اعتمدت النهج اجلديد للمرة الأوىل يف اأن�شطتها. فعلى �شبيل 

املثال، تعتمد الأن�شطة املتعلقة بتعزيز م�شاركة الن�شاء يف عملية ال�شالم، وبالتحديد يف موؤمتر احلوار الوطني، 

ب�شدة على وجود اأطر حول حقوق الإن�شان واحلوكمة الر�شيدة فيما يخ�ص الن�شاء، مثل حقوق املراأة يف امل�شاركة 

ال�شيا�شية، ولي�ص على نهج ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم. وكما هو احلال بالن�شبة لأن�شطة مرحلة ما بعد النزاع، 

يطغى الإطار الإن�شاين على تلك الأن�شطة، حيث يتم اإيالء اهتمام اأكرب بتقدمي اخلدمات عو�شًا عن بناء القدرة 

على ال�شمود. وتنفذ معظم اأن�شطة ت�شوية النزاعات على امل�شتوى املجتمعي، وهي ت�شعى لتحقيق اأغرا�ص تنموية 

لإقامة اأو اإدارة م�شاريع اقت�شادية واجتماعية مثل م�شاريع املياه.               

وتقت�شي امل�شاركة الفعالة للن�شاء يف العمليات النتقالية وجود متثيل لهن كمًا ونوعًا من حيث �شمول ق�شايا 

ذلك  يف  مبا  ال�شالم،  وبناء  النزاعات  ت�شوية  عمليات  جوانب  �شتى  يف  واخلطط(  )الأهداف  الجتماعي  النوع 

القدرة على التعايف يف مرحلة ما بعد النزاع، وامل�شاركة ال�شيا�شية يف عمليات ت�شوية النزاعات، والتو�شط، واإ�شالح 

يتمكن  مل  احلظ،  ول�شوء  لكن  الدولة.  موؤ�ش�شات  هيكلة  اإعادة  اإىل  اإ�شافًة  النتقالية،  والعدالة  الأمني،  القطاع 

موؤمتر  يف  م�شاركتهن  با�شتثناء  والقطاعات،  الأن�شطة  تلك  يف  الن�شاء  مل�شاركة  كافية  فر�ص  حتديد  من  البحث 

احلوار الوطني على امل�شتويني الوطني واملجتمعي.  

لقد تركز الهتمام على ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم اإىل حد كبري على م�شتوى ال�شيا�شات، مثل خمرجات 

موؤمتر احلوار الوطني، م�شودة الد�شتور اجلديد، اإدارة املالية العامة، اإ�شالح القطاعني الع�شكري والأمني. وفيما 

يخ�ص تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية للتعايف يف مرحلة ما بعد النزاع، فقد مت التو�شع يف نطاق ال�شناديق والأن�شطة 

واملناطق والفئات امل�شتهدفة منذ العام 2012، اإل اأن من ال�شعب تقييم الأثر احلقيقي على معي�شة الن�شاء بالنظر 

اإىل ق�شر زمن التنفيذ ووجود عدة عراقيل اأمام عملية النتقال ال�شيا�شي املتوقفة حاليًا يف اليمن.    
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وبالإ�شافة اإىل منتدى الن�شاء للحوار، فقد ت�شكلت العديد من اجلماعات املنا�شرة لق�شايا املراأة خالل الفرتة 

النتقالية، وهي تعمل منذ ذلك احلني على تعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء يف عمليات ت�شوية النزاعات وبناء 

ال�شالم. ومن الأمثلة على هذه املجموعات حملة د�شرتة حقوق املراأة، �شبكة الن�شاء امل�شتقالت )فوز(، حتالف 

الن�شاء ال�شيا�شيات، حتالف منا�شرة حقوق املراأة، اللجنة الوطنية للمراأة، احتاد ن�شاء اليمن. 

كما ولعب عدد من املنظمات والوكالت الدولية دورًا م�شاندًا يف اإطار جهود املنا�شرة: �شندوق الأمم املتحدة 

لل�شكان، و�شريكني ممولني من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهما املعهد الدميقراطي الوطني وم�شروع 

بتنفيذ  حملية  �شريكة  ومنظمات  )بريطانيا(  اأوك�شفام  منظمة  قامت  ذلك،  على  عالوًة  امل�شتجيبة.  احلوكمة 

املواطنة  ال�شيا�شية،  امل�شاركة  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  الد�شتور،  يف  ن�شائية  ق�شايا  �شتة  اإدماج  لدعم  جهود  عدة 

املت�شاوية، الت�شريعات غري التمييزية، حياة خالية من مظاهر العنف. كما قام منتدى الن�شاء وال�شباب، وحتت 

اإ�شراف مكتب امل�شت�شار اخلا�ص لالأمم املتحدة يف اليمن، باإعداد وثيقة بعنوان »امليثاق الن�شائي« والتي دعت اإىل 

ا�شتخدام كافة خمرجات موؤمتر احلوار الوطني املتعلقة بحقوق املراأة كاأداة للمنا�شرة وكمرجعية لالآخرين. وقام 

املعهد الدويل لل�شالم باإ�شدار ورقة �شيا�شات حتت عنوان »نحو د�شتور جامع لكافة اليمنيني واليمنيات«- والتي 

تربز اأهمية �شمول اأن ي�شتمل الد�شتور على ن�شو�ص تتعلق بحقوق املراأة. اإ�شافًة لذلك، مت اإطالق حملة تطوعية 

بعنوان »د�شتورنا« )#ourConstitution( على موقعي الفي�شبوك وتويرت. كما مت اإطالق عدد اآخر من اأن�شطة 

املنا�شرة بقيادة نا�شطات حقوقيات.           

وبالن�شبة للجهود، فقد ت�شمنت تقدمي الدعم للن�شاء يف موؤمتر احلوار الوطني وجلنة �شياغة الد�شتور من 

اأجل دعم م�شاعيهن ل�شمول حقوق املراأة والكوتا ال�شيا�شية للن�شاء يف خمرجات موؤمتر احلوار الوطني والد�شتور. 

هناك اتفاق بني كافة املجموعات على الأهداف ذاتها واملتعلقة باإدماج حقوق املراأة يف الد�شتور اجلديد و�شمان 

ح�شول الن�شاء على ن�شبة متثيل �شيا�شي مبا ل يقل عن 30%. كما اأن هناك ت�شابه يف طريقة عمل املنظمات اإذ 

تعتمد على التاأثري على متخذي القرار عرب عقد اجتماعات وندوات، والتوا�شل عرب و�شائل الإعالم، والتظاهر 

يف ال�شوارع.   

وت�شري البيانات ال�شادرة عن هذا البحث اإىل ما يلي: 

تتعلق  اأن�شطة  يف  للحوار  الن�شاء  منتدى  مثل  الن�شائية  املنا�شرة  جمموعات  انخراط  من  بالرغم  	•
بت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم، اإل اأن عملها الرئي�شي ل يزال �شمن قطاعات متنوعة، مبا يف ذلك 

التنمية، حقوق الإن�شان املتعلقة بالن�شاء، الق�شايا الإن�شانية. ويتوجب على تلك اجلماعات اأن حتدث 

حتوًل بحيث ين�شب تركيزها الرئي�شي على عمليات ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم مع وجود اإرادة اأو 

رابط �شيا�شي وا�شح. 

املتجدد يف  والعنف  املالية،  املوارد  القدرات، وحمدودية  املوجودة على �شعيد  العراقيل  اإىل  بالنظر  	•
اليمن، قد يكون من ال�شعب �شمان التنفيذ الناجح لنطاق العمل الكامل املتعلق بامل�شاركة الفعالة 

القيام  ال�شدد  هذا  يف  ويقرتح  املرحلة.  هذه  يف  ال�شالم  وبناء  النزاعات  ت�شوية  اأن�شطة  يف  للن�شاء 

تنفيذ  والرتكيز على  ال�شالم  وبناء  النزاعات  ت�شوية  الن�شائية على �شعيد  املجموعات  ببناء قدرات 

الأكرث  الق�شايا  ن�شائي، حيث ميثل ذلك  ال�شالم والأمن من منظور  باإطار  جمالت حمددة متعلقة 

اأولويًة واإحلاحًا بالن�شبة لل�شواد الأعظم من الن�شاء يف اليمن.  
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باأنها  تدعي  والتي  الن�شائية  املجموعات  اأو  امل�شاريع  اأو  املنظمات  حتديد  ال�شعب  من  كان  لقد  	•
بناء  و/اأو  النزاعات  بت�شوية  املتعلق  العمل  بتنفيذ  الكيانات  هذه  تقوم  حيث  ال�شالم،  بناة  من 

الإن�شان،  وحقوق  والتنمية،  املراأة،  متكني  مثل  الأخرى  القطاعات  من  وا�شع  طيف  �شمن  ال�شالم 

والدميقراطية، واحلوكمة. وب�شكل اأكرث حتديدًا، توجد فجوة �شا�شعة يف جمال بناء القدرات املتعلقة 

ببناء ال�شالم وت�شوية النزاعات، وبناء التحالفات، والتدريب.  

ماهية  حتديد  يف  �شعوبًة  جتد  الن�شائية  واملجموعات  وامل�شاريع  املنظمات  اأن  املالحظ  من  اإن  	•
الفر�ص القيمة للعمل معًا يف مناطق النزاع بغر�ص حتقيق ال�شالم امل�شتدام يف كافة اأوجه النزاع. 

نهج  اأدلة على وجود  لي�شت هنالك  الفردي،  امل�شتوى  التدخالت على  العديد من  بالرغم من وجود  	•
نظم، والذي ي�شمح باإجراء التخطيط على امل�شتوى اجلماعي وحتقيق الأثر الرتاكمي، كما ل يوجد 

اأي تن�شيق ملمو�ص بني اجلهود الن�شائية على خمتلف الأ�شعدة. 

اإىل حد كبري عما هو متبع  ال�شالم تختلف  ببناء  التحليالت والتدخالت اخلا�شة  اأن  اإىل  النظم  ي�شري نهج 

يف جمال ال�شيا�شة، والتي حتدد كيفية حتليل التحديات املتعلقة بت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم ومعاجلتها على 

م�شتوى الدول. وتوجد حاجة لر�شم حدود معقولة حول التحليالت والتدخالت املتعلقة بالنزاع. حيث يتوجب على 

بناة ال�شالم، وبالأخ�ص منظمات املجتمع املدين، البحث عن املحركات الرئي�شية لإحداث تغريات ملمو�شة على 

�شعيد النظم: العوامل الرئي�شية- البنيوية )النظم واملوؤ�ش�شات الأ�شا�شية(، الجتاهية )الجتاهات واملعتقدات 

التي تعتنقها اجلماعات(، التعاملية )كيفية عمل ال�شخ�شيات البارزة معًا للتعامل مع النزاع(- والتي ت�شهم يف 

تو�شيح اأهمية ربط الأن�شطة الفردية واجلماعية مع نهج النظم لتحقيق ال�شالم. و�شمن حماولت �شابقة لإدماج 

نهج النظم لتحقيق ال�شالم، قام البنك الدويل باقرتاح وظائف املجتمع املدين لبناء ال�شالم:      

1-   احلفاظ على اأرواح املواطنني 

2-   ر�شد الأن�شطة احلكومية 

3-   املنا�شرة اجلماهريية )حتديد م�شالح معينة، وخ�شو�شًا بالن�شبة للفئات املهم�شة وو�شع الق�شايا 

ذات ال�شلة على طاولة الأجندة احلكومية( 

4-   ت�شكيل وممار�شة اجتاهات وقيم �شلمية ودميقراطية من قبل املواطنني

5-   الرتابط الجتماعي  

6-    اإقامة عالقات تعزز التعاون بني جمموعات ال�شغط، واملوؤ�ش�شات، والدولة 

7-    ميكن اأن ي�شكل تقدمي اخلدمات للمواطنني اأو اأع�شاء املجموعات نقاط بداية لبناء ال�شالم. وتعد 

مثل هذه التدخالت الإيحائية مفيدًة ملجموعات املنا�شرة الن�شائية ومنتدى الن�شاء للحوار وقد تنري 

الطريق لإعادة تقييم واإعادة ت�شميم اأن�شطتها امل�شتقبلية. 

عند قيا�ص اأثر اجلهود احلالية يف جمال ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم على ال�شريحة ال�شكانية من  	•
اإتباع تقنيات تقييم ذات تخ�ش�شات متنوعة كما هو احلال بالن�شبة للميدان نف�شه،  الن�شاء، يجب 

وهو اأمر يتجاوز نطاق هذا البحث. ويجب اأن يكون اأي تقييم ميداين �شيتم اإجراوؤه يف امل�شتقبل لهذه 

الغاية قادرًا على ا�شتخدام موؤ�شرات غري تقليدية للتغري الجتماعي ب�شكل عام والتحول الجتماعي 
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والتحول يف موازين القوى للنوع الجتماعي ل�شالح الن�شاء والتي ت�شاهم جهود ت�شوية النزاعات وبناء 

ال�شالم يف حتقيقها. فعلى �شبيل املثال، يجب اأن تعمل التدخالت املتعلقة بالقدرة على ال�شمود على 

تعزيز قدرة الأ�شر واملجتمعات على التوقع والتكيف والإدارة للنزاعات والكوارث يف امل�شتقبل. كما اأن 

من املهم اأن تثبت املوؤ�شرات وجود حت�شن يف قدرات الن�شاء والفتيات والأولد والرجال على �شعيد 

اجلاهزية يف الأو�شاع الطارئة والو�شول اإىل اخلدمات الأ�شا�شية مثل الأمن، دعم �شبل ك�شب العي�ص، 

احلماية الجتماعية، امل�شاركة ال�شيا�شية، القيادة املجتمعية وال�شيا�شية، وذلك من خالل تقدمي اأدلة 

على ذلك.        

ونو�شي بقيام منتدى الن�شاء للحوار ببناء قدراته �شمن اأطر ال�شالم والأمن من منظور ن�شائي، وبناء هيكله 

التنظيمي وبرناجمه على اأ�شا�ص اأنه كيان يعنى بت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم، والتحالف مع جمموعات املنا�شرة 

الن�شائية الأخرى، والتوا�شل مع املجتمعات وو�شائل الإعالم ومتخذي القرار، وتو�شيف قيادات املنتدى. وفوق كل 

ذلك، يجب اأن يعمل املنتدى كمنظمة جمتمع مدين تن�شط يف جمال ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم واأن يتبنى نهج 

النظم لتحقيق ال�شالم. 

ويعد من ال�شعب يف هذه املرحلة املبكرة حتديد الق�شية الرئي�شية التي يجب اأن يركز عليها منتدى الن�شاء 

للحوار على �شعيد جهود املنا�شرة. حيث يتوجب اإجراء حتليل للموقف قبل حتديد اأي من الق�شايا التالية والتي 

ميكن اإطالق حملة ب�شاأنها: 

العنف  اأو حتليل  بدرا�شة  الأخرى  املنا�شرة  للحوار وجمموعات  الن�شاء  ين�شح منتدى  ال�شالح:  نزع  	•
التي وقعت بني  بداأ باحلرب  الوطني والذي  اأعقبت عقد موؤمتر احلوار  التي  الفرتة  املت�شاعد منذ 

درا�شة  اإىل  بالإ�شافة   ،2014 �شبتمرب/اأيلول  ربه من�شور هادي يف  الرئي�ص عبد  احلوثيني وحكومة 

ال�شعودية  تقودها  التي  اجلوية  وال�شربات  البالد  ب�شائر  ع�شفت  التي  للحرب  ال�شلبية  التداعيات 

التقرير. حيث يجب  اإعداد هذا  تاريخ  ولغاية   2015 نهاية مار�ص/اآذار  العربي منذ  التحالف  ودول 

على منتدى الن�شاء للحوار درا�شة ا�شتخدام القرار الأخري ملجل�ص الأمن الدويل رقم )2216( كاأداة 

منا�شرة رئي�شية يف البيانات ال�شادرة عنه. حيث طالب القرار كافة الأطراف اليمينية، وعلى وجه 

ا�شتولوا  التي  املناطق  العنف، و�شحب قواتهم من كافة  ا�شتخدام  بالكف عن  اخل�شو�ص احلوثيني، 

عليها، مبا يف ذلك العا�شمة �شنعاء، والتخلي عن جميع الأ�شلحة التي ا�شتولوا عليها من املوؤ�ش�شات 

املنتدى  يدر�ص  قدر  ذلك،  على  وبناًء  القذائف،...الخ.  منظومات  ذلك  يف  مبا  والأمنية  الع�شكرية 

وجماعات املنا�شرة الأخرى لعب دور وقائي من خالل اعتماد حملة لنزع ال�شالح عندما ت�شع احلرب 

احلالية اأوزارها.  

اإيجاد اآلية م�شتدامة مل�شاركة املراأة يف عمليات التخفيف من حدة النزاعات وت�شويتها: خالل النزاع  	•
احلايل، قام الأمني العام لالأمم املتحدة بتعيني اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد كمبعوث خا�ص جديد يف 

اليمن. ومن املهم ملنتدى الن�شاء للحوار وغريه من جماعات املنا�شرة ال�شروع يف التوا�شل مع املبعوث 

وطلب اإيجاد اآلية موؤ�ش�شية مل�شاركة املراأة يف عمليات التخفيف من حدة النزاعات وت�شويتها. وتقت�شي 

هذه اخلطوة قدرًا هائاُل من التخطيط والتنظيم والتن�شيق بني جمموعات املنا�شرة الن�شائية وغريها 

املتحدة  الأمم  للح�شول على دعم متوا�شل ور�شمي من هيئة  اإ�شافًة  املجتمع املدين،  من منظمات 

للمراأة. وقد ل تكون هذه فكرًة �شائبًة يف حالة منتدى الن�شاء للحوار وجمموعات املنا�شرة يف اليمن. 

وبناء على ذلك، يو�شى بالتفكري يف اإيجاد اآلية لت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم، واإن كانت على نطاق 
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�شغري وحمدود. اأوًل، من املهم للمنتدى القيام بالتعاون ب�شورة ر�شمية مع باقي جمموعات املنا�شرة 

على  تركيزها  ين�شب  والتي  املجتمعية،  املنظمات  التحديد  وجه  وعلى  املدين،  املجتمع  ومنظمات 

اأن�شطة ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم، وذلك من اأجل التفاق على هدف م�شرتك وتق�شيم الأدوار 

وامل�شوؤوليات. ثانيًا، يجب اأن ي�شع املنتدى ر�شالًة تركز على التعاون )على �شبيل املثال، الطلب من 

ت�شوية  واأن�شطة  املعنية،  الأطراف  خمتلف  بني  النزاع  و�شع  ر�شد  واملنظمات  املجموعات  خمتلف 

النزاع، واأن�شطة امل�شاعدات الإن�شانية، وحمادثات ومفاو�شات ال�شالم،...الخ.( وعقب ذلك، يجب 

اإعداد اإيجازات كل اأ�شبوعني اأو ب�شكل اأ�شبوعي، والتفاق على املطالب اأو الإجراءات املراعية للنوع 

اخلا�ص  املبعوث  مكتب  مع  واملطالب  الإيجازات  هذه  ب�شاأن  والتوا�ص  للنزاع،  واملراعية  الجتماعي 

لالأمم املتحدة، و�شمان تغطية اإعالمية وا�شعة ومنتظمة لعمل تلك املنظمات. وميثل ذلك تكتيكًا مت 

الأهلية )1980-1986(، كما توجد  اأوغندا خالل احلرب  الن�شاء يف �شمال  تنفيذه بنجاح من قبل 

اأمثلة من مناطق اأخرى حول العامل.      

اإدماج اأطر النوع الجتماعي وال�شالم والأمن من منظور ن�شائي يف اإ�شالح القطاع الأمني والعدالة  	•
الن�شاء  ق�شايا  اإىل  كثريًا  تتطرق  مل  الوطني  احلوار  خمرجات  اأن  من  الرغم  على  النتقالية: 

واإ�شالح القطاع الأمني والعدالة النتقالية، اإل اأن باإمكان منتدى الن�شاء للحوار ا�شتخدام املخرجات 

ذاتها لإعداد خطة تنفيذية بالإ�شافة اإىل اإ�شرتاتيجيات للعمل والتن�شيق. ومن املمكن اإ�شفاء املزيد 

من الفعالية على اخلطة اإذا ما تلقى املنتدى دعمًا فنيًا من مبادرة اإدارة الأزمات يف �شبيل اإعداد 

اخلطة. ويو�شى يف هذا ال�شاأن بعقد ور�شة عمل على مدار خم�شة اأيام للتعريف باملفهوم، ومراجعة 

خمرجات موؤمتر احلوار الوطني ذات ال�شلة، وحتديد اأهداف واإ�شرتاتيجيات »ذكية«.      

مراجعة م�شودة الد�شتور من منظور يراعي النوع الجتماعي ومنع ن�شوب النزاعات: قامت تقارير  	•
الربيطانية،  الدولية  التنمية  وزارة  الدولية،  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  اأعدتها  التي  ال�شياق  حتليل 

الحتاد الأوروبي بتحديد النخب احلاكمة، والف�شاد، وانق�شام اجلي�ص، واحلوكمة املركزية، والفقر، 

وانت�شار الظلم والغنب على نطاق وا�شع، وغري ذلك، باعتبارها الأ�شباب الرئي�شية وراء ه�شا�شة الدولة 

اليمنية وجتدد النزاعات فيها. ويبقى هنالك �شوؤال كبري حول ما اإذا كانت م�شودة الد�شتور اجلديد 

تقدم حلوًل م�شتدامًة ووقائيًة لتلك املحفزات. فعلى �شبيل املثال، وعلى الرغم من اأن اليمن يعد بلدًا 

فقريًا، مل تقر م�شودة الد�شتور بذلك، ومل حتدد ذلك كاإحدى اأولوياتها، ومل تتعهد باإيجاد حلول جادة 

ملعاجلة ق�شية الفقر. وتتناثر احلقوق القت�شادية والجتماعية يف اأجزاء عدة من م�شودة الد�شتور، 

الأمر الذي ي�شعف من نهج والتزام الدولة مبكافحة الفقر وت�شجيع التنمية. ويف مثل هذه احلالت، 

يو�شى باأن يحتوي الد�شتور اجلديد على ف�شل منفرد للحديث عن التنمية، كما هو احلال يف د�شاتري 

الدول الفقرية الأخرى مثل اأوغندا، اأثيوبيا، مايل،...الخ. وبالن�شبة ملنتدى الن�شاء للحوار وجمموعات 

املنا�شرة الأخرى، فاإن من ال�شروري للغاية درا�شة هذه النقطة والبدء باإجراء مراجعة نقدية مل�شودة 

الد�شتور من خالل طلب احل�شول على م�شاعدة اخلرباء املعنيني.      
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أ. المقدمة 

يعاين اليمن م�شتوى مرتفعًا من اله�شا�شة ال�شديدة، حيث يحتل املرتبة الثامنة من اأ�شل 177 دولة يف العامل 

من حيث الدول الأكرث ه�شا�شًة على موؤ�شر الدول الفا�شلة للعام 2014. وتنعك�ص ه�شا�شة الدولة على �شتى مناحي 

حياة املواطنني يف اليمن، وبالتحديد القت�شادية والجتماعية منها. وينت�شر الفقر يف اليمن على نطاق وا�شع. 

ومنذ العام 2007، ت�شنف التقارير التنموية الدولية اليمن كاأحد اأفقر الدول يف املنطقة العربية حيث بلغ الناجت 

املحلي الإجمال للفرد 1160 دولر اأمريكي. كما احتل اليمن املرتبة 140 من اأ�شل 182 دولة على موؤ�شر التنمية 

التنمية  موؤ�شر  على  اليمن  ترتيب  ي�شهد  مل   ،1990 العام  يف  اليمن  �شطري  توحيد  ومنذ   .2007 للعام  الب�شرية 

الب�شرية اأي تغري يذكر، حيث مل يتم اإحراز اأي تقدم ملمو�ص على �شعيد حتقيق الأهداف الألفية للتنمية. ويعاين 

القت�شاد اليمني من تباطوؤ يف النمو، وعدم القدرة على ا�شتحداث الوظائف، الأمر الذي اأدى اإىل حدوث ركود يف 

الدخول على م�شتوى الفرد وتزايد معدلت البطالة، وبالأخ�ص يف �شفوف ال�شباب.  

وكنتيجة لأو�شاع اله�شا�شة التي متر بها البالد، توجد فروقات وا�شعة بني اجلن�شني، مع وجود فجوات �شا�شعة 

يف و�شول الن�شاء اإىل الفر�ص القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية. ففي العام 2014، حافظ اليمن على مرتبة 

التوايل.  على  التا�شع  للعام  وذلك   2014 للعام  اجلن�شني  بني  للفجوة  العاملي  املوؤ�شر  على   ،142 للغاية،  متدنية 

وبالإ�شافة اإىل ما يعانيه اليمنيون جميعًا من فقر و�شوء تغذية وانعدام الأمن الغذائي والبطالة وانعدام اخلدمات 

الجتماعية الأ�شا�شية كال�شحة والتعليم واملاء النظيف، تواجه الن�شاء يف اليمن حتديات ثقافية، والتي تتحكم يف 

مفا�شل احلياة اليومية للمراأة وذلك ب�شبب �شعف قدرة الدولة على توفري احلماية لهن و�شمان �شيادة القانون. 

ويعترب النزاع ال�شيا�شي، بالإ�شافة اإىل غياب عمليات وقائية جادة لبناء ال�شالم، ال�شبب الرئي�شي ملا تعانيه 

البالد من ه�شا�شة مزمنة. فمنذ العام 1962، �شهد اليمن العديد من النزاعات وال�شراعات والتي متت ت�شويتها 

من خالل مبادرات اإقليمية. ومل يتم اإدخال نهج ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم يف اليمن �شوى يف العام 2011. 

وحتى بعد ذلك، ترافقت هذه النهج مع جهود الو�شاطة الإقليمية حيث منحت املبادرة اخلليجية الرئي�ص اليمني 

ت�شكيل حكومة  التفاق، مت  تنازله عن مقاليد احلكم. ومبوجب  املقا�شاة يف مقابل  ال�شابق ح�شانًة حمليًة من 

توافق وطني بني الأطراف املتناف�شة ومت توزيع املقاعد منا�شفًة بني احلزب احلاكم �شابقًا، حزب املوؤمتر ال�شعبي 

العام، وكتلة املعار�شة، ممثلًة باأحزاب اللقاء امل�شرتك. اإل اأن املبادرة اخلليجية ركزت فقط على الدور املركزي 

للعا�شمة �شنعاء، دون العمل على اإ�شراك الفئات الرئي�شية املهم�شة مثل احلوثيني واحلراك اجلنوبي يف احلكومة 

اجلديدة. باخت�شار، عملت جهود الو�شاطة الإقليمية، ومن خالل املبادرة اخلليجية، على تويل النخب ال�شيا�شية 

املتناف�شة واملرتبطة بالنظام القدمي قيادة عملية ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم يف اليمن عقب العام 2011. وقد 

جتلى اإخفاق جهود الو�شاطة يف جتدد النزاع عقب ذلك.   

ويف ال�شمال، جرت عدة حماولت انقالبية ون�شبت حروب من حني لآخر بني القوى التقدمية )املارك�شيني، 

الوطنيني، العلمانيني، وغريهم من اجلماعات املدنية( والقوى التقليدية )القبائل والإ�شالميني(. ويف اجلنوب، 

الغتيال.  بوقوع عدد من احلروب وحماولت  املعتدلني  وال�شرتاكيني  املت�شددة  املجموعات  العالقة بني  ات�شمت 

التفاقات  يف  والتو�شط  ال�شيا�شية  التوترات  لت�شوية  التقليدية  الو�شيلة  امل�شلحة  النزاعات  �شكلت  لذلك،  اإ�شافًة 

الإقليمية بني �شمال اليمن وجنوبه.      
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يف العام 1994، وبعد مرور اأربعة اأعوام على الوحدة، انعدلت احلرب الأهلية. وقد تعر�ص اجلنوب لهزمية 

�شاحقة يف احلرب، والتي كلفته باهظًا؛ فقد متت اإعادة متركز احلكومة يف ال�شمال، وقام القادة ال�شماليون بعزل 

بع�شرات الآلف من املدنيني والع�شكريني اجلنوبيني من منا�شبهم؛ كما قام ال�شماليون بنهب و�شلب املوؤ�ش�شات 

والعقارات والأرا�شي يف اجلنوب، �شواء احلكومية اأو اخلا�شة. 

القتتال الداخلي توا�شل يف اليمن، وكان احلوثيون- وهم من ال�شيعة الزيدية ويقطنون اأق�شى �شمال البالد- 

اإىل مطالب احلوثيني باحل�شول على متثيل عادل ذريعًة  تنظر  النزاعات. وكان احلكومة  تلك  اإحدى  طرفًا يف 

لإحياء الإمامة الزيدية. وخا�ص احلوثيون والقوات احلكومية �شت جولت من القتال خالل الأعوام 2009-2004. 

وقد اأدت اجلولة ال�شاد�شة من حرب �شعدة، واملعروفة بالأر�ص املحروقة، اإىل تدمري املحافظة واإحداث اأ�شرار 

بالغة يف كل من حمافظات عمران وحجة و�شنعاء واجلوف. وخلفت احلرب اآثارًا ج�شيمًة على املدنيني واأدت اإىل 

اإىل  املدنية  التحتية  البنية  وتعر�شت  �شخ�ص  اأكرث من 250،000  نزح  النطاق: حيث  وا�شعة  اإن�شانية  اأزمة  وقوع 

التدمري. كما اأدت احلرب اإىل تقوي�ص اأركان النظام واإ�شعاف احلكومة املركزية وتعزيز موقف اأطراف اأخرى 

ومنها تنظيم القاعدة.     
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خارطة اليمن

املنطقة  وقائد  اليمني،  الرئي�ص  اأقارب  اأحد  وهو  الأحمر،  حم�شن  علي  اأعلن   ،2011 مار�ص/اآذار   22 يف 

وقد  املحتجني.  ودعم  باإجراءات حلماية  القيام  بالإعالن عن  الأوىل مدرعات،  الفرقة  وقائد  الغربية  ال�شمالية 

اأدى قرار الأحمر، والذي كان يعد على نطاق وا�شع الرجل الثاين يف اليمن، اإىل الت�شريع بان�شقاق الع�شرات من 

اجلي�ص  كان  املرحلة،  تلك  ويف  الرئي�ص.  �شد  الع�شكرية  القوى  موازين  حتول  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الع�شكريني، 

النظامي اإىل حد كبري داعمًا للحركة الحتجاجية، بينما بقي احلر�ص اجلمهوري، بقيادة جنل الرئي�ص، اأحمد 

�شالح، واأجهزة ال�شتخبارات، والتي تدار من قبل اأقارب الرئي�ص، على ولئهم للرئي�ص �شالح.   

وبينما كان ال�شباب والرجال والن�شاء يف اليمن يتظاهرون ب�شكل �شلمي يف معظم حمافظات البالد، اندلع 

نزاع م�شلح يف العديد من املدن، ومن بينها �شعدة، وحدث تغري يف حتالفات النخبة وخ�شو�شًا داخل قبائل حا�شد 

)والتي ينتمي اإليها �شالح والأحمر(. واأدى هذا الأمر اإىل و�شع الرئي�ص ال�شابق اأمام ب�شعة خيارات: ال�شتقالة اأو 

الدخول يف حرب اأهلية دموية. ومع مواجهة وحدات ع�شكرية مناف�شة يف �شوارع �شنعاء، طالب املحتجون ال�شلميون 

بنقل �شريع لل�شلطة اإىل حكومة مدنية انتقالية وذلك من اأجل جتنب حدوث مواجهات واإمكانية اندلع اأعمال عنف 

يف اأرجاء البالد. ويف هذا ال�شياق، اختار �شالح نقل ال�شلطة بطريقة �شريعة ومبا يحفظ له ماء وجهه. وعقب مرور 

نحو عام على املظاهرات ال�شعبية وال�شطرابات، اتفقت كافة الأحزاب ال�شيا�شية البارزة يف اليمن يف نوفمرب/

ت�شرين الثاين 2011 اإىل انتقال �شلمي لل�شلطة من خالل التوقيع على املبادرة اخلليجية، والتي �شكلت اتفاقًا مت 

التو�شط فيه ورعايته من قبل الأمم املتحدة واملجتمع الدويل.   

متت اإزاحة الرئي�ص علي عبد اهلل �شالح عن كر�شي الرئا�شة بح�شب التفاق، ومت تعيني نائب الرئي�ص عبد ربه 

من�شور هادي كخليفته له وكلف بقيادة البالد خالل مرحلة انتقالية مدتها �شنتان، والتي متر الآن باأزمة بفعل 
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ال�شربات اجلوية ال�شعودية وما يرافق ذلك من اأحداث. ويف خطوة اأخرى على طريق كان من املاأمول اأن يوؤدي اإىل 

حتقيق امل�شاحلة الوطنية، مت ت�شكيل حكومة امل�شاحلة الوطنية يف دي�شمرب/كانون الأول 2011، حيث مت تق�شيم 

احلقائب الوزارية ما بني حزب املوؤمتر ال�شعبي العام واأحزاب اللقاء امل�شرتك. 

ويف اإطار العملية النتقالية التي كانت ت�شرت�شد باملبادرة اخلليجية، قام اليمن ب�شياغة د�شتور جديد يرتكز 

على خمرجات موؤمتر احلوار الوطني ال�شامل، وهو موؤمتر ا�شتمرت اأعماله لع�شرة اأ�شهر و�شمن ممثلني عن كافة 

الأحزاب ال�شيا�شية البارزة، والن�شاء، وال�شباب، ومنظمات املجتمع املدين. وقد �شارك يف اأعمال املوؤمتر، والذي 

انطلق يف مار�ص/اآذار 2013 واختتم يف يناير/كانون الثاين 2014، 565 م�شاركًا. وعالوًة على الأطراف ال�شيا�شية 

التقليدية، فقد حظي احلوثيون، واحلراك اجلنوبي، والن�شاء، وال�شباب بتمثيل يف املوؤمتر. فقد �شكل ممثلو القطاع 

الن�شائي ن�شبة 37% بينما �شكل ممثلو القطاع ال�شباب ن�شبة 20% من امل�شاركني يف املوؤمتر.  

مل ت�شمد اتفاقات الو�شاطة وحمادثات ال�شالم �شوى لغاية العام 2014 وذلك عندما اندلع ال�شراع جمددًا ما 

بني احلوثيني واحلكومة اليمنية ومعار�شني �شيا�شيني اآخرين- عائلة الأحمر، اللواء علي حم�شن الأحمر )وهو من 

خارج عائلة الأحمر(، وحلفاءه الع�شكريني، واملقاتلني ال�شلفيني، وحزب الإ�شالميني ال�شنة، حزب التجمع اليمني 

لالإ�شالح، والقبال املتحالفة معهم. وات�شعت رقعة املعارك من حمافظة �شعدة �شماًل اإىل حمافظة عمران جنوبًا، 

و�شوًل اإىل م�شارف العا�شمة. ويف �شبتمرب/اأيلول 2014، قام احلوثيون باحتالل املوؤ�ش�شات الرئي�شية يف العا�شمة 

عقب ال�شتيالء ع�شكريًا على املوؤ�ش�شات الرئي�شية. 

اأجل املحافظة على املكت�شبات  اإيجاد بيئة متكينية للن�شاء من  ب�شكل عام، مل تف�شي املرحلة النتقالية اإىل 

ال�شيا�شية والجتماعية اللواتي حققنها يف العام 2011 ومن خالل م�شاركتهن يف موؤمتر احلوار الوطني. اإ�شافًة 

لذلك، ي�شهد الو�شع الإن�شاين تدهورًا خطريًا حيث يعاين نحو ن�شف اليمنيني من انعدام الأمن الغذائي و�شوء 

التغذية، كما مت ت�شجيل تزايد يف حالت العنف على اأ�شا�ص النوع الجتماعي. وقد اأثر ذلك �شلبًا على نحو خا�ص 

تهديدات  هوؤلء  يواجه  حيث  والالجئني،  اللجوء،  وطالبي  واملهاجرين،  والأطفال،  الداخل،  يف  النازحني  على 

بالإ�شاءة على نحو خطري.    

من ناحية اأخرى، تعترب قدرة املجتمع املدين وجماعات املنا�شرة الن�شائية على التعامل مع النزاع حمدودًة 

ونا�شئًة يف اليمن. ومتثلت التجربة الفعالة الأوىل لليمنيني يف التعامل مع النهج ال�شلمية يف الثورة ال�شبابية ال�شلمية 

يف العام 2011.  

الفقرية  الطبقات  من  الن�شاء  �شاركت  حيث  املراأة:  م�شاركة  حيث  من  حتول  نقطة   2011 ثورة  �شكلت  لقد 

والن�شاء اللواتي مل يكن ن�شطات �شيا�شيًا يف ال�شابق بفعالية يف اأحداث الثورة. وبالرغم من افتقارهن للخربة يف 

احلياة ال�شيا�شية، نزلت الن�شاء اليمنيات من �شتى اخللفيات اإىل ال�شوارع للتظاهر، جنبًا اإىل جنب مع اأقرانهن 

الرجال. ومتثلت اإحدى دوافعهن يف منع حدوث املزيد من الت�شعيد يف النزاع. وبالنظر اإىل التقاليد الثقافية التي 

ت�شون الن�شاء من العنف، فقد �شاهم تواجدهن يف منع حدوث املزيد من العنف، مما جعل من م�شاركتهن اأمرًا 

مقبوًل اجتماعيًا.    

بفعل الن�شاط الن�شائي البارز يف العام 2011، حظيت الن�شاء بتمثيل غري م�شبوق حيث بلغ عدد املندوبني من 

الن�شاء 152 من اأ�شل 565 مندوبًا �شاركوا يف اأعمال موؤمتر احلوار الوطني. كما مت تخ�شي�ص مقاعد ملندوبات 

م�شتقالت، الأمر الذي اأثار غ�شب بع�ص الأحزاب ال�شيا�شية التي كانت تود الحتفاظ باملقاعد ل�شالح قواعدها 

النتخابية. وللمرة الأوىل، مت اإلزام الأحزاب ال�شيا�شية باأن يتم متثيل الن�شاء فيها بن�شبة 30%. كما تقلدت الن�شاء 

منا�شب قيادية حيث تراأ�شت الن�شاء 3 من اأ�شل 9 جمموعات عمل يف موؤمتر احلوار الوطني. وب�شكل غري م�شبوق، 

دخلت الن�شاء معرتك احلياة ال�شيا�شية باأعداد ملمو�شة.
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تعيني  ومت  الن�شاء.  من  الوطني  احلوار  ملوؤمتر  الفنية  اللجنة  يف  ع�شوًا   31 اأ�شل  من   5 كان  لذلك،  اإ�شافًة 

اأربع ن�شاء يف جلنة �شياغة الد�شتور والتي تاألفت من 17 ع�شوًا. كما ح�شلت ثالث ن�شاء على حقائب وزارية يف 

اأول حكومة انتقالية، حكومة امل�شاحلة الوطنية )2011-2014(. ومت تعيني اأربع وزيرات يف احلكومة النتقالية 

الثانية، والتي عرفت بحكومة ال�شراكة الوطنية )نوفمرب/ت�شرين الثاين 2014- يناير/كانون الثاين 2015(.    

موؤمتر احلوار الوطني اأتاح الفر�شة للم�شاركات يف من اأجل الدفع لتنفيذ اأجندة مراعية للنوع الجتماعي. 

حيث اأقرت �شبع من اأ�شل جمموعات العمل الت�شع يف املوؤمتر ن�شبة متثيل للن�شاء يف ال�شلطات الت�شريعية والتنفيذية 

والق�شائية بلغت 30% والتي كان من املنوي اإقرارها عقب ت�شكيل احلكومة اجلديدة. ودعت كافة جمموعات العمل 

الت�شع اإىل الإ�شارة اإىل حقوق ومطالب املراأة يف الد�شتور اجلديد. 

وعدم  املت�شاوية،  املواطنة  مفاهيم  اإجماع حول  اإىل  للو�شول  الوطني  احلوار  موؤمتر  امل�شاركات يف  ونا�شلت 

التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص، واأن م�شطلح »املواطن« ينطبق على الن�شاء والرجال على حد �شواء. عالوًة على ذلك، 

طالبت امل�شاركات باحلقوق املتعلقة بالو�شول العادل واإدارة ق�شايا الرثوات الوطنية والتعاون الدويل، والرعاية 

الجتماعية والزدهار القت�شادي والثقايف، بالإ�شافة اإىل �شون ال�شالمة اجل�شدية للن�شاء والفتيات مبا يف ذلك 

جترمي ختان الإناث، والتحر�ص وال�شتغالل والجتار اجلن�شي. كما اأو�شى املوؤمتر بتحديد �شن اأدنى لزواج الذكور 

والإناث وهو 18 عامًا.    

ب. االستنتاجات الرئيسية 

ال�شالم وبناء  النزاع  ف�ص  منهج  •	حداثة 
يك�شف هذا البحث عن اأن نهج ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم قد طبقت يف اليمن بطريقة �شاملة فقط يف 

الرئي�شية يف  الوكالت  نفذ من قبل  تقييم م�شرتك  وبناًء على  اليمنية،  2012 وذلك حني قامت احلكومة  العام 

املجتمع الدويل وبقيادة البنك الدويل، باإعداد الربنامج النتقايل للتنمية وال�شتقرار. بالتايل، فاإن من املمكن 

القول اأن الربنامج النتقايل للتنمية وال�شتقرار يعد امليثاق الأ�شا�شي الذي ينظم عملية التحول وبناء ال�شالم يف 

اليمن. وتعتمد الوثيقة ب�شكل كبري على نهج بناء ال�شالم املتبع من قبل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، والذي 

يت�شمن �شل�شلًة من التدابري الرامية اإىل تعزيز القدرات الوطنية على كافة الأ�شعدة يف جمال اإدارة النزاعات 

مع هدف عام يتمثل يف احلد من خماطر النزلق يف دائرة العنف. وبناًء على ذلك، ي�شعى الربنامج اإىل اإر�شاء 

اأ�ش�ص لتحقيق ال�شالم والتنمية وامل�شتدامة. ويعتمد الربنامج على �شل�شلة من الإ�شرتاتيجيات والعمليات والأن�شطة 

الهادفة اإىل املحافظة على ال�شالم على املدى الطويل.  

وي�شكل نهج الأمم املتحدة مزيجًا من اأن�شطة حتقيق ال�شالم والدعم الإن�شاين وتعزيز التنمية بغر�ص توفري: 

الدعم للعمليات ال�شيا�شية، مبا يف ذلك العمليات النتخابية، وت�شجيع احلوار وامل�شاحلة ال�شاملة.  	•
البتدائي، ودعم  والتعليم  وال�شحة  ال�شحي،  وال�شرف  املاء  الأ�شا�شية، مثل  دعم توفري اخلدمات  	•

العودة الآمنة والدائمة للالجئني والنازحني يف الداخل. 

العامة.  واملالية  العامة  الإدارة  وبالتحديد  الأ�شا�شية،  احلكومية  الوظائف  ا�شتعادة  دعم  	•

ال�شابقني.  واملحاربني  لل�شباب  وخ�شو�شًا  الوظائف،  ا�شتحداث  ذلك  القت�شاد، مبا يف  اإحياء  •						 دعم 

اأعد الربنامج النتقايل للتنمية وال�شتقرار على اأ�شا�ص هدف �شامل يتمثل يف »ا�شتعادة ال�شتقرار ال�شيا�شي 
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والأمني والقت�شادي وتعزيز بناء الدولة«. ويتمحور الربنامج حول مرتكزين رئي�شيني يت�شمنان خم�ص جمالت 

تركيز �شيتم التطرق اإليها خالل املرحلة النتقالية وما بعدها: 1( ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني وبناء الدولة، 2( 

التعايف القت�شادي والجتماعي. 

يف  منفردًا  قطاعًا  تعد  اأنها  كما  القطاعات  متعددة  ق�شيًة  والن�شاء  ال�شباب  متكني  ق�شية  الربنامج  يعترب 

جمالت معينة. اإ�شافُة لذلك، يوجد يف كل جمال جمموعة من التدابري الإ�شالحية ذات اإمكانات واعدة لتعزيز 

الربنامج برمته وتوفري الأ�شا�ص لنجاح املرحلة النتقالية. ومن اأجل منع جتدد الأزمة يف اليمن، ي�شع الربنامج 

على �شلم اأولوياته ا�شتكمال النتقال ال�شلمي لل�شلطة، وا�شتعادة ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني، وتلبية الحتياجات 

الإن�شانية، وحتقيق ال�شتقرار القت�شادي.  

وتربز ق�شية ال�شباب والن�شاء منفردًة يف جمالت معينة، كما هو احلال يف الأولوية املتو�شطة الرابعة: تنمية 

املوارد الب�شرية مبا يتوافق مع تطلعات ال�شباب والن�شاء. حيث يت�شمن ذلك: اأ( زيادة معدلت التحاق الفتيات 

بالتعليم الأ�شا�شي، ب( تو�شيع نطاق خدمات الرعاية ال�شحية الأولية وال�شحة الإجنابية، ج( اإ�شراك ال�شباب 

والن�شاء يف كافة جلان املرحلة النتقالية، مبا يف ذلك موؤمتر احلوار الوطني، د( اإدخال تعديالت على القوانني 

املتعلقة بحقوق املراأة وال�شباب واإنفاذ القوانني التي ت�شع حدًا للعنف �شد املراأة، هـ( ال�شتفادة من احل�ش�ص 

ن�شاء باعتبارها  التي ترتاأ�شها  الأ�شر  ال�شيا�شية. ويحدد الربنامج  امل�شاركة  لتعزيز  والن�شاء  لل�شباب  املخ�ش�شة 

الفئة اله�شة الأكرث احتياجًا للم�شاعدات الإن�شانية.  

ا�شتكمال النتقال  الق�شوى الأوىل-  الأولوية  النوع الجتماعي يف  عالوًة على ذلك، يدمج الربنامج ق�شايا 

وتعزيز  الأمني  ال�شتقرار  الثانية- حتقيق  الق�شوى  والأولوية  ال�شيا�شي-  ال�شتقرار  وا�شتعادة  لل�شلطة،  ال�شلمي 

الوطني،  موؤمتر احلوار  وال�شباب يف  الن�شاء  م�شاركة  الأوىل �شمان  الق�شوى  الأولوية  وتت�شمن  القانون.  �شيادة 

بينما تقرتح الأولوية الق�شوى الثانية اإعداد ت�شريعات وطنية تتعلق بق�شايا الفئات اله�شة مثل الن�شاء والنازحني 

يف الداخل. 

امل�شرتكة  امل�شاءلة  اإطار  مع  ال�شالم  وبناء  النزاع  ف�ص  اأولويات  •	متاثل 

لقد جنح املجتمع الدويل يف اإعداد اإطار امل�شاءلة امل�شرتكة بالإ�شافة اإىل اآلية تنفيذية ملتابعة ور�شد الربنامج 

املجتمع  قبل  من  تف�شيلية  ب�شورة  امل�شرتكة  امل�شاءلة  اإطار  على  التفاق  مت  وقد  وال�شتقرار.  للتنمية  النتقايل 

الوطنية  اخلطط  اأن  املعروف  ومن   .2012 �شبتمرب/اأيلول  يف  الريا�ص  يف  النتقالية  اليمنية  واحلكومة  الدويل 

ال�شابقة للتنمية واحلد من الفقر مل تت�شمن مثل هذه التدابري.  

اجلانب  قيام  ب�شرط  التنموية  امل�شاعدات  تقدمي  بتح�شني  التزامات  على  امل�شرتكة  امل�شاءلة  اإطار  ويحتوي 

اليمني باإجراء اإ�شالحات وحت�شني الأداء احلكومي، مع القيام بدعم وم�شاندة احلكومة اليمنية يف ت�شريع وترية 

تنفيذ الإ�شالحات. وكان موؤمتر اأ�شدقاء اليمن قد تعهد بتقدمي نحو 8 مليارات دولر اأمريكي على مدار 3 �شنوات 

)2012-2014(، لكن �شيوجه معظم ذلك الدعم لتعزيز التنمية القت�شادية وتطوير اخلدمات العامة.  

وتعك�ص اأن�شطة ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم املنفذة من قبل الأطراف الدولية واملنظمات غري احلكومية 

الوطنية، والتي مت تقييم بع�شها يف هذا البحث، اإطار امل�شاءلة امل�شرتكة اإىل حد كبري، وب�شكل حريف تقريبًا. ومن 
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الناحية العملية، فاإن هذا ي�شري اإىل اأن معظم اأن�شطة حتقيق ال�شالم التي مت التخطيط لها مبوجب اأولويات اإطار 

امل�شاءلة امل�شرتكة تركز على امل�شاعدات الإن�شانية ودعم النتقال ال�شيا�شي. ومت اإيالء اهتمام كبري بق�شايا املراأة 

من وجهة نظر تقدمي اخلدمات لالأغرا�ص الإن�شانية حيث مت حتديد الن�شاء من بني اأهم الفئات اله�شة امل�شتهدفة، 

وخ�شو�شًا النازحات يف الداخل، بالإ�شافة اإىل الأطفال وال�شباب. ومن الناحية املالية، مت تخ�شي�ص قدر كبري 

من الأموال ل�شالح املوارد الب�شرية اأو امل�شتفيدين، حيث تنطبق هذه املعايري على الن�شاء. بعبارة اأخرى، وعلى 

الرغم من اأنه قد مت اإدماج ق�شايا النوع الجتماعي يف اإطار امل�شاءلة امل�شرتكة، اإل اأن ذلك مت من خالل العديد من 

وجهات النظر ولي�ص من وجهة نظر واحدة حول انتقال ال�شلطة اأو النتقال ال�شيا�شي. وب�شبب ق�شر مدة التنفيذ 

)2012-2014(، مل يتح للمنظمات الوقت الكايف لتنفيذ اأن�شطة متكني املراأة مثل بناء القدرة على ال�شمود اأو 

جمابهة العنف على اأ�شا�ص النوع الجتماعي، حيث ا�شتحوذت الأن�شطة التي تركز على تقدمي اخلدمات و�شمان 

امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة يف موؤمتر احلوار الوطني على جل اهتمام املنظمات.   

الحتاد  قبل  من  واملمول   )2016-2012( ال�شنوات  متعدد  الدليل  الربنامج  ي�شعى  املثال،  �شبيل  فعلى 

للبقاء  والأ�شرة من خالل توفري دعم مبا�شر  الرئي�شية ل�شمود املجتمع  التمكينية  املكونات  اإىل تعزيز  الأوروبي 

على قيد احلياة على وجه اخل�شو�ص. ومع تنامي الحتياجات التغذوية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ت�شتهدف 

اإ�شرتاتيجية الحتاد الأوروبي عددًا كبريًا من النازحني يف الدخل بفعل النزاعات ال�شابقة، بالإ�شافة اإىل الالجئني 

والقادمة من  للغاية  اله�شة  والفئات  ال�شعودية  النازحني من  املهاجرين  الق�شري )مبا يف ذلك  النزوح  و�شحايا 

القرن الأفريقي(. ويتم اإبداء اهتمام خا�ص بق�شايا النوع الجتماعي حيث ت�شعى الإ�شرتاتيجية اإىل ت�شجيع حقوق 

الفئات اله�شة، وخ�شو�شًا الن�شاء والأطفال )مع اهتمام حمدد بالفتيات(. و�شيتم العمل على تعزيز القدرة على 

املالية  اإىل اخلدمات  الو�شول  تركيز قوي على  النف�ص، مع  الن�شاء من العتماد على  ال�شمود من خالل متكني 

والأن�شطة املدرة للدخل بالإ�شافة اإىل اإن�شاء منظمات جمتمعية تنموية تت�شم بال�شتدامة وامل�شاواة بني اجلن�شني. 

وعلى �شعيد خدمات الرعاية ال�شحية، يركز النهج على �شمان حت�شني توفر وتكرارية الوجبات للن�شاء والأطفال.    

اليمن )2014- التنموي يف  التعاون  اإ�شرتاتيجية  الإن�شانية وال�شمود يف  كما ويتم الرتكيز على امل�شاعدات 

والتي   )2015-2011( اليمن  يف  الت�شغيلية  واخلطة  الدولية،  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  تنفذها  والتي   )2016

تنفذها وزارة التنمية الدولية الربيطانية.  

الربامج  مع  التنموية  للم�شاعدات  الفنية  املجالت  اإدماج  على  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  وتعمل 

احلالية للم�شاعدات الإن�شانية. وتعمل الإ�شرتاتيجية على جمابهة التحديات املتعلقة باحلقوق املكت�شبة والأزمات 

الإن�شانية، والتحلي باملرونة يف ال�شياق النتقايل املتغري. وين�شب الرتكيز على التغلب على العراقيل اأمام امل�شاركة 

والتي تعيق التنمية وال�شمود. ويتمثل الهدف املبا�شر لإ�شرتاتيجية الوكالة يف تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية. وفيما 

والإدارة  الو�شول  حيث  من  اجلن�شني  بني  الفروقات  من  احلد  الوكالة  حتاول  الجتماعي،  النوع  ق�شايا  يخ�ص 

وال�شتفادة من املوارد والرثوات والفر�ص واخلدمات. عالوًة على ذلك، يتمثل الهدف هنا يف احلد من العنف على 

اأ�شا�ص النوع الجتماعي والتخفيف من اآثاره ال�شارة على الأفراد واملجتمعات.      

الأزمات  واإدارة  من  الوقاية  على  اليمن  م�شاعدة  اإىل  الربيطانية  الدولية  التنمية  وزارة  ت�شعى  جهتها،  من 

ومعاجلة م�شببات العنف والفقر وذلك من خالل التطرق اإىل الحتياجات الإن�شانية العاجلة وتقدمي اخلدمات 

الأ�شا�شية. ويتم اإدماج ق�شايا النوع الجتماعي يف اخلطة الت�شغيلية للوزارة من خالل التطرق اإىل الحتياجات 

الإن�شانية املبا�شرة والأ�شا�شية؛ وا�شتهداف الن�شاء والفتيات على وجه اخل�شو�ص لبناء قدراتهن على ال�شتجابة 

والإدارة للنزاعات؛ وبناء القدرة على ال�شمود والو�شول اإىل اخلدمات الأ�شا�شية؛ ووقف التكالية على امل�شاعدات 
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من  للحد  برامج  والقت�شادية، مبا يف ذلك عرب  الجتماعية  الوظائف؛ وحت�شني احلقوق  ا�شتحداث  من خالل 

الفقر و�شوء التغذية لدى الفئات اله�شة )الن�شاء، الفتيات، الأطفال(.  

الوطني  احلوار  على  ال�شيا�شية  الن�شاء  م�شاركة  •	متركز 

على  رئي�شي  ب�شكل  تركز  تقييمها  جرى  التي  ال�شالم  وبناء  النزاعات  ت�شوية  اأن�شطة  اأن  عن  البحث  ك�شف 

امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة يف ت�شوية النزاعات والنتقال ال�شيا�شي من وجهة نظر حقوق الإن�شان املتعلقة بالن�شاء 

ولي�ص على ا�شتخدام اإطار لبناء ال�شالم وت�شوية النزاعات. ويوجد لهذا الرتكيز عدة نقاط اإيجابية، لكنه ل يخلو 

ال�شيا�شية وم�شاعدتهن على  امل�شاركة  الن�شائية على  الأن�شطة  اأن تركز  املفيد  اأن من  اأي�شًا. حيث  ال�شلبيات  من 

اأن�شطة  ال�شيا�شية يجعل من  اأن الرتكيز على امل�شاركة  اإل  اأجندة ال�شالم.  للتاأثري على  ك�شب املزيد من ال�شلطة 

ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم وجمموعات املنا�شرة الن�شائية فعالًة على م�شتوى ال�شيا�شات فقط، مما يزيحهم 

عن امل�شاركة الفعالة يف فر�ص اأو قطاعات اأخرى ملمو�شة لبناء ال�شالم لأغرا�ص الوقاية واحلماية واإعادة العمار، 

مثل اأن�شطة ت�شوية النزاعات، اإ�شالح القطاع الأمني، التو�شط، العدالة النتقالية.  

وقد اأ�شار البحث اإىل اأن الدور املرئي للن�شاء يف عمليات ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم يتمثل يف امل�شاركة 

ال�شيا�شية للمراأة يف عملية النتقال ال�شيا�شي، وبالأخ�ص يف موؤمتر احلوار الوطني وغريه من الأن�شطة ذات ال�شلة 

على امل�شتويني الوطني واملجتمعي، ولكن لي�ص يف احلوارات ال�شيا�شية التي توؤدي اإىل هذه العمليات. 

وبح�شب مقدمي املعلومات املطلعني، ووكالت الأمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية الدولية، واملنظمات 

املحلية، فقد مت تنفيذ غالبية برامج النوع الجتماعي وحتقيق ال�شالم من منظور دعم م�شاركة الن�شاء يف موؤمتر 

احلوار الوطني على كافة امل�شتويات. ومن اجلدير بالذكر اأنه ويف كافة الأن�شطة التي جرى تقييمها، مل تقل ن�شبة 

م�شاركة الن�شاء عن 30% يف الفئة امل�شتهدفة. 

دعم م�شروع عملية النتقال ال�شيا�شي 

من خالل م�شروع احلوكمة الر�شيدة، قدم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي دعمًا فنيًا �شخيًا لالأمانة العامة 

ملوؤمتر احلوار الوطني. كما قام الربنامج بدعم امل�شاركة الفعالة لالأطراف غري ال�شيا�شية مثل املجتمع املدين، 

ال�شباب، الباحثني والأكادمييني، الن�شاء. وكان للدعم الذي قدمه الربنامج اأثر بالغ على اأداء منظمات املجتمع 

املدين وممثلي ال�شباب وخمرجات موؤمتر احلوار الوطني. حيث قامت منظمات املجتمع املدين بعقد اأن�شطة للدعم 

الفني مب�شاعدة من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، مثل التدريبات والندوات واجلل�شات النقا�شية، والدعم يف 

جمال الإعالم والت�شال، بالإ�شافة اإىل الدعم ال�شيا�شي، الأمر الذي �شاهم يف اإعداد ورقة �شيا�شات حول اأجندة 

املجتمع  منظمات  ا�شتطاعت  ال�شيا�شات،  ورقة  خالل  ومن  الوطني.  احلوار  موؤمتر  يف  املدين  املجتمع  منظمات 

املدين تقدمي ت�شخي�ص �شامل حول م�شكالت قطاع املجتمع املدين وروؤيًة موحدًة ب�شاأن احللول.   

وكنتيجة لذلك، اأ�شادت احلكومة اليمنية بامل�شاهمة اجلليلة التي قدمتها منظمات املجتمع املدين يف حت�شني 

تقدمي اخلدمات بالإ�شافة اإىل دورها يف و�شع ال�شيا�شات الرامية لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وقررت 

تعزيز قدراتها وت�شهيل عملياتها يف كافة اأرجاء البالد. وقد اأدى هذا اللتزام القوي، والذي مت ت�شمينه يف اإطار 

امل�شاءلة امل�شرتكة، اإىل اعتماد اإطار �شراكة جديد بني احلكومة اليمنية ومنظمات املجتمع املدين يف �شبتمرب/اأيلول 

2013. كما اأدى هذا اللتزام اإىل تخ�شي�ص ن�شبة 20% من امل�شاركني يف موؤمتر احلوار الوطني ل�شالح ممثلني 

عن املجتمع املدين. وخالل الأعوام 2009-2013، ارتفع عدد منظمات املجتمع املدين يف اليمن من 9،000 اإىل 
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12،000 منظمة، يعترب 25% منها عاملًة. وتقوم معظم منظمات املجتمع املدين على اأ�ش�ص دينية اأو �شيا�شية. ول 

يزال م�شتوى الكفاية الذاتية والفعالية لدى منظمات املجتمع املدين الن�شائية )�شواء التي ترتاأ�شها ن�شاء اأو التي 

ت�شتهدف تقدمي امل�شاعدة للن�شاء( حمدودًا؛ حيث ل ت�شكل منظمات املجتمع املدين ذات التوجهات الن�شائية �شوى 

2% فقط من جمموع منظمات املجتمع املدين امل�شجلة، وتركز معظمها على جانب تقدمي الرعاية. وبالرغم من 

تدين عدد منظمات املجتمع املدين الن�شائية، فقد مت تخ�شي�ص اأكرث من 30% من اأ�شل ح�شة منظمات املجتمع 

املدين وقدرها 20% للممثلني عن املنظمات الن�شائية يف موؤمتر احلوار الوطني.   

وقد تطرقت العديد من خمرجات موؤمتر احلوار الوطني اإىل احلق يف حرية التجمع واأهمية منح منظمات 

املجتمع املدين م�شاحُة اأكرب للعمل. ومن بني اأ�شياء اأخرى، اأكدت خمرجات املوؤمتر على مبداأ عدم تدخل الدولة 

يف �شوؤون منظمات املجتمع املدين و�شرورة تقدميها الدعم لتلك املنظمات من خالل املوازنة العامة. ومن ناحية 

اأخرى، اأكدت خمرجات املوؤمتر على اأهمية عدم اإقحام منظمات املجتمع املدين لنف�شها يف الق�شايا ال�شيا�شية، 

وا�شتغالل  ال�شيا�شية  انتماءاتها  ب�شبب  املنظمات  تلك  اإىل  التهام  باأ�شابع  التقارير  من  العديد  اأ�شارت  حيث 

معظم اأموالها لأغرا�ص �شيا�شية ولي�ص تنموية، على �شبيل املثال عرب ا�شتغالل برامج امل�شاعدات حل�شد الفقراء 

للت�شويت اإىل حزب ما اأو عقد اأن�شطة حزبية لتوعية الناخبني. ولهذا ال�شبب، ت�شمنت خمرجات املوؤمتر تو�شي 

بح�شول منظمات املجتمع املدين على التمويل الأجنبي فقط يف حال ا�شتخدام تلك الأموال »لغايات تنموية فقط«.  

كما مت تنفيذ عمل م�شابه لدعم منظمات املجتمع املدين يف عملية النتقال ال�شيا�شي ل�شالح فئة ال�شباب. 

فبم�شاعدة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، مت اإ�شدار ورقة خيارات على م�شتوى ال�شيا�شات ل�شالح فئة ال�شباب، 

ويف وقت لحق، مت اإن�شاء املر�شد ال�شبابي بغر�ص ر�شد اأداء الوزارات، وتثقيف اجلمهور حول خمرجات موؤمتر 

احلوار الوطني، ور�شد التقدم املحرز يف تنفيذها. وكنتيجة لذلك، بلغت ن�شبة م�شاركة ال�شباب يف املوؤمتر %20. 

ومرًة اأخرى، مت اإعطاء اأكرث من 30% من احل�شة املخ�ش�شة لل�شباب اإىل فتيات �شابات. وقد مت اإدماج مطالب 

ال�شباب فيما يخ�ص الدولة املدنية، والتنمية، واحلقوق املدنية وال�شيا�شية الأخرى يف خمرجات املوؤمتر.  

وبالإ�شافة اإىل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، قامت العديد من الأطراف، ك�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان، 

ومكتب املبعوث اخلا�ص لليمن، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بلعب اأدوار هامة يف احل�شول على كوتا ن�شائية 

يف موؤمتر احلوار الوطني قدرها 30%. عالوًة على ذلك، قام �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان، ومن خالل م�شروع 

اإعداد  يف  وامل�شاعدة  املوؤمتر  يف  امل�شاركات  للن�شاء  وال�شيا�شي  الفني  الدعم  بتقدمي  الن�شائي،  املجتمع  حتالف 

الأجندة الن�شائية يف املوؤمتر من خالل تعزيز اأ�شواتهن، وت�شهيل التن�شيق فيما بينهن، وبناء حتالفات وجماعات 

املوؤمتر  الن�شائية يف خمرجات  اإدماج املطالب  واإعالمية. وكنتيجة لذلك، مت  واإطالق حمالت جمتمعية  �شغط، 

واإىل حد كبري يف م�شودة الد�شتور، وذلك على الرغم من اأن هذه النتيجة تن�شب اأي�شًا لأطراف اأخرى.    

برنامج دعم احلوار الوطني 

التنمية  منتدى  قام  برلني،  يف  مقرها  اأملانية  حكومية  غري  منظمة  وهي  بريجهوف،  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة 

املعنية  الأطراف  كافة  جمع  اإىل  هدف  والذي   )2014-2012( الوطني  احلوار  دعم  برنامج  بتنفيذ  ال�شيا�شية 

الوطنية )احلكومية وغري احلكومية( حتت �شقف واحد للبحث يف الق�شايا الرئي�شية املتعلقة بالنزاع، ومن بينها 

اإ�شالح موؤ�ش�شات الدولة. وقد �شعى امل�شروع اإىل توفري منرب م�شرتك لبناء الثقة والتعلم والتاأمل واتخاذ القرار. 
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وحاول امل�شروع اإعداد عقد اجتماعي جديد واإيجاد احل�ص بامللكية يف جميع اأرجاء البالد. وعلى نحو خا�ص، هدف 

امل�شروع اإىل تعزيز اإقامة حوار وطني �شامل حتت قيادة مينية، مع تقدمي م�شاعدة وم�شورة فنية ومتخ�ش�شة.  

بتي�شري عقد اجتماع مع  موؤ�ش�شة بريجهوف  وبالتعاون مع  ال�شيا�شية  التنمية  املثال، قام منتدى  �شبيل  فعلى 

10 ممثلني عن  الجتماع  وقد ح�شر   .2012 مار�ص/اآذار  بوت�شدام يف  اليمن يف مدينة  القرار يف  كبار متخذي 

الأطراف املعنية اليمنية بالإ�شافة اإىل �شيدتني �شاركتا يف موؤمتر احلوار الوطني. ومت خالل الجتماع البحث يف 

الإطار والأجندة واملبادئ الأ�شا�شية والآليات املتعلقة باملوؤمتر والتفاق عليها. ومت خالل الجتماع البحث يف ق�شايا 

العدالة النتقالية، اإعادة هيكلة اجلي�ص، بناء الدولة، �شياغة الد�شتور، توزيع الرثوات، تقا�شم ال�شلطة.  

اإ�شافًة لذلك، قام برنامج دعم احلوار الوطني بت�شكيل فريق ي�شم م�شت�شارين اأملان وميينيني والذي قدموا 

خربات ودعم فيما يتعلق باملوا�شيع الهامة والعملية لالأطراف اليمنية الرئي�شية وح�شروا عمليات للحوار املحلي 

ال�شامل يف حمافظات خمتارة والأقاليم الحتادية املقرتحة ال�شت )اآزال، �شباأ، عدن، اجلند، ح�شرموت، تهامة(. 

كما وقدم الربنامج الدعم وامل�شورة الفنية واملتخ�ش�شة حول هيكليات واآليات موؤمتر احلوار الوطني، مبا يف ذلك 

دعم اآليات اخلروج من الطرق امل�شدودة وحل امل�شكالت. ومتثلت النتيجة الرئي�شية لهذه العملية يف اإعداد وثيقة 

لإ�شالح موؤ�ش�شات الدولة، والتي قدمت للموؤمتر لأغرا�ص البحث والنقا�ص.   

متت  التي  واحلركات  والأحزاب  اجلماعات  الوطني  احلوار  دعم  برنامج  ا�شتهدفها  التي  الفئات  و�شمت 

اإليها يف املبادرة اخلليجية للم�شاركة يف موؤمتر احلوار الوطني، مثل ال�شباب، الن�شاء، احلزب احلاكم  الإ�شارة 

�شابقًا وحلفائه، اأحزاب املعار�شة الرئي�شية، احلوثيون، احلراك اجلنوبي، املجتمع املدين.  

وعلى الرغم من اأن برنامج دعم احلوار الوطني ل يت�شمن اأي مكون بحد ذاته لق�شايا لنوع الجتماعي، متثل 

نهج امل�شروع يف �شمان متثيل املراأة يف كافة اأن�شطته، مبا يف ذلك الندوات والجتماعات الت�شاورية والتدريبات 

واملجموعات الإقليمية. 

دعم م�شروع التوعية املجتمعية باحلوار الوطني  

الدميقراطي  للتغيري  ال�شركاء  الوطني من قبل منظمة  املجتمعية باحلوار  التوعية  مل�شروع  الدعم  مت تقدمي 

اإىل  الدولية. وقد هدف امل�شروع  للتنمية  الوكالة الأمريكية  اليمن وبتمويل من قبل  )ال�شركاء( ومنظمة �شركاء 

28 منظمة جمتمع مدين  اإي�شال املطالب على امل�شتوى �شبه الوطني اإىل موؤمتر احلوار الوطني. وبال�شراكة مع 

على م�شتوى املحافظات، قام امل�شروع بالعمل مع اأكرث من 500 مواطن، 40% منهم من الن�شاء، ومن عدة خلفيات 

اجتماعية واقت�شادية يف ثماين حمافظات )�شنعاء، احلديدة، اإب، تعز، عدن، �شبوة، اأبني، البي�شاء(. 

95% من الق�شايا امللحة للمجتمعات  وقام امل�شروع بعقد �شل�شلة من النقا�شات اجلماهريية. وكان اأكرث من 

و�شمان جودتها  الأ�شا�شية  بتاأمني اخلدمات  رئي�شي  ب�شكل  ومرتبطة  اجتماعية  ذات طبيعة  املحافظات  تلك  يف 

قبل  املجتمعية من  باملطالب  �شاملة  وثيقة  اإعداد  ومت  وال�شحة.  والأمن  والكهرباء  باملياه  يتعلق  فيما  وخ�شو�شًا 

منظمة �شركاء اليمن وتقدميها اإىل الأمانة العامة ملوؤمتر احلوار الوطني. ومت توزيع الوثيقة على جمموعات العمل 

النوع  مراعاة  على  الرتكيز  ودون  حمايد  وب�شكل  لذلك،  وكنتيجة  والنقا�ص.  البحث  لأغرا�ص  املوؤمتر  يف  الت�شع 

الجتماعي، متت تغطية حقوق اليمنيني حول التنمية القت�شادية والجتماعية، واملوارد، واخلدمات اإىل حد كبري 

يف خمرجات موؤمتر احلوار الوطني وم�شودة الد�شتور.  
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م�شروع تعزيز امل�شاركة املحلية يف املنا�شرة واحلوار 

ويتاألف  واحلوار.  املنا�شرة  يف  املحلية  امل�شاركة  تعزيز  بعنوان  مبادرة  بتنفيذ  اليمن  �شركاء  منظمة  قامت 

امل�شروع مع اإقامة حمالت منا�شرة على امل�شتوى �شبه الوطني للفت النتباه للتغريات ال�شيا�شية وامللمو�شة، والتي 

معرفة  �شنعاء  ال�شكان يف  يرغب  الواقع. حيث  اأر�ص  على  روؤيتها  م�شتهدفة  ثماين حمافظات  املواطنني يف  يود 

ماهية الو�شعية الحتادية للعا�شمة �شنعاء يف الد�شتور اجلديد. ويف عدن، ي�شعى املواطنون للح�شول على حماية 

د�شتورية لالإرث املعماري يف عدن. ويف تعز، يرغب املواطنون باإيجاد حل مل�شكلة املياه. اأما يف اأبني، فقد مت املطالبة 

التي  فرتة احلرب  غادروا خالل  والذين  منازلهم،  اإىل  العائدين  الداخل  للنازحني يف  الكهرباء  فواتري  ب�شطب 

ا�شتمرت ملدة 10 اأ�شهر بني تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب واجلي�ص يف العام 2013. وبالنظر اإىل اأن احلديدة 

للكهرباء يف ال�شيف.  اأقل  املواطنون هنالك يف دفع تعرفة  تعد منطقًة �شاحليًة ذات طق�ص رطب وحار، يرغب 

ويرغب ال�شكان يف �شبوة يف معرفة مقدار م�شاهمة �شركات النفط يف دعم املجتمعات. اأخريًا، وبغ�ص النظر عن 

ال�شياق القبلي واملحافظ يف حمافظة البي�شاء، يرغب املواطنون يف تخ�شي�ص 30% من فر�ص العمل يف الإدارة 

املحلية للخريجني من الإناث.      

م�شروع دعم ال�شالم واملرحلة النتقالية 

يعترب م�شروع دعم ال�شالم واملرحلة النتقالية م�شروعًا م�شرتكًا يتم تنفيذه من قبل برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي و�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان )2014-2016(. ويتمثل الهدف العام للم�شروع يف دعم زيادة م�شاركة 

املواطنني يف عمليات ال�شالم والتخطيط التنموي وو�شع ال�شيا�شات بالإ�شافة اإىل دعم اإعادة بناء العقد الجتماعي 

وبناء  ال�شالم  بناء  امل�شروع نهج  ويتبع  والن�شاء.  ال�شباب  املهم�شة، وعلى وجه اخل�شو�ص  الفئات  يت�شمن  بحيث 

النزاعات  اإىل حمفزات  التطرق  بغر�ص  القائمة  الوطنية  الأنظمة  يعمل مع ومن خالل  الدولة، حيث  موؤ�ش�شات 

و�شمان التزام الدولة بتنفيذ برامج التعايف ب�شكل م�شتقل، بحيث تلبي قدرات وموارد الدولة احتياجات املواطنني 

للتعايف دون العتماد على الأموال اأو الدعم من اخلارج. وتت�شمن نهج امل�شروع: اأ( ربط احلوكمة املحلية مع تقدمي 

اخلدمات يف اليمن؛ ب( ربط احلوكمة املحلية واملجتمع املدين لتعزيز العالقات بني الدولة واملجتمع؛ ج( ربط 

الدعم النتقايل مع بناء املوؤ�ش�شات.   

ت�شمنتها  و�شيا�شية  قانونية  تعديالت  تنفيذ  لدعم  التاأ�شي�شي  التمويل  امل�شروع  يوفر  الوطني،  امل�شتوى  وعلى 

والت�شاركية  بالدميقراطية  يت�شم  الذي  املحلية  الإدارة  نظام  حيال  الد�شتور  وم�شودة  الوطني  احلوار  خمرجات 

ال�شعبية، مبا يف ذلك املخرجات التي تراعي النوع الجتماعي يف تلك الق�شية. وي�شتهدف امل�شروع اأربع حمافظات 

ال�شلطات ومنظمات  بالنزاعات وتواجه عدة خماطر )حجة، تعز، ح�شرموت، �شقطرى(. وتتلقى كافة  متاأثرة 

البنية  ودعم  الأ�شا�شي،  املدين  والتثقيف  التدريبي،  التوجيه  من  اأولية  حزمة  املتاحة  امل�شتهدفة  املدين  املجتمع 

وال�شحة  الجتماعي،  النوع  اإدماج  الجتماعي،  النوع  املثال حول مفهوم  �شبيل  القدرات، على  وتطوير  التحتية، 

اإيجاد وتعزيز م�شداقية الإدارات املحلية  اإىل  اأ�شا�ص النوع الجتماعي. وي�شعى امل�شروع  الإجنابية والعنف على 

التنمية من  تعزيز  امل�شروع على  يعمل  اأكرث حتديدًا  وب�شكل  اليمن.  ال�شالم يف  بناء  واملجتمع املدين ك�شركاء يف 

خالل اإثارة ق�شية امل�شاواة يف توزيع ال�شلع العامة، على �شبيل املثال، تخ�شي�ص 15% من التمويل يف مرحلة ما بعد 

النزاع للم�شاريع الن�شائية من خالل خطة تنموية لل�شلطات املحلية.     
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النتقالية والعدالة  النزاع  وف�ص  الأمن  جمالت  يف  لالأن�شطة  التغطية  •		تدين 

بعك�ص اأن�شطة التعايف وامل�شاركة ال�شيا�شية يف مرحلة ما بعد النزاع، توجد ب�شعة اأن�شطة منفذة على �شعيد 

جمال  يف  رئي�شيني  ن�شاطني  البحث  حدد  وقد  النتقالية.  والعدالة  النزاعات،  وت�شوية  الأمني،  القطاع  اإ�شالح 

النتقالية من  العدالة  اآخر حول  ون�شاط  اآمن  الأوروبي ومنظمة عامل  تنفيذ الحتاد  الأمني من  القطاع  اإ�شالح 

تنفيذ منظمة ال�شركاء للتغيري الدميقراطي، بينما تعترب م�شاركة الن�شاء يف اأن�شطة ت�شوية النزاعات اإىل حد كبري 

عبارة عن مبادرات فردية ومنف�شلة. 

واإ�شالح  احلوكمة  جمال  يف  جوهرية  جمالت  على  الأوروبي  الحتاد  اإ�شرتاتيجية  تركز  املثال،  �شبيل  فعلى 

القطاع الأمني والعدالة، واملجال القت�شادي والجتماعي. فعلى �شعيد اإ�شالح القطاع الأمني، ترتكز الإ�شالحات 

يجب  لذلك،  اإ�شافًة  للجن�شني.  وال�شمولية  امل�شاواة  اأ�شا�ص  على  التعيينات  اإجراء  على  العامة  الإدارة  جمال  يف 

اإحراز تقدم على �شعيد امل�شاواة بني اجلن�شني يف جميع امل�شتويات. كما يجب اأن يت�شمن الهيكل التنظيمي عدد 

من الن�شاء على كافة م�شتويات الت�شل�شل الهرمي؛ مع اإطالق حمالت حول دور املراأة يف القطاع الأمني.   

م�شروع الأمن املجتمعي  

املجتمعي  الأمن  م�شروع  بتنفيذ  اآمن  عامل  منظمة  قامت  �شنعاء،  يف  الهولندية  ال�شفارة  من  مايل  بدعم 

)2012-2014( يف منطقتني يف حمافظة تعز. وقد هدف امل�شروع اإىل تعزيز دور املجتمع املحلي يف املحافظة على 

ورفع م�شتوى الأمن. وركزت اأن�شطة امل�شروع على ن�شر الوعي املجتمعي من اأجل امل�شاركة يف املمار�شات الفعالة 

لتعزيز الأمن و�شد الفجوة بني مقدمي اخلدمات الأمنية واملجتمع. اإ�شافًة لذلك، عمل امل�شروع على تغيري املواقف 

املجتمعية حول الأمن باعتباره م�شوؤولية حكومية و�شيا�شية وخدمة اجتماعية توازي اخلدمات الأ�شا�شية الأخرى 

مثل املياه والكهرباء وال�شحة اإىل غري ذلك. 

اآمن بال�شراكة مع املنظمة الوطنية لتنمية  ومن خالل اتباع نهج متوازن بني اجلن�شني، قامت منظمة عامل 

املجتمع، وهي منظمة غري حكومية حملية مقرها يف تعز، بتوزيع مناذج طلبات لت�شكيل جمموعات عمل جمتمعي. 

ومت �شرح الأدوار التي �شتلعبها هذه املجموعات على مناذج الطلبات. وب�شكل طوعي، متت تعبئة 50% من النماذج 

من قبل ن�شاء. وبالفعل، مت ت�شكيل املجموعات والتي كان ن�شف اأع�شاءها من الن�شاء.

وقد مت حتديد وتنفيذ معظم اأن�شطة امل�شروع من قبل جمموعات العمل املجتمعي. فعلى �شبيل املثال، قامت 

هذه املجموعات بتحديد ق�شية املخدرات كم�شكلة رئي�شية. حيث ي�شيع تعاطي املخدرات يف �شفوف اأفراد املجتمع 

مبا يف ذلك الأطفال العاملني يف ور�ص ت�شليح املركبات. عالوًى على ذلك، يلعب الأطفال دورًا كبريًا يف �شبكة 

جتار املخدرات. فبح�شب ممثل منظمة عامل اآمن، ي�شكل توزيع املخدرات بني املجتمعات اأداًة ت�شتعني بها القوى 

ال�شيا�شية لإثارة النزاعات والقالقل. وينخرط جتار املخدرات واملتعاطون يف اأن�شطة النزاعات، مثل بيع الأ�شلحة 

والذخرية يف حال ن�شوب �شراعات. اإ�شافًة لذلك، ت�شكل املخدرات م�شدر دخل جيد لأطراف النزاعات.     

وبغر�ص جمابهة ق�شية املخدرات، قامت جمموعات العمل املجتمعي بعقد �شل�شلة من جل�شات التوعية على 

امل�شتوى املجتمعي، وخ�شو�شًا لعائالت الأطفال العاملني. عالوًة على ذلك، قامت جمموعات العمل بعقد اجتماع 

يوؤدي  مل  ذلك،  رغم  املخدرات.  مل�شكلة  حل  على  للعثور  ال�شرطة  مراكز  روؤ�شاء  بح�شور  املجتمعي  امل�شتوى  على 

انعدام ال�شتقرار ال�شيا�شي وقلة القدرات لدى املوؤ�ش�شات الأمنية وال�شركاء من منظمات املجتمع املدين املحلية 
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اإىل حتقيق النتائج املن�شودة. كما مل يتم حتديد دور الن�شاء يف م�شروع الأمن املجتمعي بالنظر اإىل الفتقار اإىل 

القدرات الفنية حول نهج واأن�شطة النوع الجتماعي والأمن على امل�شتوى املجتمعي.   

م�شروع  يف  خا�ص  نحو  على  الن�شاء  ي�شتهدف  والذي  اآمن  عامل  منظمة  تنفذه  الذي  الآخر  امل�شروع  ويتمثل 

�شالمة واأمن الن�شاء، واملمول من قبل وزارة اخلارجية الربيطانية. ويت�شمن امل�شروع ن�شاطني رئي�شيني: اإجراء 

درا�شة معيارية حول �شالمة واأمن الن�شاء والتي توثق النتهاكات �شد الن�شاء خالل الفرتة ما بني 2012-2011 

يف اأربع حمافظات جتريبية )ماأرب، ح�شرموت، اأبني، تعز(. ويهدف الن�شاط الثاين اإىل تعزيز الأمن على اأ�شا�ص 

املواطنة وذلك من خالل تعزيز دور املراأة يف ال�شيا�شات ال�شرطية. وبداأ تنفيذ هذا الن�شاط يف مار�ص/اآذار 2013 

وعمل على اإدخال: اأ( اإ�شالحات على اأ�شا�ص النوع الجتماعي يف مراكز ال�شرطة )تعيني وتدريب �شباط �شرطة 

من الن�شاء(؛ ب( تاأمني خدمات امل�شاعدة القانونية للن�شاء املخالفات للقانون؛ بالإ�شافة اإىل ج( حت�شني ظروف 

احتجاز الن�شاء. ويتم تنفيذ امل�شروع يف �شت حمافظات جتريبية: احلديدة، عدن، تعز، اأبني، حلج، حجة.  

دعم تقنيات الوعي النتقايل وامل�شاحلة  

نهجًا  امل�شروع  وامل�شاحلة. وميثل  النتقايل  الوعي  تقنيات  برنامج دعم  بتنفيذ  اليمن  �شركاء  تقوم منظمة 

نهج  خالل  من  املحلية  امل�شاحلة  لعمليات  الدعم  امل�شروع  ويوفر  اليمن.  يف  النتقالية  العدالة  حول  جمتمعيًا 

اآليات العدالة غري الر�شمية والتقليدية والر�شمية. ويقدم امل�شروع يد العون  التقاطعات بني  جمتمعية تبحث يف 

للمواطنني اليمنيني ملعاجلة التظلمات وال�شكاوى خالل املرحلة النتقالية ال�شعبة التي متر بها اليمن. وترتاوح 

هذه ال�شكاوى ما بني اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة من قبل امل�شوؤولني احلكوميني يف ظل النظام ال�شابق، مرورًا باختفاء 

ي�شمن  املحلية،  امل�شاحلة  اآليات  خالل  ومن  الأهلية.  احلرب  خالل  املرتكبة  واجلرائم  والأ�شدقاء،  الأقارب 

امل�شروع ال�شتماع اإىل �شكاوى كافة اليمنيني، مبا يف ذلك رجال الدين وقادة القبائل املحلية، والن�شاء، وال�شباب 

ومعاجلتها.  

ومتتلك منظمة �شركاء اليمن �شبكًة من العالقات الداعمة مع منظمات جمتمعية يف حمافظات اأبني، تعز، 

اأجل  من  املنظمات  هذه  متكني  على  وامل�شاحلة  النتقايل  الوعي  تقنيات  دعم  م�شروع  ويعمل  اإب.  حلج،  عدن، 

التعامل مع ق�شايا امل�شاحلة ومعاجلة ال�شكاوى بطريقة مقبولة ثقافيًا وم�شتدامة. وعلى ال�شعيد الوطني، يعمل 

املجتمعيون  املي�شرون  ويقوم  اليمن.  يف  النتقالية  العدالة  عملية  حول  اجلماهريي  الوعي  زيادة  على  امل�شروع 

والرتويج  النتقالية،  العدالة  مبادئ  لتو�شيح  املجتمعات  مع  بالتوا�شل  للم�شروع  التابعون  الن�شائيات  والقائدات 

ملنجزات احلوار الوطني، وبناء ثقة العامة يف �شلطة العدالة النتقالية.   

جميلة رجاء: و�شيطة يف املفاو�شات  

لتن�شيق  املتحدة  الأمم  نزاع بني مكتب  بت�شوية  اأن جميلة رجاء قامت  يعلمون  الكثريين ل  اأن  املوؤكد  اإن من 

بوجود  جميلة  علمت  وقد   .2011 العام  يف  الإن�شانية  امل�شاعدات  توزيع  بخ�شو�ص  واحلوثيني  الإن�شانية  ال�شوؤون 

اأ�شبحت ع�شوًا يف جمموعة  عالقة متوترة بني املكتب واجلماعة، والتي كانت تتمركز يف �شمال البالد، عندما 

كان  حيث  الثقة.  على  مبنية  عالقة  اإقامة  يف  ف�شال  قد  الطرفان  وكان  الوطني.  احلوار  موؤمتر  يف  �شعدة  عمل 

املتمردين،  اأنها جمموعة من  على  تقاريره  اإىل اجلماعة يف  املكتب  اإ�شارة  ب�شبب  بالمتعاظ  ي�شعرون  احلوثيون 

وقامت اجلماعة بطرد املجموعة الإن�شانية باعتبارها حليفًا للرئي�ص ال�شابق علي عبد اهلل �شالح والذي �شن �شت 

حروب �شد احلوثيني يف �شعدة.  
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الجتماعية  اخللفيات  �شتى  من  مندوبًا   565 بح�شور  الوطني  احلوار  موؤمتر  عقد   ،2013 مار�ص/اآذار  ويف 

وال�شيا�شية، مبا يف ذلك احلوثيني. ومثلت جميلة حتالفًا من الن�شاء امل�شتقالت. ووفر املوؤمتر م�شاحًة للممثلني من 

اأجل تبادل وجهات النظر والت�شارك يف اخلربات وامل�شادر.

ويف اإطار عملها خارج موؤمتر احلوار الوطني، تدير جميلة موؤ�ش�شة )Consult Yemen(، وهي �شركة 

ا�شت�شارات حملية تقدم امل�شورة الفنية للمنظمات التنموية والإن�شانية املحلية والدولية. ويوجد جلميلة تاأثري على 

امل�شرح ال�شيا�شي �شواء حمليًا اأو دوليًا بالنظر اإىل اخللفية الفنية التي تتمتع بها. حيث متلك 15 �شنًة من اخلربة 

يف العمل كديبلوما�شية واإعالمية. كما اأنها حتمل درجة املاج�شتري يف تخ�ش�ص الإعالم من اجلامعة الأمريكية 

دورًا  تلعب  املجال  هذا  ومهاراتها يف  خلفيتها  وقد جعلتها  اخلارجية.  وزير  م�شت�شار  من�شف  وتقلدت  بالقاهرة 

حياديًا مثاليًا للتو�شط يف حالت التي احتدم فيها النقا�ص اأثناء املوؤمتر.     

ومكتب  بني احلوثيني  العالقات  با�شتطاعتها حت�شني  كان  اإذا  ما  لتحديد  العمل  اإىل  الفور  على  وقد ذهبت 

وكيلة  اآمو�ص،  فالريي  البارونة  مع  بالت�شال  البداية  يف  قامت  حيث  الإن�شانية.  ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم 

الإن�شانية،  ال�شوؤون  ومن�شقة  الطوارئ  حالت  يف  الإغاثة  ومن�شقة  الإن�شانية  املتحدة لل�شوؤون  العام لالأمم  الأمني 

ودعتها اإىل اإعادة النظر يف و�شف احلوثيني كمتمردين يف تقارير املكتب. ويف نهاية املطاف، قامت اآمو�ص باإجراء 

زيارة لليمن ورتبت جميلة لعقد لقاء جمع اآمو�ص وجهًا لوجه مع ممثل جماعة احلوثي �شالح هربة، مدير املكتب 

ال�شيا�شي للجماعة. وعقب الجتماع، قامت اآمو�ص باإر�شال مذكرة تطلب فيها من مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق 

ال�شوؤون الإن�شانية عدم الإ�شارة اإىل احلوثيني يف تقاريره على اأنهم متمردون.  

وقد جاء تو�شط جميلة جمديًا على عك�ص كافة اجلهود ال�شابقة التي اأخفقت يف جلب احلوثيني ومكتب الأمم 

املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية على طاولة واحدة. ونفذت حملة لطالع قادة جماعة احلوثي على طبيعة العمل 

الإن�شاين لالأمم املتحدة لبناء الثقة بني الطرفني، لكن تو�شط جميلة هو الأمر الذي اأدى اإىل اإنهاء حالة التذمر 

والتي ا�شتمرت طوياًل. وبف�شل الإجراءات امللمو�شة واخلربة التي تتمتع بها جميلة يف العمل مع كبار امل�شوؤولني، 

�شرع احلوثيون بالعمل مع مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية على اأ�ش�ص جديدة. 

)الكوتا( احل�ش�ص  نظام  على  اجلهود  •	تركز 

بالرغم من اأن الن�شاء اليمنيات كن الأكرث تاأثرًا بفعل ه�شا�شة الدولة، وانعدام ال�شتقرار النتقايل، وتدهور 

الو�شع الأمني والقت�شاد، ل تعك�ص اأن�شطة جمموعات املنا�شرة الرئي�شية ال�شتجابة املالئمة ملا يقت�شيه الو�شع 

الراهن للن�شاء يف اليمن. حيث تعد الن�شاء واأطفالهن الأكرث تاأثرًا بفعل الأزمة الإن�شانية املتفاقمة، فهم ي�شكلون 

الفئات الأكرث ه�شا�شًة اقت�شاديًا واجتماعيًا يف البالد. وت�شاهم التوترات الجتماعية الدائرة، واإخفاق احلكومة 

والنزاعات  الكهرباء،  لإمدادات  التحتية  البنية  على  املتوا�شلة  والهجمات  اليومية،  لالحتياجات  ال�شتجابة  يف 

امل�شلحة عرب اأرجاء البالد يف الو�شع املزري لليمنيات، وبالتحديد الفقريات والريفيات.   

رغم ذلك، ميكن و�شف معظم جهود ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم باأنها جهود للتعايف يف مرحلة ما بعد 

النزاع: حيث متيل الأموال والتدخالت من قبل احلكومة اليمنية، واملجتمع الدويل، واملجتمع املدين اإىل الرتكيز 
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املياه  مثل  الجتماعية  اخلدمات  وتقدمي  العمل/  وفر�ص  الإن�شانية،  امل�شاعدات  مثل  املبكر  التعايف  اأن�شطة  على 

وال�شحة. ول تهتم جماعات املنا�شرة الن�شائية، مبا يف ذلك منتدى الن�شاء للحوار، كثريًا بقطاع ت�شوية النزاعات 

وبناء ال�شالم، �شواء من خالل ر�شد التطورات اأو حماولة التدخل اأو التاأثري اأو التنفيذ على هذا ال�شعيد.  

واإذا كانت جماعات املنا�شرة الن�شائية، وبالأخ�ص منتدى الن�شاء للحوار، جادًة يف امل�شاركة ب�شكل مثمر يف 

جهود ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم/ فاإن من املهم اأن تتمحور مطالبها حول حت�شني و�شعية الن�شاء اليمنيات 

وال�شتقرار  لالأمن  الن�شاء  احتياجات  جعل  املنظمات  تلك  على  يتوجب  حيث  العامل.  يف  الأدنى  من  تعد  والتي 

ال�شلة. كما  العمليات ذات  للن�شاء يف  امل�شاركة  املزيد من  لتحقيق  الرئي�شي  والهدف  والعدالة احلافز  والتنمية 

للن�شاء  عليهم كممثالت  والتاأثري  القرار  اإىل متخذي  الو�شول  القدرة على  الن�شاء من �شاحبات  تعمل  اأن  يجب 

الأقل مكانًة.  

لكن ول�شوء احلظ، مل يقم معظم الن�شطاء من الن�شاء يف جمموعات املنا�شرة الن�شائية التي �شملها التقييم، 

مبا يف ذلك منتدى الن�شاء للحوار، بتربير احلاجة اإىل م�شاركة اأكرب للن�شاء يف عمليات ت�شوية النزاعات وبناء 

اأن  اإىل  الإ�شارة  وبدًل من ذلك، متت  والأمن.  وال�شالمة  ال�شالم  املراأة يف  الدفاع عن حقوق  ال�شالم من حيث 

الدافع الرئي�شي مل�شاركة الن�شاء يف هذا ال�شدد يتمثل يف الدفاع عن حق الن�شاء يف امل�شاركة يف عملية النتقال 

ال�شيا�شي، مبا ي�شمن ك�شب املزيد من احلقوق للن�شاء يف امل�شتقبل. اإن من ال�شعب القول اأن هذه الروؤية تراعي 

الن�شائية هي  اأ�شباب. حيث ل تزال مطالب جماعات املنا�شرة  نهج ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم وذلك لعدة 

ذاتها يف املرحلة النتقالية كما يف املراحل ال�شابقة. ويتمثل التغيري الوحيد يف فنيات املنا�شرة يف ا�شتخدام املزيد 

من الحتجاجات والإعالم املجتمعي، وهو ما يعد من نتائج اأ�شاليب امل�شاركة التي متت ال�شتفادة منها يف ثورة 

2011، كما مل يتم اإبراز اأية معرفة حول ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم يف خطابات اأو مقالت اأو بيانات الن�شطاء 

من الن�شاء.   

وتركز معظم جماعات املنا�شرة الن�شائية على ح�شة قدرها 30% للن�شاء واإدماج حقوق املراأة يف الد�شتور، 

وهو ما يعد خطوًة هامًة يف �شبيل تعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية ووفر على وجه اخل�شو�ص للقيادات الن�شائية وال�شابات 

من امل�شتوى الثاين الفر�شة كي يتقلدن منا�شب قيادية وموا�شلة اأن�شطة احلمالت يف مرحلة ما بعد موؤمتر احلوار 

الوطني. 

�شمرية زهرة: قائدة من امل�شتوى الثاين 

خالل موؤمتر احلوار الوطني، مثلت �شمرية زهرة عائالت املختفني ق�شريًا يف اليمن. ومتلك �شمرية، وهي تبلغ 

من العمر 40 �شنًة وحتمل درجة البكالوريو�ص يف تخ�ش�ص العلوم ال�شيا�شية، معرفًة مبا�شرًة مبا يعنيه اختفاء اأحد 

اأفراد العائلة ق�شريًا. حيث اختفى والدها، وهو قائد �شابق يف الفرقة الأوىل مدرعات، يف العام 1978 عقب اغتيال 

رئي�ص اليمن ال�شمايل يف ذلك الوقت، اإبراهيم احلمدي. 

وقد خا�شت �شمرية اأول جتربة لها يف معرتك ال�شيا�شة على امل�شتوى الوطني يف موؤمتر احلوار الوطني حيث 

اإىل  �شي�شار  ملمو�شة  خطوات  باإعداد  املجموعة  كلفت  وقد  النتقالية.  العدالة  عمل  جمموعة  يف  ع�شوًا  كانت 

اتخاذها يف اليمن للتعامل مع حالت الظلم التي �شهدها التاريخ ال�شيا�شي اليمني. 

وعقب م�شاركتها يف املوؤمتر، اأرادت �شمرية موا�شلة املنا�شرة يف جمال العدالة النتقالية لذلك فقد قامت 

قانون  اإ�شدار  لت�شريع  اليمنية  للحكومة  الدعوات  على  �شمرية  جهود  وتركزت  مطلبنا«.  »العدالة  حملة  بتنظيم 

العدالة النتقالية وال�شروع يف تطبيقه. 
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اأمام  اآخرين  اأ�شخا�ص  وثالثة  �شمرية  �شوى  يتظاهر  البداية، حققت احلملة جناحًا حمدودًا. حيث مل  ويف 

مكتب رئي�ص الوزراء من اأجل ممار�شة ال�شغط على امل�شوؤولني احلكوميني. وقد اأدركت �شمرية اأنها �شتكون بحاجة 

اإىل ح�شد املزيد من امل�شاعدة. ومتثلت فكرتها الأوىل يف الرتكيز على الن�شاء ممن ميلكن براعًة حقيقيًة يف تنظيم 

احلمالت بغر�ص اإبراز ق�شيتهن ب�شورة اأكرب يف موؤمتر احلوار الوطني. وكان �شمرية م�شاركًة ن�شيطًة يف اأعمال 

املوؤمتر، حيث قدمت يد العون لزميالتها يف احلملة لتعزيز متثيل املراأة �شيا�شيًا.  

ومن بني النت�شارات الباهرة التي حققتها الن�شاء خالل املوؤمتر اإقرار اإجراء ل�شياغة فقرة يف الد�شتور تلزم 

بتخ�شي�ص ن�شبة 30% لتمثيل الن�شاء يف كافة امل�شتويات احلكومية عند اإن�شاء املوؤ�ش�شات اجلديدة. ويف نوفمرب/

ت�شرين الثاين 2014، اأ�شبح جليًا اأن الن�شاء الأع�شاء يف جلنة �شياغة الد�شتور يواجهن �شعوبات مع زمالئهن 

الذكور لإقناعهم ب�شمول فقرة حول امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة يف الد�شتور اجلديد. وبالرغم من اأن موؤمتر احلوار 

الوطني اأقر ن�شبة 30% لتمثيل الن�شاء، جادل بع�ص اأع�شاء اللجنة من الذكور باأن الن�ص حول الكوتا ل يعد وا�شحًا 

من حيث الإطار الزمني، وم�شتوى التنفيذ يف النظام الحتادي، والتوقيت والتدرج يف التنفيذ. 

ومن اأجل معاجلة ق�شية الكوتا، قامت �شمرية بت�شكيل جمموعة على تطبيق »وات�شب« على الهواتف الذكية 

بعنوان »30% على الأقل«، والتي �شمت يف بادئ الأمر 40 ع�شوًا. وات�شعت املجموعة لت�شمل يف نهاية املطاف 99 

العام،  ال�شعبي  املوؤمتر  حزب  الإ�شالح،  حزب  احلوثيني،  ذلك  يف  مبا  ال�شيا�شية،  الأحزاب  خمتلف  من  ع�شوًا 

احلزب ال�شلفي. وقد �شمحت هذه املجموعة للن�شاء بتبادل الأفكار ومناق�شة عدة ق�شايا تتعلق باملنا�شرة.   

واجهت   ،2015 الثاين  يناير/كانون  ففي  جديدة.  منا�شرة  ملجموعة  متينًا  اأ�شا�شًا  املجموعة  هذه  و�شكلت 

العملية ال�شيا�شية يف اليمن اأحدث اأزماتها وذلك عندما قام احلوثيون بحل الربملان وت�شكيل اللجنة الثورية العليا 

لتويل قيادة البالد. وقد �شعرت �شمرية اأن العمل الذي قامت به هي وزمالوؤها خالل موؤمتر احلوار الوطني اأ�شبح 

عر�شًة للخطر بفعل ما قام به احلوثيون مما �شيوؤدي اإىل فقدان كافة املكا�شب التي حتققت. لذلك قامت �شمرية 

على وجه ال�شرعة بتغيري ا�شم جمموعة »وات�شب« اإىل »الن�شاء جتمعنا« لتحويل تركيز جهود املجموعة اإىل اإعادة 

عملية النتقال ال�شيا�شي اإىل م�شارها ال�شحيح. وت�شاألت �شمرية: »كيف ت�شتطيع الن�شاء احلديث عن ح�شة %30 

يف ظل انهيار الدولة«؟   

اأوىل، قررت جمموعة »الن�شاء جتمعنا« ممار�شة ال�شغط على الأمم املتحدة كي ت�شم على الأقل  وكخطوة 

اأدى ذلك اإىل قيام الأمم املتحدة، وحتت  اإ�شرافها. وقد  ال�شيا�شية التي كانت حتت  خم�ص ن�شاء يف املفاو�شات 

قيادة امل�شت�شار اخلا�ص حول اليمن، جمال بن عمر، ب�شمول ممثالت يف املفاو�شات. لكن تقل�ص عدد امل�شاركات 

من خم�شة اإىل اثنتني فقط، واللتني متت ت�شميتهن بالتوافق داخل املجموعة لتمثيل �شمال وجنوب اليمن. 

وتعتقد �شمرية اأن ال�شبيل الوحيد لتحقيق التقدم يف اليمن يتمثل يف �شمول حد اأدنى لتمثيل الن�شاء يف الكيانات 

الإدارية، وبغ�ص النظر عن امل�شتجدات على ال�شاحة ال�شيا�شية. كما اأنها تدرك اأن الن�شاء �شي�شبحن اأكرث قوًة عند 

العمل يدًا واحدًة، حتى واإن كان ذلك عرب جمموعة على تطبيق »وات�شب«!  

والأمن وال�شالم  الن�شاء  باإطار  العمل  •	اإغفال 
والر�شد  للتخطيط  نظام  اإعداد  والأمن  وال�شالم  الن�شاء  حول  الدويل  الأمن  جمل�ص  قانون  تنفيذ  يتطلب 

وامل�شاءلة يت�شمن موؤ�شرات وا�شحة. كما يتطلب ذلك م�شاركًة فاعلًة للن�شاء يف عمليات ت�شوية النزاعات، ومنع 

النزاع، والعدالة النتقالية. لكن ل يوجد مثل هذا  والتعايف يف مرحلة ما بعد  ال�شالم،  النزاعات، وبناء  ن�شوب 
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الإطار واخلطة يف اليمن. بالتايل يتحتم على جمموعات املنا�شرة الن�شائية، وبالتحديد منتدى الن�شاء للحوار، 

دفع الوكالت الدولية، مبا يف ذلك م�شوؤول �شوؤون املراأة لدى الأمم املتحدة يف اليمن واحلكومة اليمنية اإىل اإعداد 

خطة عمل وطنية للن�شاء وال�شالم والأمن يف اليمن.  

وقد يكون من ال�شعب حتقيق ذلك يف ظل ال�شعوبات احلالية. فبح�شب التقرير ال�شنوي لهيئة الأمم املتحدة 

للمراأة )2012-2013(، اقت�شر التقدم املحرز على �شعيد ق�شايا املراأة يف اليمن على تعيني خبرية يف ق�شايا 

على  حتتوي  طريق  خارطة  اإىل  اأف�شى  والذي  النزاع  مرحلة  بعد  ما  تقييم  يف  �شاركت  والتي  الجتماعي  النوع 

ن�شو�ص تتعلق ب�شحة وتعليم وتوظيف املراأة.   

وتوجد فجوة فنية كبرية بني هيئة الأمم املتحدة للمراأة ووكالت الأمم املتحدة الأخرى، وخ�شو�شًا مكتب 

املبعوث اخلا�ص لالأمم املتحدة، حيال الدعم املقدم للن�شاء خالل املرحلة النتقالية. وين�شح باأن تقوم جمموعات 

املنا�شرة الن�شائية، وحتت قيادة منتدى الن�شاء للحوار، باإجراء ن�شاط م�شابه، لكن يجب اأن يقت�شر على اأجندة 

التي  ال�شالم  وبناء  النزاعات  ت�شوية  اأهداف  والتي �شرتكز على  الن�شائية  املنا�شرة  اأو خطة م�شرتكة ملجموعات 

قامت بتحديدها.  

وقد دعا قرار جمل�ص الأمن الدويل رقم 1889 ل�شنة 2009 اإىل الإقرار مب�شاركة املراأة يف عمليات ال�شالم 

والتي متتد اإىل مرحلة ما بعد النزاع. اإ�شافًة لذلك، قام مكتب دعم بناء ال�شالم يف العام 2012 باإ�شدار خطة 

عمل موؤلفة من �شبع نقاط حول بناء ال�شالم امل�شتجيب للنوع الجتماعي، والتي مت اعتمادها يف كافة موؤ�ش�شات بناء 

ال�شالم التابعة لالأمم املتحدة. وتن�ص خطة العمل على تغيريات براجمية وحمددة يف نهج التو�شط، النتخابات 

ما بعد النزاعات، التخطيط ما بعد النزاعات، متويل التعايف، ن�شر املدنيني الذين يقدمون الدعم الفني، العدالة 

واإ�شالح القطاع الأمني، التعايف القت�شادي. ومن املتوقع اأن يكون لهذه الإجراءات اأثر حتفيزي يف التغلب على 

اأهدافًا  بع�ص العراقيل التي تقف اأمام م�شاركة املراأة يف عمليات ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم. وهي تت�شمن 

حمددًة مثل م�شاعفة الإنفاق احلايل لالأمم املتحدة يف جمال بناء ال�شالم على امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني 

املراأة للو�شول اإىل ن�شبة 15% كحد اأدنى من اأموال ما بعد النزاعات. ومن الأهداف الأخرى تخ�شي�ص 40% على 

الأقل من الوظائف يف برامج الت�شغيل املوؤقتة للن�شاء )على �شبيل املثال، مبادرات الغذاء مقابل العمل التي تنفذ 

مبا�شرًة عقب انتهاء النزاع(.      

رغم ذلك، ي�شري البحث اإىل اأن الأن�شطة امليدانية حيال م�شاركة الن�شاء يف مرحلة ما بعد النزاع قد تكون اأقل 

مما تعد به ال�شيا�شات: 

لتمكني  وطنية  خطة  بتنفيذ  اليمنية  احلكومة  مع  وبال�شراكة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  قام  	•
الربنامج  يف  تعهد  تقدمي  ومت  اجلن�شني.  كال  من  ال�شباب  هنا  واملق�شود  اقت�شاديًا.  ال�شباب 

اأن�شطة  من  ال�شتفادة  يف  الأولوية  لها  فئًة  الن�شاء  اعتبار  �شيتم  باأنه  وال�شتقرار  للتنمية  النتقايل 

العديد من  الهدف من خالل  التعامل مع هذا  يتم  الوظائف، لكن  التمكني القت�شادي وا�شتحداث 

املنظمات التي تنفذ الكثري من امل�شاريع الإن�شانية عرب اليمن. ويف ظل عدم وجود خطة وطنية لتمكني 

الن�شاء اقت�شاديًا، كما هو احلال بالن�شبة خلطة ال�شباب، �شيتعذر حتقيق التزام �شيا�شي، وال�شتفادة 

من اجلهود، وحتقيق نتائج فعالة، واإيجاد ر�شد ملمو�ص. 

املتعلقة  الب�شرية  املوارد  حول  املادة  بح�شب  الن�شاء،  اأن  على  دليل  اأي  وبالتايل  ر�شد  اأي  يوجد  ل  	•
اأموال  من   %15 من  �شي�شتفدن  وال�شتقرار،  للتنمية  النتقايل  الربنامج  يف  الإن�شانية  بالتدخالت 

مرحلة ما بعد النزاع. فبح�شب تقرير التقييم ال�شنوي حول اإطار امل�شاءلة الإدارية لعام 2014، حت�شل 
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القت�شادي  بال�شتقرار  اخلا�شة  اخلليجي  ال�شندوق  من  املتبقية  الأموال  من  ح�شة  على  الن�شاء 

اأو  قطاعات  �شت  على  توزيعه  مت  اأمريكي  دولر  مليون   1،010 يتجاوز  ل  املتبقي  املبلغ  وهذا  الكلي. 

بنود: نقل ال�شلطة، ال�شوؤون الإن�شانية/اإعادة العمار، النمو القت�شادي، احلماية الجتماعية، املوارد 

الب�شرية/ال�شباب/الن�شاء واحلوكمة/بناء موؤ�ش�شات الدولة.  

وتوجد خماوف حقيقية حول ما اإذا كانت الن�شاء اليمنيات �شيح�شلن على منافع ملمو�شة و�شرعية من اأموال 

اإذا كانت املنا�شرات قد در�شن هذه  اإ�شافًة لذلك، توجد حالة من عدم التقني حول ما  مرحلة ما بعد النزاع. 

املراأة  حقوق  اإدماج  وخ�شو�شًا  ال�شيا�شية،  امل�شاركة  جمال  يف  و�شعت  جهودهن  معظم  اأن  ذلك  بتمعن  الق�شية 

والكوتا الن�شائية يف الد�شتور اجلديد. ويف ظل حمدودية قدرات منظمات املجتمع املدين التي تعنى بق�شايا املراأة، 

فاإن من ال�شعب املحاربة على جميع اجلبهات. بالتايل، فاإن من املهم قيام جمموعات املنا�شرة الن�شائية بتطوير 

قدراتها للم�شاركة يف التخطيط والر�شد لأن�شطة ت�شوية النزاعات والتعايف يف مرحلة ما بعد النزاع مع الوكالت 

الدولية واحلكومة اليمنية ل�شمان ا�شتفادة الن�شاء من الأموال واخلدمات املتاحة بح�شب اللتزامات املتعهد بها 

وتقييمهن ملا هو منا�شب.   

عالوًة على ذلك، تتمثل اإحدى املكونات الأ�شا�شية لأجندة الن�شاء وال�شالم والأمن يف منع ن�شوب النزاعات 

يف املقام الأول. حيث جتب اإ�شافة ت�شورات الن�شاء حول التوترات يف العالقات الجتماعية، ووعيهن بالتهديدات 

على الأمن ال�شخ�شي والعائلي واملجتمعي، ومعرفتهن بتدفق الأ�شلحة ال�شغرية واخلفيفة من خالل املجتمعات، 

وتف�شريهن للتطرف يف ال�شياقات املحلية اإىل نظام معقد وهام لإ�شالح القطاع الأمني. رغم ذلك، يتم اإىل حد 

كبري جتاهل هذا املكون يف حالة اأن�شطة عملية النتقال ال�شيا�شي.  

وعلى نف�ص املنوال، مت جتاهل النهج الن�شائية يف نزع فتيل ال�شراعات، والتو�شط يف النزاعات، وبناء الثقة- 

اأن�شطة ملمو�شة حول  اأية  ال�شالم. حيث ل توجد  ببناء  املتعلقة  النهج  الوطني- يف  امل�شتوى املجتمعي وحتى  من 

الجتماعي،  النوع  اأ�شا�ص  وعلى  اجلن�شي  العنف  منع  ويعترب  املثال.  �شبيل  على  الن�شاء،  �شد  العنف  من  الوقاية 

وبناء  ال�شالم  عملية  جوانب  وكافة  النزاعات  ن�شوب  منع  يف  للمراأة  الفاعلة  للم�شاركة  م�شبقًا  �شرطًا  بالطبع، 

ذلك  الن�شاء، مبا يف  تواجه  التي  الأمنية اخلطرية  للتهديدات  التكتيكية  ال�شتجابات  اإغفال  ويتم  كما  ال�شالم. 

العنف على اأ�شا�ص النوع الجتماعي.  

الحتاد  قبل  من  املعد  النزاع  بعد  ما  مرحلة  يف  الأمني  القطاع  اإ�شالح  نهج  يتطرق  ل  املثال،  �شبيل  فعلى 

الأوروبي اإىل التهديدات الأمنية التي تواجه الن�شاء. ويتطلب التعامل مع هذه التهديدات ا�شتثمارات كبرية لتغيري 

النظم الإدارية، واإدارة الأفراد، وتطوير البنية التحتية، والتدريب، والعالقات املجتمعية. كما ل يو�شح هذا النهج 

وال�شتثمار  الن�شاء،  حماية  كيفية  على  ال�شرطة  وتدريب  العمل،  يف  اإبقائهن  يف  وال�شتثمار  الن�شاء  تعيني  كيفية 

والتوا�شل  بثقة،  الطبية  الفحو�ص  الإبالغ عن اجلرائم واحل�شول على  اأجل  للن�شاء من  املقدمة  الت�شهيالت  يف 

مع املجتمعات لبناء ثقة الن�شاء يف ال�شرطة وت�شجيع م�شتويات اأعلى من الإبالغ عن اجلرائم على اأ�شا�ص النوع 

الجتماعي. اإ�شافًة لذلك، ل توجد اأن�شطة حمددة حول نزع ال�شالح والت�شريح واإعادة الدمج، والتي تعد اأ�شا�شيًة 

لإعادة بناء البيئة الأمنية يف مراحل ما بعد النزاع.   

البالد يف  والنزاع  اله�شا�شة  و�شعية  جمابهة  يف  •		اخفاق 

لبناء  الرئي�شية  الآليات  ت�شميم  يف  للم�شاركة  الن�شاء  اأمام  الرئي�شية  الفر�شة  الوطني  احلوار  موؤمتر  �شكل 



28

اإىل ه�شا�شة  توؤدي  التي  الأ�شباب  اأن ترتكز على وجهة نظر وقائية، وبالتحديد منع  والتي من املفرت�ص  الدولة، 

الن�شاء  �شاركت  ال�شدد. وقد  بارزة يف هذا  اأن�شطة  اأية  البحث  الآن، مل يحدد  النزاعات. وحتى  ون�شوب  الدولة 

جاءت  الواقع،  ويف  الد�شتور.  �شياغة  جلنة  يف  ن�شاء  اأربع  �شاركت  كما  الوطني  احلوار  موؤمتر  يف   %30 بن�شبة 

م�شاركة الن�شاء يف املوؤمتر واللجنة مفيدًة حيث تت�شمن خمرجات املوؤمتر وم�شودة الد�شتور العديد من الأحكام 

الن�شاء يف  م�شاركة  اأن  الوا�شح  فاإن من  العك�ص من ذلك،  وعلى  لكن،  الجتماعي.  النوع  تراعي  التي  الرئي�شية 

بناء الدولة، على �شبيل املثال، كانت م�شاهمة الن�شاء يف مو�شوع بناء الدولة حمدودًة، وذلك على الرغم من اأن 

الن�شاء امل�شاركات يف املوؤمتر واللجنة كافحن من اأجل اإدراج ن�ص ي�شري اإىل اأن الت�شريعات يف اليمن مدنية، حيث 

ن�شت م�شودة الد�شتور على اأن »ال�شريعة الإ�شالمية م�شدر الت�شريع«. كما اأخفقت اللجنة يف اإدماج عبارة »توافق 

القوانني الوطنية مع املعايري واملعاهدات الدولية«- وهو ن�ص كان من �شاأنه امل�شاعدة ب�شكل كبري يف اإ�شراك الن�شاء 

على ال�شعيد ال�شيا�شي- يف م�شودة الد�شتور.    

لكن وعلى الرغم من اجلوانب ال�شلبية املذكورة اأعاله، فقد جاءت م�شاركة الن�شاء يف مو�شوع حقوق املراأة 

مميزًة: 

الدولة  تعمل  املت�شاوية،  املواطنة  ملبداأ  »تفعياًل   :)76( املادة  واحلريات،  احلقوق  الثاين:  الباب  	•
ي�شمن  مبا  للن�شاء  فعالة  �شيا�شية  م�شاركة  لتحقيق  اإجراءات  واتخاذ  ت�شريعات  �شن  خالل  من 

موؤمتر  وقد �شمنت خمرجات  والهيئات«.  ال�شلطات  30% يف خمتلف  تقل عن  ن�شبة ل  اإىل  الو�شول 

احلوار الوطني »متثيل الن�شاء بن�شبة ل تقل عن 30% يف كافة �شلطات الدولة، مبا يف ذلك الت�شريعية 

والتنفيذية والق�شائية. ويجب اأن ينطبق ذلك على كافة املنا�شب املنتخبة واملعينة«. رغم ذلك، وعلى 

الرغم من اأن املادة املتعلقة بالكوتا الن�شائية يف م�شودة الد�شتور ت�شتجيب اإىل حد كبري اإىل خمرجات 

املوؤمتر، اإل اأنها ل حتدد العنا�شر التالية:  

التنفيذ  اآلية  حتديد  يتم  مل  توكيدي،  كاإجراء  	•
الزمني  الإطار  حتديد  يتم  مل  توكيدي،  كاإجراء  	•

من غري الوا�شح ما هو املق�شود مب�شطلح »خمتلف ال�شلطات والهيئات«. هل ي�شمل ذلك ال�شلطات  	•
الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية وفروعها يف كافة م�شتويات الدولة الحتادية؟ 

والواجبات  واحلريات  احلقوق  يف  مت�شاوون  »املواطنون   :)75( املادة  واحلريات،  احلقوق  الثاين:  الباب  	•
اأو  الراأي  اأو  املعتقد  اأو  املذهب  اأو  الدين  اأو  الأ�شل  اأو  العرق  اأو  اللون  اأو  ب�شبب اجلن�ص  دون متييز،  العامة 

اأي  اأو  املولد  اأو  الوظيفة  اأو  اأو اجلغرايف  ال�شيا�شي  النتماء  اأو  الإعاقة  اأو  اأو الجتماعي  الو�شع القت�شادي 

اعتبارات اأخرى«. 

عالوًة  املواطنة.  يف  امل�شاواة  يت�شمن  عام  كمبداأ  امل�شاواة  اإىل  الوطني  احلوار  موؤمتر  خمرجات  تطرقت   

اأ�شا�ص اجلن�ص«. ول تقوم املادة  اإىل �شرورة »عدم وجود متييز على  اأ�شارت خمرجات املوؤمتر  على ذلك، 

املتعلقة بامل�شاواة يف م�شودة الد�شتور �شوى بالتاأكيد على مبداأ عدم التمييز يف املواطنة، خ�شو�شًا يف و�شعية 

الباب  ال�شيا�شية يف  الأ�شا�شيات  امل�شاواة يف  مبداأ  التاأكيد على  الأف�شل  وكان من  القانون.  اأمام  املواطنني 

الأول، ومن ثم الن�ص ب�شكل �شريح يف الباب الثاين على منع التمييز وحتديد اأن الن�شاء والرجال مت�شاوون 

اأمام القانون.  

الباب  ويحتوي  �شواء.  حد  على  والن�شاء  الرجال  على  »املواطنون«  اأو  »املواطن«  م�شطلح  ينطبق  اأن  يجب  	•
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املتوقع �شمولها يف  املادة. رغم ذلك، كان من  الد�شتور )الأحكام اخلتامية( على هذه  الأخري من م�شودة 

الباب الأول )الأ�ش�ص العامة(.  

ميلك كل مواطن، من كال اجلن�شني، احلق يف التمتع والتمكني من قبل الدولة من خالل الرثوات الوطنية  	•
والتعاون الدويل. ويحق جلميع املواطنني التمتع بالرعاية الجتماعية والزدهار القت�شادي والثقايف. وتعد 

هذه احلقوق اأ�شا�شيًة ل�شون كرامتهم وتطوير �شخ�شياتهم.  

وتغطي م�شودة الد�شتور احلقوق الجتماعية والقت�شادية اإىل حد كبري. رغم ذلك، وحيث اأن اليمن بلد 

فقري ويعاين من الف�شاد، �شيكون من الأف�شل اأن يفرد الد�شتور بابًا للحديث عن احلقوق التنموية كما هو 

احلال لدى معظم دول اأفريقيا. 

لل�شالمة  حمددة  اإ�شارات  اأية  توجد  ل  لكن  اجل�شدية،  ال�شالمة  على  اعتداء  اأي  الد�شتور  م�شودة  جترم  	•
موؤمتر  خمرجات  وبح�شب  الإناث.  ختان  اأو  الجتماعي،  النوع  اأ�شا�ص  على  العنف  اأو  للن�شاء  اجل�شدية 

احلوار الوطني، على الدولة جترمي اأي اعتداء على ال�شالمة اجل�شدية، مبا يف ذلك ختان الإناث، التحر�ص 

اجلن�شي، ا�شتغالل الن�شاء يف اأن�شطة جتارية بطريقة حتط من قدرهن وكرامتهن، الجتار بالن�شاء. 

الد�شتور.  م�شودة  يف  ذلك  حول  �شريحة  مادة  وتوجد  عامًا.   18 هو  اجلن�شني  لكال  للزواج  الأدنى  احلد  	•
العامة(  )الأ�ش�ص  الأول  الباب  يحتوي  حيث  مينية.  اأم  اأو  اأب  من  اليمنيني  لكافة  اليمنية  اجلن�شية  متنح  	•

على مادة بهذا ال�شدد، لكن ل توجد اأحكام حول منح الأم اليمنية اجلن�شية لزوجها غري اليمني. 

املجتمعي امل�شتوى  على  وت�شويته  النزاع  حدة  من  التخفيف  جهود  •		اقت�شار 
يف  املراأة  م�شاركة  اأن  واملجتمعية  الوطنية  �شبه  امل�شتويات  على  تقييمها  جرى  التي  الأن�شطة  ك�شفت 

التخفيف من حدة النزاعات والتو�شط فيها تعد مده�شًة. وقد يعزى ذلك اإىل التقبل الثقايف للدور التقليدي 

للمراأة يف التخفيف من حدة النزاعات والتو�شط فيها يف املجتمعات القبلية يف اليمن.  

اأ�شكال الفعالية التي  اأكرث مما هو حمافظ، وترتكز  ومن الناحية التاريخية، تعد اليمن ذات طابع تقليدي 

جماعات  الن�شاء  لدى  املحلية  الجتماعي  النوع  وقدرات  معايري  على   2011 مظاهرات  خالل  الن�شاء  مار�شتها 

واأفراد والتي كانت موجودة قبل الثورة. ومن الهام للغاية اإبراز اأن من بني الأ�شباب الرئي�شية للم�شاركة املكثفة 

للن�شاء يف احتجاجات 2011 قدرتهن على ال�شتفادة من دورهن التقليدي. وللتعرف ب�شورة اأكرب على هذه املزايا 

الثقافية وال�شتفادة منها يف اأن�شطة املنا�شرة الن�شائية يف جمال ت�شوية النزاعات وبناء ال�شالم، فاإن من املهم 

التو�شط  للن�شاء يف جمالت  الثقافية  املمار�شات  ب�شاأن  الرئي�شية  لالأطراف  تو�شيحات  وتقدمي  والتوثيق  البحث 

والتحكيم والتخفيف من حدة النزاعات.    

اجتماعي  تغري  اإحداث  اإىل   2011 امل�شاركة يف احتجاجات  الن�شاء يف  اتبعته  التي  الثقايف  املنظور  اأدى  وقد 

بطريقة ثورية. حيث اأدى ذلك اإىل تغيري يف العديد من اجلذور والديناميكيات حول العالقة بني النوع الجتماعي 

وال�شلطة يف املجال ال�شيا�شي. وتوا�شل هذا التغيري وكان له اأثر وا�شح من حيث م�شاركة الن�شاء يف الثورة، خالل 

وما بعد موؤمتر احلوار الوطني. رغم ذلك، مل يتم عك�ص هذه الديناميكيات على املخرجات طويلة املدى لعمليات 

ت�شوية النزاعات وامل�شاحلة وال�شالم يف اليمن. وبا�شتثناء موؤمتر احلوار الوطني، مت اإق�شاء الن�شاء من العمليات 

التي مت التو�شط فيها، ابتداًء من املفاو�شات اإىل اأدت للتوقيع على املبادرة اخلليجية يف نوفمرب/ت�شرين الثاين 
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مت  التي  واملفاو�شات   2014 �شبتمرب/اأيلول  يف  الوطنية  وال�شراكة  ال�شلم  اتفاق  على  التوقيع  اإىل  و�شوًل   2011

تي�شريها من قبل الأمم املتحدة والتي توا�شلت حتى مطلع العام 2015. ويتوا�شل الأمر ذاته يف ظل الأزمة احلالية.   

خمتلف  مطالبة  املثال  �شبيل  على  ال�شالم،  مبفاو�شات  تتعلق  اأن�شطة  باأية  الن�شاء  قيام  على  اأدلة  توجد  ول 

الأطراف املعنية بو�شع اإجراءات عملية تكفل م�شاركة و�شيطات، اأو اإ�شراك ن�شاء �شمن اأع�شاء الفرق املفاو�شة. 

اأجندة ال�شالم املتعلقة باملبادرة اخلليجية، اتفاق  وكان هنالك غياب ل�شمول املراأة من حيث العدد والتاأثري يف 

ق�شية اجلنوب، ال�شمانات حول تنفيذ اتفاق موؤمتر احلوار الوطني، اتفاقية ال�شلم وال�شراكة الوطنية، بالإ�شافة 

اإىل املفاو�شات بني احلوثيني والأطراف اليمنية الأخرى يف مطلع 2015.  

عالوًة على ذلك، مل تركز اأي من الأن�شطة التي جرى تقييمها يف هذا البحث على اإيجاد اآليات م�شتدامة تكفل 

اإجراء م�شاورات منتظمة بني الو�شطاء والأحزاب يف حمادثات ال�شالم والن�شاء اأفرادًا وجماعات. اإن من الوا�شح 

اأن اليمن ل ميلك اآليات م�شتدامة ت�شمن متثيل الن�شاء كمنظمات جمتمع مدين اأو جمموعات �شالم اأو حتى اأفراد 

اأو ن�شطاء بارزين من الن�شاء منذ بداية عملية ال�شالم اأو العملية النتقالية وحتى نهايتها. رغم ذلك، يوجد عدد 

اإ�شرتاتيجي ويف معظم الأحيان يف  من املبادرات، واإن كانت غري م�شتدامة، والتي تنفذ يف الغالب على م�شتوى 

نهاية اأية عملية. وقد ي�شكل اإيجاد اآلية م�شتدامة مل�شاركة الن�شاء يف التخفيف من حدة النزاعات وت�شويتها اأحد 

الأن�شطة الرئي�شية ملجموعات املنا�شرة الن�شائية ومنتدى الن�شاء للحوار. حيث يجب على هذه الكيانات التن�شيق 

اإيجاد مثل هذه الآلية ل�شمان متثيل  مع رئي�ص بعثة الأمم املتحدة، والأطراف املعنية اليمنية وغريهم من اأجل 

املراأة يف الأن�شطة امل�شتقبلية لت�شوية النزاعات.  

الجتماعي للنوع  النتقالية  العدالة  ح�شا�شية  •	عدم 

اأوقات احلرب والتفكك املجتمعي، ت�شل اجلرائم املرتكبة �شد الن�شاء يف الغالب اإىل م�شتويات جديدة  يف 

من الق�شوة والتكرارية. وي�شكل �شمان العدالة للنوع الجتماعية والتدابري الفورية ل�شون �شيادة القانون عن�شرًا 

اأ�شا�شيًا لبناء �شالم م�شتدام.  

اإبداء اهتماك لالإطار القانوين واملعياري للعدالة بخ�شو�ص  و�شمن الأن�شطة التي خ�شعت للتقييم، مل يتم 

العنف على اأ�شا�ص النوع الجتماعي واملرتبط بالنزاع. ومن النادر جدًا وجود مالحقات فعالة لتلك اجلرائم ومل 

يتم تقريبًا تنفيذ اأية اأن�شطة تتعلق مبنح الن�شاء احلماية والأمن والقدرة على الو�شول اإىل العدالة عرب املحاكم 

املحلية والدولية. 

اأي�شًا  ت�شمل  بل  اجلن�شي،  العنف  على  النزاعات  يف  اليمنيات  الن�شاء  جتارب  تقت�شر  ل  ذلك،  على  عالوًة 

انتهاكات اجتماعية واقت�شادية وا�شعة النطاق بالإ�شافة اإىل اآثار خمتلفة على اأ�شا�ص النوع الجتماعي لالختفاء 

الق�شري، والتعذيب، والنزوح الق�شري، واجلرائم الأخرى. 

والإ�شالحات  وامل�شاحلة،  احلقيقة  جلان  مثل  الق�شائية،  غري  لالأ�شاليب  ميكن  املالحقات،  عن  وبعيدًا 

املوؤ�ش�شية، والآليات التقليدية، اأن تلعب دورُا هامًا يف ت�شحيح ال�شجل التاريخي وزيادة امل�شاءلة للجرائم املرتكبة 

بحق الن�شاء خالل احلروب، والتي بدونها �شيكون من ال�شعب جدًا التغلب على حلقات العنف والق�شا�ص التي 

ت�شبب حالًة من عدم ال�شتقرار. بناًء على ذلك، توجد حاجة للرتكيز على �شبل ل�شمول ال�شتجابة لق�شايا النوع 

الجتماعي يف اآليات العدالة النتقالية من خالل �شمان تلبية احتياجات الن�شاء من العدالة- مبا يف ذلك احلق يف 
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احل�شول على العدالة الق�شائية والتعوي�شات ال�شاملة- و�شون كرامتهن و�شالمتهن.

وللمفارقة، فاإن الإجراء الذي قد يعد الأكرث اأهمية بالن�شبة للن�شاء يف العدالة النتقالية يحظى بالآلية الأقل 

دعمًا اأو تنفيذًا اأو متوياًل: التعوي�شات. حيث ل يتم التطرق �شراحًة يف الربنامج النتقايل للتنمية وال�شتقرار اأو 

انتهاء  للن�شاء عقب  التعوي�شات التحويلية وامل�شتدامة  التي �شملها البحث اإىل تقدمي  اأخرى للربامج  اأن�شطة  اأية 

والتي جتعل  الأ�شا�شية  امل�شاواة  انعدام  اأوجه  اأي�شًا  بل  انتهاك معني  اأجل معاجلة  لي�ص فقط من  وذلك  النزاع، 

الن�شاء عر�شًة للعنف وحتديد العواقب ذات ال�شلة. ول يوجد حتى الآن اأي برنامج �شامل للتعوي�شات قام بتحقيق 

تلك الأهداف. ومن املهم ملجموعات املنا�شرة الن�شائية ومنتدى الن�شاء للحوار النظر اإىل العدالة النتقالية من 

منظور النوع الجتماعي. اإ�شافًة لذلك، يجب على هذه الكيانات موا�شلة ر�شد ومراجعة خمرجات موؤمتر احلوار 

الوطني وم�شودة الد�شتور و�شمان تبني نهجًا يراعي النوع الجتماعي يف العدالة النتقالية.        
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ج. التوصيات 

يعترب منتدى الن�شاء للحوار، وغريه من جماعات املنا�شرة الن�شائية، كيانات وليدة ظهرت عقب امل�شاركة يف 

ثورة 2011 وموؤمتر احلوار الوطني. ول تزال هذه املنظمات بحاجة للدعم الفني كي يقوى عودها من حيث الهيكل 

التنظيمي والربامج. بناًء على ذلك، يو�شى باتخاذ الإجراءات التالية: 

لبناء  متهيدية  كخطوة  والأمن  وال�شالم  الن�شاء  ونهج  اإطار  حول  القدرات  لبناء  برنامج  تنفيذ  	•
الرابطة  م�شاعدة  على  للح�شول  بال�شعي  ويو�شى  للحوار.  الن�شاء  منتدى  لدى  املوؤ�ش�شية  القدرات 

لعقد  لبنانية،  منظمة  وهي  اأبعاد،  منظمة  الإقليمي،  و�شريكها  واحلرية  لل�شلم  الدولية  الن�شائية 

التدريبات.  

فعال  وبرنامج  هيكلية  ت�شميم  بغر�ص  للحوار  الن�شاء  ملنتدى  املوؤ�ش�شية  للقدرات  تقييم  اإجراء  	•
املتاحة  والفر�ص  واخلارجية،  الداخلية  البيئتني  بتحليل  التقييم  يقوم  اأن  يجب  حيث  للمنظمة. 

لإقامة حتالفات )مبا يف ذلك التحالف مع جمموعات املنا�شرة الن�شائية الأخرى(، ومتخذي القرار، 

والتوا�شل مع املجتمع وو�شائل الإعالم، والدرو�ص امل�شتفادة مبا يف ذلك طرق العمل الفعال. كما يجب 

تقييم القدرات املتاحة و�شبل ال�شتفادة منها بالإ�شافة اإىل تبادل اخلربات. 

تعديل ا�شم منتدى الن�شاء للحوار كي ي�شبح منتدى الن�شاء لل�شالم واحلوار. حيث قد ي�شاعد ذلك  	•
يف حتويل الرتكيز من امل�شاركة ال�شيا�شية ومن وجهة نظر حقوق الإن�شان اإىل تعزيز ال�شالم وتبني 

نهج ت�شوية النزاعات. 

حتديد الق�شايا الرئي�شية املتعلقة بالن�شاء وال�شالم والأمن. حيث يجب على منتدى الن�شاء للحوار  	•
الن�شاء  مل�شاركة  م�شتدامة  اآلية  واإيجاد  ال�شالح،  نزع  على  العمل  املثال،  �شبيل  على  ر�شالته،  حتديد 

يف التخفيف من حدة النزاعات وت�شويتها، اأو ومراجعة الد�شتور من وجهة نظر وقائية، اأو منا�شرة 

املدنيني من  الأمني )حماية  القطاع  اإ�شالح  ر�شد  اأو  الجتماعي،  للنوع  املراعية  النتقالية  العدالة 

الن�شاء من العنف( ور�شد �شرف الأموال يف مرحلة ما بعد النزاع. 

على  احل�شول  ميكن  حيث  الأخرى.  الهامة  املجالت  من  للن�شاء  القيادية  الأو�شاف  حتديد  يعد  	•
بالإ�شافة  اإطالق احلمالت،  والقدرة على  القيادية  املهارات  بناء  اإىل  برامج ترمي  ذلك من خالل 

اأ�شوات  وتعزيز  لل�شالم  كبناين  املراأة  �شورة  لن�شر  والإعالمية  اجلماهريية  احلمالت  اإطالق  اإىل 

الن�شاء يف �شبيل حتقيق ال�شتقرار والأمن.  


