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اليمن :تداعيات الحرب على القوى
العاملة من النساء
د .فوزية العمار ،وهانا باتشيت

المقدمة
تعتبــر معــدالت مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة
باليمــن واحــدة مــن أدنــى المعــدالت علــى مســتوى العالــم،
وقــد أدى االنهيــار االقتصــادي الناجــم عــن الصــراع الجــاري
إلــى تدميــر هيــكل ســوق العمــل فــي اليمــن ،إذ تشــير
البيانــات المتاحــة إلــى أن النســاء العامــات تضــررن عمومـاً
جــراء الصــراع أكثــر مــن قرنائهــن مــن الرجــال ،فبالتناســب،
فقــدت نســبة أكبــر مــن النســاء وظائفهــن ،كمــا كانــت
المشــاريع المملوكــة للنســاء مــن أكثــر المشــاريع التــي
تعرضــت لإلغــاق ،إال أنــه وفــي وقــت الحــق ،دفعــت الحرب
المطولــة مزيــداً مــن النســاء إلــى العمــل ،غالبــاً بســبب
فقــدان مصــدر الدخــل الناتــج عــن األزمــة االقتصاديــة ،أو
فقــدان األســرة معيليهــا مــن الرجــال ،أي أن دخــول المزيــد
مــن النســاء إلــى ســوق العمــل كان بســبب تداعيــات الصــراع
االقتصاديــة ،وليــس بســبب أي تمكيــن اقتصــادي مخطــط
له للنساء.
أثنــاء الصــراع ،بــدأت النســاء بإنشــاء مشــاريع جديــدة داخــل
المنــزل غالب ـاً ،أو بااللتحــاق ببعــض المهــن كعامــات فــي
المطاعــم مثــا أو ممارســة التجــارة فــي األســواق علــى
مداخــل المــدن والقــرى وهــي مهــن كان يهيمــن عليهــا
الرجــال ســابقاً ،كمــا خلقــت االســتجابة اإلنســانية فــي
اليمــن فــرص عمــل جديــدة للنســاء .مــن ناحيــة أخــرى،
دفعــت بعــض النســاء إلــى العمــل لصالــح القــوات األمنيــة
ألطــراف الصــراع ،فــي حيــن تــم دفــع البعــض اآلخــر مــن

ملخص تنفيذي
يلقــي موجــز السياســة هــذا الضــوء ىلع كيفيــة
تأثيــر النــزاع الراهــن يف اليمــن ىلع مشــاركة
املــرأة يف ســوق العمــل ،حيــث وجــد أن النــزاع
املطــول قــد دفــع كثيــر مــن النســاء إلــى ســوق
العمــل يف صــور جديــدة ومختلفــة .يف بعــض
الحــاالت ،بــدأت املــرأة تعمــل يف مهــن هيمــن
عليهــا الرجــال يف املاضــي ،ويف حــاالت أخــرى
بــدأت النســاء بإنشــاء مشــاريع جديــدة مــن
منازلهــن يف أغلــب األحيــان ،والبعــض منهــن
لجــأن إلــى ممارســة أعمــال بدنيــة شــاقة متدنيــة
األجــور اســتجابة لألزمــة االقتصاديــة أو بســبب
فقــدان الرجــل املعيــل .مــن جانــب آخــر فرضــت
الحــرب قيــودا إضافيــة ىلع مشــاركة املــرأة
املنخفضــة ســلفًا يف ســوق العمــل.
يوصــي موجــز السياســة هــذا بضــرورة أن تكــون
املبــادرات االقتصاديــة الجزئيــة لجــذب النســاء
إلــى ســوق العمــل مصحوبــة بجهــود طويلــة
األجــل ملعالجة الهيــاكل االجتماعيــة واالقتصادية
التــي قيــدت تحــول النســاء إلــى قــوة عاملــة يف
املاضــي ،كمــا يجــب أن تقــاد التدخــات بالتشــاور
املحلــي مــع النســاء والرجــال مــن جميع الشــرائح،
ويجــب أن تعــزز العمــل الــذي يوفــر دخــا جيــدا،
وأمانــا وحمايــة اجتماعيــة .مــن ناحيــة أخــرى،
يمكــن لنظــام الحصــص أن يتيــح للمــرأة القيــام
بــدور نشــط يف مراحــل التعــايف وإعــادة اإلعمــار،
ويجــب أن تشــارك املــرأة أيضــا يف املســتويات
املختلفــة لصنــع القــرار ســواء يف جهــود بنــاء
الســام أو بعــد انتهــاء النــزاع اليمنــي.

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق
(.)CARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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النســاء اليمنيــات إلــى العمــل البدنــي الشــاق غيــر الرســمي والمنخفــض األجــر كتدبيــر المنــازل ،بينمــا
اضطرت نساء أخريات إلى التسول.
يســتعرض موجــز السياســة هــذا النزاعــات الناشــئة ،ويقــدم بعــض المبــادئ لتوجيــه الجهــود للحفــاظ
علــى المكتســبات المحتملــة لمشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة ،وتحســين فــرص حصــول جميع النســاء
اليمنيات على أعمال الئقة بعد الصراع.

نظرة عامة على القوى العاملة في اليمن
تعتبــر القــوى العاملــة فــي اليمــن غيــر متعلمــة وغيــر رســمية إلــى حــد كبيــر ،وتتســم بمعــدل مشــاركة
منخفــض كلمــا تدنــى مســتوى تعليمهــا (((.كمــا تتســم فــرص العمــل بعــدم التوافــق بيــن مؤهــات
العمــال وأدوارهــم ،مــع ارتفــاع معــدالت البطالــة (((.وعلــى الرغــم مــن عــدم توفــر إحصائيــات نهائيــة،
تشــير تقديــرات مــا قبــل الصــراع إلــى أن مــا بيــن  %12.5و %25مــن القــوى القــادرة علــى العمــل كانــت
فعليــا عاطلــة عــن العمــل ،مــع ارتفــاع هــذه األرقــام بشــكل كبيــر بيــن الشــباب والنســاء (((.وكانــت حوالــي
 %42.4من القوى العاملة تعمل لحسابها الخاص أو في شركات مملوكة للعائلة.
معظــم القــوى العاملــة فــي اليمــن مــن الذكــور ،وال تتوفــر بيانــات كميــة حاليـاً عــن نســبة مشــاركة المــرأة
فــي ســوق العمــل ،حيــث كانــت تقديــرات مشــاركتها قبــل الصــراع متباينــة؛((( وتعــد عمليــة قيــاس
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مهمــة صعبــة تنطــوي علــى تحديــات منهجيــة ،منهــا مســألة مــا إذا
كان ينبغي إدراج العمل غير مدفوع األجر كجلب المياه في النشاط االقتصادي أم ال.

(((

ووفقــاً إلحصــاء أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة فــي  ،2014-2013شــاركت  %6فقــط مــن النســاء فــي
القــوى العاملــة ،بينمــا كانــت  %7فقــط مــن الوظائــف تشــغلها النســاء .عــام  ،2013وتــم ربــط مســتويات
التعليــم العالــي بزيــادة مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة ،حيــث كانــت نســبة  %62.1مــن النســاء
الحاصــات علــى تعليــم جامعــي يشــكلن جــزءاً مــن القــوى العاملــة فــي اليمــن ،مقارنــة بـــ  %4.5فقــط
طـاع غــر الرســمي ،وكان معــدل
 )1قــدرت منظمــة العمــل الدوليــة أن أقــل مــن ثلــث القــوى العاملــة يف اليمــن حصلــت عــى تعليــم ثانــوي ،يف حــن أن  73.2%مــن الوظائــف كانــت يف الق ـ
املشاركة يف القوى العاملة  .36.3%انظرYemen Labor Force Survey 2013-2014,” International Labor Organization (ILO), 2015, https://www.ilo.org/“ :
.wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf. Accessed March 19, 2019
 )2قدرت منظمة العمل الدولية أن  83%من اليمنيني إما كانوا مؤهلني أكرث من الالزم أو غري مؤهلني لوظائفهم .انظرILO, Yemen Labor, 5 :

 )3قدرت منظمة العمل الدولية إجمايل البطالة بنسبة  ،13.5%بينما بلغ معدل البطالة بني النساء  26.1%وبني الشباب  .24.5%انظر :منظمة العمل الدولية ،العمل يف اليمن،
وكانت تقديرات صندوق النقد الدويل مختلفة ،حيث بلغ إجمايل البطالة عام  2014ما حوايل  .26%انظرILO, Yemen Labor, 5. Estimates from the International :
Monetary Fund differ, with total unemployment estimated in 2014 to be roughly 26 percent. See: Republic of Yemen IMF Country Report
No. 14/276, International Monetary Fund, September 24, 2014,https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Republic-of-Ye.men-2014-Article-IV-Consultation-and-Request-for-a-Three-Year-Arrangement-41901. Accessed March 19, 2019
 )4ووفقــاً لبيانــات مقدمــة مــن البنــك الــدويل ،فقــد انخفــض معــدل مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة مــن  23%عــام  1999إىل  6%فقــط عــام  2014ومــع ذلــك ،فقــد ســجل الجهــاز
املركزي اليمني لإلحصاء زيادة بنسبة  36.5%يف عدد النساء املشاركات يف القوى العاملة بني عامي  2004و ،2010ويمكن تفسري هذا جزئياً بزيادة نسبتها  29.4%لعدد السكان
سـاء غــر العامــات بنســبة
خـول ســوق العمــل ،إال أن ارت ـفـاع عــدد الن ـ
سـاء لد ـ
سـاء يف ســن العمــل خــال هــذه ال ـفـرة ،.يف حــن أن هــذا يشــر أيضــا إىل اســتعداد أكــر لــدى الن ـ
مــن الن ـ
 88،9%بــن عامــي  2004و 2010يعكــس تراجــع معــدل الطلــب لهــن يف ســوق العمــل ،و باألرقــام املطلقــة ،دخلــت  172ألــف ا ـمـرأة إىل القــوى العاملــة بــن عامــي  2004و،2010
سـاء العامــات زاد بنســبة  7ألــف ا ـمـرأة فقــط .انظــرMichele Bruni, Andrea Salvini, and Lara Uhlenhaut, “Demographic and Labor Market :
لكــن عــدد الن ـ
Trends In Yemen,” ILO, 2014, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_358144.
.pdf. Accessed March 19, 2019

Mansour Omeira, “From informality to decent work in Yemen,” ILO, March 2013,https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arab� )5
.states/---ro-beirut/documents/publication/wcms_218216.pdf. Accessed March 19, 2019
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مــن الحاصــات علــى تعليــم ابتدائــي أو أقــل .ووفق ـاً الســتطالع أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة ،فمــن
بيــن  293ألــف امــرأة تــم توظيفهــن قبــل الصــراع ،كان حوالــي نصفهــن يعملــن فــي الزراعــة ،إمــا كمن ِتجات

ألبــان وتربيــة حيوانيــة أو كمزارعــات ،بينمــا كان ثلثهــن يعملــن فــي قطــاع الخدمــات ،وشــكلت العامــات
العشر من الرجال.
في شركات مملوكة للعائلة نسبة الثلث مقارنة مع أقل من ُ
هنــاك افتقــار وتناقــض لمؤشــرات انخفــاض أو ارتفــاع القــوى العاملــة مــن النســاء بشــكل عــام ،ومــع ذلــك،
وبــكل المقاييــس ،فقــد ظلــت مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة اليمنيــة منخفضــة ،حتــى بالنســبة
لمنطقــة تعــد مشــاركة اإلنــاث المنخفضــة فيهــا مــن ســمات ســوق العمــل ،وذلــك بالرغــم مــن األحــكام
القانونيــة لحمايــة المــرأة فــي ســوق العمــل ،حيــث يعتــرف قانــون العمــل رقــم  5لعــام  (((،1995المتعلــق
بقضايــا العمــل فــي اليمــن ،بحــق المــرأة بالمســاواة فــي األجــر والترقيــة والفــرص والتدريــب والواجبــات،
ويحظــر التمييــز علــى أســاس الجنــس ،كمــا يوفــر ســاعات عمــل أقــل للعامــات الحوامــل أو المرضعــات،
وإجازة أمومة لمدة  60يوماً بأجر كامل.
ويضمــن الدســتور اليمنــي لجميــع المواطنيــن الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة االقتصاديــة للبــاد (((.كمــا
صــادق اليمــن علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (((،علــى الرغــم مــن أن
العديــد مــن جوانــب التشــريعات الوطنيــة اليمنيــة ال تمتثــل للمعاهــدة (((.والحظــت اللجنــة المعنيــة
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ،والتــي تراقــب تنفيــذ المعاهــدة ،فــي اســتعراضها األخيــر لليمــن أن
فــرص المــرأة فــي العمــل بالقطاعيــن العــام والخــاص محــدودة؛ وأن معظــم النســاء العامــات كــن يعملــن
في القطاع الزراعي بدون أجر.

(((1

هنــاك عوامــل متعــددة أعاقــت دخــول المــرأة إلــى القــوى العاملــة ،وجــاءت اليمــن أســفل القائمــة فــي
التقريــر العالمــي عــن الفجــوة بيــن الجنســين لــكل عــام علــى مــدار العقــد الماضــي ،ممــا يشــير إلــى
التباينــات الكبيــرة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي فــي البــاد ((1(.فالمعاييــر االجتماعيــة القبليــة
والذكوريــة فــي اليمــن تعــد عام ـ ً
ا رئيســياً يســهم فــي انخفــاض مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة،
كمــا تمــت مواجهــة فكــرة العمــل مدفــوع األجــر للمــرأة باعتقــادات واســعة االنتشــار بــأن أدوار المــرأة
منزليــة فــي المقــام األول ،متضمنــة اإلنجــاب ومســؤوليات أســرية واســعة النطــاق ،فضــ ً
ا عــن وجــود
وصمــة ســلبية منتشــرة حــول النســاء الالئــي يعملــن خــارج المنــزل ((1(،وعنــد إجــراء مســح مــن قبــل
Labor Code, Act No. 5 of 1995, Republic of Yemen,https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44043/65001/E95YEM01.htm#a42. Ac� )6
.cessed March 19, 2019
صـول يف  19مــارس /آذار ،2019 ،بينمــا تنــص املــادة  41عــى أن
 )7دســتور الجمهوريــة اليمنيــة ،املــواد  .https://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf 42 ،41تــم آخــر و ـ
سـاء شــقائق الرجــال” ،تمي ـيـزا ثقافيــا ضــد ا ـملـرأة ،وهــي حالــة أخــت التــي
جميــع املواطنــن متســاوون يف الحقــوق والواجبــات ،فقــد قــال البعــض إن املــادة  ،31التــي تنــص عــى أن “الن ـ
تســتحق أقــل مــن األخ .انظــرElham Manea, “Yemen,” inWomen’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance, ed.:
Sanja Kelly and Julia Breslin (New York, NY: Freedom House; Lanham, MD: Rowman&Littlefield, 2010). https://freedomhouse.org/sites/
.default/files/inline_images/Yemen.pdf. Accessed March 19, 2019
ضـاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد ا ـملـرأة يف عــام  ،1984واالل ـتـزام بهــذه
 )8صادقــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية (دولــة جنــوب اليمــن قبــل الوحــدة) عــى اتفاقيــة الق ـ
املعاهــدة نقــل إىل جمهوريــة اليمــن املوحــدة يف عــام  .1990انظــر.Manea, “Yemen,” 6 :

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Yemen,” Committee on the Elim�“  )9
ination of Discrimination Against Women, July 9, 2008, https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/cedaw-c-yem-co-6.pdf.
.Accessed March 19, 2019
.CEDAW, “Concluding Observations,” 6 )10

The Global Gender Gap Report 2018,” World Economic Forum, December 17, 2018, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf.“  )11
.Accessed March 19, 2019
.Bruni, Salvini, and Uhlenhaut, “Demographic and Labor Market Trends,” 38 )12
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منظمــة العمــل الدوليــة ،قالــت معظــم النســاء إنهــن لــم يشــاركن فــي قــوى العمــل ألســباب شــخصية،
كوجــود مســؤوليات أســرية أو رفــض األســر ،وليــس بســبب نقــص الوظائــف المتاحــة ،ووجــدت دراســة
أجريــت عــام  2010أن %76.9مــن النســاء اليمنيــات خــارج القــوى العاملــة غيــر نشــيطات اقتصاديــاً
النخراطهن في أعمال منزلية.

(((1

وحصــرت القيــم الثقافيــة التــي تحــد مــن تفاعــل المــرأة مــع الرجــال خــارج األســرة أنــواع العمــل التــي
يمكــن أن تؤديهــا المــرأة ،فخيــارات العمــل النســائية كانــت مقيــدة إلــى حــد كبيــر بالوظائــف “األنثويــة”
كالموظفــات المكتبيــات والســكرتيرات والمدرســات والممرضــات ((1(.ويتــم الحصــول علــى العديــد مــن
الوظائــف فــي اليمــن مــن خــال العالقــات الشــخصية ،ممــا يــؤدي إلــى حرمــان النســاء المحصــورات فــي
دائرتهــن الخاصــة ((1(.كمــا أثــرت ثقافــة الفصــل بيــن الجنســين فــي تعليــم الفتيــات ،خاصــة فــي المناطــق
الريفيــة حيــث حــد االختــاط فــي المدرســة نتيجــة نقــص المعلمــات مــن التحــاق الفتيــات بالتعليــم.

(((1

ويؤثــر بعــد مســافة المــدارس ونقــص مرافــق الصــرف الصحــي للفتيــات فــي المــدارس الريفيــة أيضــا فــي
التحاقهــن بالمــدارس ((1(.باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،يتوقــع مــن الفتيــات تأديــة أعمــال منزليــة أكثــر مــن الفتيان،

ويقــل عــدد الفتيــات الملتحقــات بالمــدارس عــن عــدد األوالد ،إضافــة إلــى ارتفــاع معــدل التســرب مــن
المدرســة بيــن الفتيــات ((1(.وأدى انخفــاض مســتويات محــو األميــة بيــن النســاء إلــى تقييــد فــرص عملهــن؛
حيث أن  %55فقط من النساء اليمنيات متعلمات ،مقارنة بـ  %85من الرجال.

(((1

فــي نفــس الســياق أدى الــزواج المبكــر وارتفــاع معــدالت الخصوبــة إلــى الحــد مــن الفــرص التعليميــة
للمــرأة وقدرتهــا علــى االنضمــام إلــى القــوى العاملــة ((2(،ويمكــن الرتفــاع معــدالت اإلنجــاب للمــرأة اليمنيــة
أن يــؤدي إلــى ممارســات تمييزيــة مــن قبــل أربــاب العمــل الذيــن يمنعــون توظيــف النســاء بســبب
التكاليــف المرتبطــة بتعييــن بدائــل واالســتثمار فــي موظفيــن جــدد ((2(.كما أدت خيــارات التنقــل الضعيفة
ومحدودية تواجد مؤسسات رعاية األطفال إلى تقييد خيارات توظيف النساء.

(((2

.Bruni, Salvini, and Uhlenhaut, “Demographic and Labor Market Trends,” 53 )13
.ILO, “Technical and Vocational Education,” 1 )14

.ILO, “Technical and Vocational Education,” 4-5 )15

.Bruni, Salvini, and Uhlenhaut, “Demographic and Labor Market Trends,” 27 )16

Conflict and Gender Relations in Yemen,” Care International, Oxfam, and GenCap, November 2016, https://www.care-international.org/“  )17
.files/files/YemenGenderReport171116.pdf. Accessed March 19, 2019
 )18أظهرت بيانات الفرتة  2007-2008أن معدل االلتحاق بالصفوف  1-6كان  94.5%للبنني و  76%للبنات؛ وبالنسبة للتعليم الثانوي ،انخفض معدل االلتحاق إىل  43.3%للبنني
و 22.9%للبنات .انظر.Bruni, Salvini, and Uhlenhaut, “Demographic and Labor Market Trends,” 27 :

Adult and Youth Literacy National, Regional and Global Trends, 1985-2015,” UNESCO, June 2013, http://uis.unesco.org/sites/default/files/ )19
.documents/adult-and-youth-literacy-national-regional-and-global-trends-1985-2015-en_0.pdf. Accessed on March 19, 2019
 )20يف عام  ،2013كانت  31.9%من النساء الاليئ ترتاوح أعمارهن بني  20و 24عاماً متزوجات قبل سن الـ  18عاماً و 9.4%كن متزوجات قبل سن الـ  .15انظر:
“ ”�Child Marriage in the Middle East and North Africa – Yemen Country Brief,” UNICEF Middle East and North Africa Regional Office in col
laboration with the International Center for Research on Women, 2017,https://www.unicef.org/mena/media/1821/file. Accessed: March
 ;19, 2019انخفضــت معــدالت الخصوبــة يف اليمــن ،مــن  8.86والدة لــكل ا ـمـرأة عــام  1985إىل  3.99عــام  ،2015لكنهــا ال ـتـزال أعــى مــن املعــدل العاملــي البالــغ  2.4والدة لــكل ا ـمـرأة.
انظرFertility rate, total (births per woman) - Yemen,” World Bank Open Data,https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?loca�” “:
.tions=YE. Accessed March 19, 2019

.Bruni, Salvini, and Uhlenhaut, “Demographic and Labor Market Trends,” 46 )21

FawziaBamrahoul, “Legislation and laws related to the work of Yemeni Women,” Yemeni Parliament Observatory, http://www.ypwatch. )22
.org/page.php?id=960. Accessed March 19, 2019
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تأثير الحرب على النساء العامالت
دمــر النــزاع الحالــي االقتصــاد اليمنــي ،وتــرك مالييــن اليمنييــن غيــر قادريــن علــى تأميــن االحتياجــات
األساســية ،كمــا أدى االنهيــار االقتصــادي إلــى وقــوع كارثــة إنســانية ،وقــد تقلــص االقتصــاد اليمني بنســبة
تقــدر بـــ  ((2(%50وســط انخفــاض فــي صــادرات النفــط ،وانخفــاض قيمــة الريــال اليمنــي ،وحصــار التحالــف
العســكري بقيــادة الســعودية للموانــئ الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن ،واألضــرار الماديــة للشــركات
والبنيــة التحتيــة ((2(.كمــا أدى النــزاع إلــى تقليــص فــرص العمــل بشــكل كبيــر ،فــي حيــن لــم يتقــاض
معظــم عمــال القطــاع العــام أجورهــم بشــكل منتظــم أو كامــل منــذ أغســطس /آب  ((2(.2016وفقــد حوالي
 %55مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص وظائفهــم ،فــي حيــن تــم تقييــد قطاعــي الزراعــة وصيــد
األسماك بشدة ،رغم أنهما القطاعان الرئيسيان للعمل في األرياف.

(((2

كان لتحديــات ســوق العمــل المدفوعــة بالنــزاع آثــار متعــددة األوجــه علــى النســاء ،وتشــير األبحــاث إلــى
أنــه فــي البدايــة ،أثــرت الحــرب علــى النســاء فــي القــوى العاملــة أكثــر مــن الرجــال ،ففــي عــام ،2015
انخفضــت عمالــة الذكــور بنســبة  ،%11بينمــا انخفضــت عمالــة اإلنــاث بنســبة  ((2(.%28وتتفــاوت هــذه
األرقــام علــى الصعيــد المحلــي ،فبينمــا انخفضــت عمالــة النســاء فــي صنعــاء بنســبة  ،%43بســبب تضــرر
القطاع الخاص بشدة ،ارتفع فع ً
ال عدد النساء العامالت في عدن بنسبة .%11
وفــي عــام  ،2015كانــت الشــركات المملوكــة للنســاء أكثــر تضــرراً مــن الشــركات المملوكــة للذكــور ،بالرغــم
مــن أن عــدد الشــركات المتضــررة فعـ ً
ا أقــل بكثيــر حيــث أنهــا كانــت تمثــل  %4فقــط مــن جميع الشــركات
قبــل النــزاع ((2(.فــي حيــن أن  %26مــن الشــركات فــي قطاعــات التجــارة والخدمــات والصناعــة قــد أغلقــت
بحلــول عــام  ،2015وقــد ارتفــع هــذا المعــدل إلــى  %42بيــن الشــركات المملوكــة للنســاء ،وعــادة بســبب
األضــرار الماديــة ،إضافــة لفقــدان رأس المــال ونقــص الكهربــاء والوقــود ((2(.ووجــدت صاحبــات المشــاريع
صعوبــة أكبــر مــن نظرائهــن الذكــور فــي الوصــول إلــى الحســابات المصرفيــة بالــدوالر ،وذلــك وفقـاً لدراســة
أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

(((3

ومــع تواصــل الحــرب ،أدى النــزاع المطــول إلــى بعــض الزيــادات فــي عمالــة النســاء ،فقــد أدى القتــال إلــى
ارتفــاع كبيــر فــي عــدد األســر التــي تقودهــا النســاء؛ لفقــد كثيــر مــن الرجــال دخلهــم بســبب النــزاع ،وفــي
بعــض الحــاالت أصبحــت المــرأة هــي المعيــل ((3(.كمــا قــادت الحاجــة الماديــة عــدداً متزايــداً مــن النســاء
Yemen’s Economic Outlook - October 2018,” World Bank, October 3, 2018, http://pubdocs.worldbank.org/en/547461538076992798/mpo- )23
.am18-yemen-yem-9-14-kc-new.pdf. Accessed March 19, 2019
Generating New Employment Opportunities in Yemen,” Development Champions, October 10, 2018, https://devchampions.org/publica� )24
.tions/policy-brief/Generating-new-employment-opportunities. Accessed March 19, 2019

.World Bank, “Outlook 2018,” 1 )25

Humanitarian Needs Overview 2018,” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, December 2017, https://www.unocha.org/“  )26
.sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf. Accessed March 19, 2019
Yemen Damage and Needs Assessment - Crisis Impact on Employment and Labour Market” ILO, January 2016,https://www.ilo.org/wcm� )27
.sp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf. Accessed March 19, 2019

Rapid Business Survey: Impact of the Crisis on Private Sector Activity,” UN Development Program and Small and Microenterprise )28
Promotion Service, November 16, 2015, http://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PovRed/Docs/UNDP%20SMEPS%20Rapid%20Busi.ness%20Survey.pdf. Accessed March 19, 2019
Yemen Socio-Economic Update Issue 25 - Costs of War in Yemen,” Ministry of Planning and International Cooperation Economic Stud� )29
.ies and Forecasting Sector, July 2017, https://fscluster.org/sites/default/files/documents/yseu25_english_final.pdf. Accessed March 19, 2019
.UNDP and SMEPS, “Rapid Business Survey, 8 )30

Brigitte Rohwerder, “Conflict and Gender Dynamics in Yemen,” Institute of Development Studies, March 30, 2017,https://reliefweb.int/ )31
.sites/reliefweb.int/files/resources/068-Conflict%20and%20Gender%20dynamics%20in%20Yemen.pdf. Accessed March 19, 2019
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إلــى بــدء مشــروعات جديــدة ،غالبـاً مــا تكــون أعمــاال منزليــة مثــل إنتــاج الطعــام فــي المنــزل لبيعــه ،أو
بيــع المالبــس واإلكسســوارات عبــر اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي ((3(.ولقــد تمكــن أولئــك الذيــن
أسســوا مشــاريع ناجحــة مــن دعــم أقاربهــم بدخلهــم ،كمــا اســتلمت بعــض األرامــل الشــركات التــي كانــت
مملوكة من قبل أزواجهن المتوفين.

(((3

لقــد فتحــت الحــرب مهنــا جديــدة أمــام النســاء ،وقــد دفــع تدفــق التمويل اإلنســاني لليمــن إلــى التوظيف
فــي قطــاع المســاعدات اإلنســانية ،ووفق ـاً لدراســة أجريــت عــام  ،2018فمــن المرجــح أن تعمــل النســاء
فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة أكثــر مــن الرجــال ((3(.كمــا شــاركت النســاء فــي توزيع المســاعدات
اإلنســانية ،وتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات وإدارة المشــاريع المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي وتعزيــز النظافــة ،فض ـ ً
ا عــن توفيــر الدعــم النفســي والتدريــب الموجــه نحــو ســبل العيــش
والتوعيــة بشــأن الصحــة والتعليــم ((3(.ودخلــت النســاء أثنــاء النــزاع إلــى المهــن التــي كانــت مغلقــة
أمامهــن نظــراً للقيــود الثقافيــة ،مثــل العمــل كنادلــة أو بائعــة تجزئــة ،بالرغــم مــن التبايــن المناطقــي
لذلــك حتــى داخــل المحافظــات ((3(.ففــي تعــز ،وبينمــا دخلــت بعــض النســاء ســوق العمــل ألول مــرة أثنــاء
النــزاع ،كشــفت بعــض األبحــاث أن وجــود جماعــات إســامية متشــددة قــد حــد مــن قــدرة النســاء علــى
الحركــة وأدى إلــى فقدانهــن وظائفهــن ((3(.وقــد تــم توظيــف بعــض النســاء لــدى قــوات األمــن ألطــراف
النــزاع ،فتــم تجنيــد النســاء فــي قــوات المقاومــة الشــعبية بتعــز ،حيــث شــغلن نقــاط تفتيــش وشــاركن
في مداهمات منزلية ((3(،وانضممن إلى “الزينبيات” ،الميليشيات النسائية للحوثيين.

(((3

ّ
وأثــر تعليــق رواتــب الخدمــة المدنيــة فــي ســبتمبر /أيلــول  2016علــى ســبل عيــش الموظفيــن المدنييــن
وكذلــك المالييــن مــن اليمنييــن المعتمــد عليهــم كمعيليــن ،فــي حيــن واصــل بعــض موظفــي الخدمــة
المدنيــة العمــل ،ولكــن دون أجــر منتظــم ،وتــم دفــع آخريــن إلــى مهــن أخــرى ،وأبلغــت نســاء يمنيــات عــن
حاالت لممرضات ومعلمات أصبحن يعملن اآلن في خياطة المالبس وتصفيف الشعر.
فــي حيــن أن النــزاع قــد أوجــد فرصـاً جديــدة لبعــض النســاء ،فقــد دفــع القتــال النســاء أيضـاً إلــى آليــات
التأقلــم الســلبية ،بمــا فــي ذلــك االســتدانة والتســول والدعــارة ((4(.كمــا ارتفــع زواج األطفــال بشــكل هائــل
خــال النــزاع ،حيــث لجــأت األســر إلــى تزويــج بناتهــن فــي وقــت مبكــر لتأميــن مدفوعــات المهــر وعــدم
 )32مقابالت الكاتبة مع نساء يمنيات يف صنعاء وتعز وحضرموت وعدن.2018 ،

 )33املصدر نفسه.

Tom Lambert and Afar Consulting, “Yemen Multi-Sector Early Recovery Assessment,” UNDP and The Global Cluster for Early Recovery, )34
.August 18, 2018, http://earlyrecovery.global/sites/default/files/yemen-multisector-earlyrecoveryassessment.pdf. Accessed March 19, 2019

”,Care, Oxfam and Gencap, “Gender Relations )35

 )36مقابالت الكاتبة مع نساء يمنيات يف صنعاء وتعز وحضرموت وعدن.2018 ،

عـاء وتعــز وحضرمــوت وعــدن2018 ،؛ Marie-Christine Heinze and Sophie Stevens, “Women as Peacebuilders in
سـاء يمنيــات يف صن ـ
 )37مقابــات املؤلفــة مــع ن ـ
_Yemen,” Social Development Direct and Yemen Polling Center, June 2018, http://www.sddirect.org.uk/media/1571/sdd_yemenreport_full
.v5.pdf. Accessed April 9, 2019
Nasser al-Sakkaf, “Yemen War: Women Play Growing Role for Anti-Houthi Forces,” Middle East Eye, December 21, 2016, https://www. )38
middleeasteye.net/news/yemen-war-women-play-growing-role-anti-houthi-forces. Accessed March 19, 2019; “Yemeni Women: Armed
and Dangerous,” The New Arab, December 21, 2015. https://www.alaraby.co.uk/english/society/2015/12/21/yemeni-women-armed-and-dangerous. Accessed March 19, 2019; “From the Ground Up: Gender and Conflict Analysis in Yemen,” Care International, Oxfam and GenCap,
October 2016, https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620112/rr-yemen-gender-conflict-analysis-201016-en.pd.f;jsessionid=AF2BB237F802AC644E6EEA451B567741?sequence=1. Accessed March 19, 2019

Samia Al-Aghbari, “Houthis ‘Zainabia’ - Soft Hands for Dirty Work,” Al Masdar, November 22, 2018, https://www.almasdaronline.com/ )39
.articles/161296. Accessed March 19, 2019
 )40مقابالت الكاتبة مع نساء يمنيات يف صنعاء وتعز وحضرموت وعدن.2018 ،
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تكلــف االعتنــاء بهــن ((4(.كمــا ارتفــع معــدل العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بنســبة  ((4(.%63وفــي
بعــض المناطــق ،أدى القتــال إلــى جعــل النســاء أقــل قــدرة علــى مغــادرة المنــزل بســبب المخــاوف
األمنيــة ((4(.وأُجبــرت بعــض النســاء علــى األعمــال الشــاقة غيــر الرســمية ذات األجــور المتدنيــة ،كتنظيــف
المنازل ،وجمع الحطب وغسيل المالبس.

(((4

تشــير بعــض األبحــاث إلــى أن مشــاركة المــرأة المتزايــدة فــي القــوى العاملــة كان لهــا آثــار إيجابيــة ،كزيــادة
دور المــرأة فــي اتخــاذ القــرار األســري مث ـ ً
ا ((4(.وذكــرت نســاء أنــه فــي بعــض األســر التــي بــدأت النســاء
فيهــن بكســب الدخــل وإدارة األســرة ،تحمــل الرجــال مســؤوليات النســاء التقليديــة كالطهــي ورعايــة
األطفــال وجلــب الميــاه ،ممــا أدى إلــى إعــادة تقييــم األدوار بيــن الرجــل والمــرأة ((4(.وفــي حيــن أن هــذا
يشــير إلــى حــدوث تغييــر كبيــر فــي مجتمــع ذكــوري بشــدة ،فقــد أدى ذلــك أيضــاً إلــى زيــادة النــزاع
المنزلــي ،بمــا فــي ذلــك التعنيــف اللفظــي والجســدي للنســاء واألطفــال ((4(.عــاوة علــى ذلــك ،أفــادت
معلومــات مــن نســاء ورجــال أن النــزاع قــد أثــر ســلباً علــى العالقــات الزوجيــة ،بســبب إحبــاط الرجــال
لفقدانهــم دور المعيــل فــي بعــض الحــاالت ،وفــي حــاالت أخــرى ألن النســاء ُحبســن فــي المنــزل بســبب
تدهــور الوضــع األمنــي ،ممــا جعلهــن أكثــر اعتمــاداً علــى أزواجهــن ((4(.وتتطلــب المحافظة علــى التغييرات
اإليجابيــة فــي مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل بعــد انتهــاء النــزاع بــذل جهــود متواصلــة لدعــم
توظيف المرأة وتمكينها من المشاركة في أدوار صنع القرار.

(((4

Falling Through the Cracks: The Children of Yemen,” UNICEF, March 2017, https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Yemen_2_Years_-_ )41
.children_falling_through_the_cracks_FINAL.pdf. Accessed March 19, 2019

UNFPA Humanitarian Response in Yemen - 2017,” UN Population Fund, October 2017, https://www.unfpa.org/sites/default/files/re�“  )42
.source-pdf/2017_Yemen_Humanitarian_Response_brochure_-_Oct_2017_final_f-_email_version.pdf. Accessed March 19, 2019

Shared Tandon, “Quantifying the Impact of Capturing Territory from the Government in the Republic of Yemen,” World Bank, May 2018, )43
.http://documents.worldbank.org/curated/en/834521527693205252/pdf/WPS8458.pdf. Accessed March 19, 2019
 )44مقابالت الكاتبة مع نساء يمنيات يف صنعاء وتعز وحضرموت وعدن.2018 ،

.Brigitte Rohwerder, “Gender Dynamics,” 8; Care, Oxfam and Gencap, “From the Ground Up,” 47 )45
.Care, Oxfam and Gencap, “Gender Relations,” 14 )46
.Care, Oxfam and Gencap, “Gender Relations,” 14 )47
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.Marie-Christine Heinze and Sophie Stevens, “Peacebuilders,” 26 )49
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التطلع قدم ًا
ستســتمر إعاقــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي اليمــن مــا لــم يتــم إعــادة التــوازن وتجــاوز حالــة
الالمســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي فــي القــوى العاملــة بالبــاد .إن أولويــة اليمــن العاجلــة
والملحــة هــي التســوية السياســية إلنهــاء النــزاع ،وبعــد ذلــك ،يجــب بــذل كل الجهــود للحفــاظ علــى أي
مكاســب إيجابيــة فــي معــدالت توظيــف النســاء التــي ســمحت بهــا الحــرب وتوســيعها ،ومــع ذلــك ،فــإن
المكاســب طويلــة األمــد ســتتطلب تحــوالً اجتماعيـاً وثقافيـاً واســع النطــاق لضمــان حصــول جميــع النســاء
اليمنيــات علــى فرصــة المشــاركة فــي النشــاط االقتصــادي ،واألعمــال المثمــرة والتــي تحقــق دخــل
مناسب.
مــن هــذا المنطلــق ،يتــم تقديــم المبــادئ التاليــة لتوجيــه الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز فــرص عمــل المــرأة
في اليمن:
 )1يعــد التعافــي االقتصــادي العــام وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة شــرطين مبدئييــن لتحســين مشــاركة
المــرأة فــي القــوى العاملــة ،وســيكون نجــاح المبــادرات المطبقــة تقليدي ـاً لزيــادة مشــاركة المــرأة
المهنيــة — كإشــراك النســاء فــي تنظيــم المشــاريع ،أو زيــادة فــرص الحصــول علــى تمويــل متناهــي
الصغر أو تشجيع األعمال المنزلية — معتمداً على ضمان وجود سوق الستيعاب إنتاجهن.
 )2يجــب أن تكــون المبــادرات االقتصاديــة الدقيقــة إلشــراك المــرأة فــي القــوى العاملــة مصحوبــة
بجهــود طويلــة األمــد لمعالجــة الهيــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة والوصمــات الثقافيــة التــي
قيدت مشاركة المرأة.
 )3ال ينبغــي اســتخدام دور النســاء كمقدمــات للدعــم اإلنســاني كوســيلة لتحقيــق غايــة مؤقتــة ،بــل
كفرصــة لتدريــب النســاء وتمكينهــن ،ويجــب علــى جميــع الجهــات المانحــة التــي تقــدم الدعــم
اإلنساني أن تلزم المنظمات المنفذة بتبني مثل هذه البرامج في عملها.
 )4هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســة للتأكــد مــن مــدى التغييــرات التــي حركهــا النــزاع فــي القــوى
العاملــة النســوية ،ولرصــد وتتبــع ديناميــات جديــدة فــي مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة
بمختلــف المحافظــات ،وعلــى المســتويات الديموغرافيــة والتعليميــة المختلفــة ،فقــد كان تأثيــر
النزاع على عمالة النساء مختلفاً تماماً في عدن عنه في صنعاء على سبيل المثال.
 )5يجــب أن يتــم توجيــه التدخــات الراميــة إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة بالمزيــد
مــن الدراســات ،لتحســين فهــم العوامــل التــي تحــول دون دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل ،ويجــب
أن يشمل ذلك التشاور مع النساء والرجال اليمنيين من جميع شرائح المجتمع اليمني.
 )6يجــب أن تلعــب المــرأة دوراً نشــطاً علــى مســتوى صنــع القــرار فــي جهــود بنــاء الســام وعلــى
المســتوى السياســي فــي اليمــن بعــد انتهــاء النــزاع ،لتمكينهــا مــن تشــكيل مجتمــع مســتجيب
للمشــاركة الكاملــة للمــرأة ،بمــا فــي ذلــك القــوى العاملــة ،وصياغــة وتنفيــذ سياســات تراعــي فوارق
النوع االجتماعي وتعزز توظيف النساء.
 )7يمكــن أن تكــون أنظمــة المحاصصــة وســيلة فعالــة لضمــان قيــام المــرأة بــدور نشــط فــي جهــود
التعافي وإعادة اإلعمار.
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 )8يجــب أن تعطــي جهــود مــا بعــد النــزاع أولويــة إلعــادة بنــاء نظــام التعليــم فــي اليمــن بمــا يعــزز
مشــاركة الفتيــات ،ال ســيما فــي المناطــق الريفيــة ،مــن أجــل تحســين معــدالت محــو األميــة بيــن
النســاء ،كمــا يجــب أن يكــون لــدى المــدارس معلمــات ومرافــق مناســبة للفتيــات ،وال ينبغــي أن
تعزز المناهج الدراسية األدوار النمطية للجنسين.
 )9يمكــن للتعليــم التقنــي والمهنــي الجيــد أن يزيــد مــن فــرص دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل،
ويجــب أن يكــون هــذا التدريــب متصـ ً
ا بمتطلبــات ســوق العمــل ،وتقليديـاً ،كانــت النســاء يتدربــن
فــي التعليــم التقنــي والمهنــي علــى مهــن نســائية تقليديــة منخفضــة األجــر كالحــرف اليدويــة،
وبــدالً مــن ذلــك ،ينبغــي أن يركــز التدريــب علــى المهــارات التــي يوجــد طلــب عليهــا فــي الســوق،
والتي تقدم عوائد أعلى ،وبالتالي فرص أفضل لالستقالل االقتصادي.
 )10يجــب أن تراعــي كل الجهــود الراميــة إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة الســياق
االجتماعي والثقافي الفريد لليمن ،خاصة إذا كانت ستشمل جميع اليمنيات.

مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف
هــذه الوثيقــة تعكــس حص ـرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون ،وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو
شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق ( )CARPOأو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا
أي مــن املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة .كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف
االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.

إعادة تصور االقتصاد اليمني | يوليو 2019

9

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس ،2017
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة
للبـــاد خـــال فتـــرة الحـــرب ،وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة
م ــا بع ــد انته ــاء الح ــرب .يه ــدف املش ــروع إل ــى بن ــاء
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة
ّ
املطلعـــة وتعزيـــز
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة
حضوره ــا يف الخط ــاب الع ــام ،باإلضاف ــة إل ــى التأثي ــر
اإليجاب ــي يف خط ــط التنمي ــة املحلي ــة واإلقليمي ــة
والدوليـــة.
يتألف املشروع من أربعة مكونات:
 )1منتديـــات رواد التنميـــة ،والتـــي تجمـــع خبـــراء
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ،والتـــي ســـتحدد
القضايـــا الرئيســـية للتدخـــل وتقتـــرح توصيـــات
ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.

 )2الخليـــة البحثيـــة ،والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا
وتوصيـــات املنتديـــات ســـتبحث يف أفضـــل
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم
ملبـــادرة «إعـــادة التصـــور لالقتصـــاد اليمنـــي».
 )3ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة
ىلع املســـتوى املحلـــي ،بمـــا يف ذلـــك القطـــاع
الخ ــاص والش ــباب ومنظم ــات املجتم ــع املدن ــي،
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعالميـــة تتـــم عبـــر كل
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي ،وذلـــك
بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع.
 )4وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة
وإط ــاع األط ــراف املعني ــة ىلع نتائ ــج املش ــروع،
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة
قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :
الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى
إلـى إحـداث فـارق عبـر اإلنتـاج
املعـريف ،مـع تركيـز خـاص ىلع
اليمـن واإلقليـم املجـاور .تغطـي
إصـدارات وبرامـج املركـز ،املتوفرة
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،
التطـورات السياسـية واالجتماعية
واالقتصاديـة واألمنيـة ،بهـدف
التأثيـر ىلع السياسـات املحليـة
واإلقليميـة والدوليـة.
www.sanaacenter.org

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليـة .تتمتـع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.
www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.
www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حدة ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :
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