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، بلقيس زباره،  ي
 إيمان الجــو�ف

يك ياداف ســتايسي فيل�ب

مة لمقد ا

ــات  ــاء اليمني ــهامات النس ــى إس ــة ع ــذه الورق ــز ه ترك
ي ســتة مجــاالت أساســية لدعــم الســام المســتدام: 

�ف
االقتصــاد، والمجتمع، والثقافة، والسياســة، والتعليم، 
ــة. يعــد هــذا الموجــز جــزءا  ــة، والبيئ واالأمــن والعدال
ي 

ي مجــال بناء الســام �ف
ي �ف

وع "التعــاون البحــ�ث مــن مــرث
ي 

وع أوســع يشــجع التعــاون البحــ�ث اليمــن"، وهــو مــرث
ي اليمــن، 

ي الــدولي حــول متطلبــات الســام �ف
اليمــ�ف

مــع  اكــة  بالرث التطبيقيــة  الدراســات  مركــز  وينّفــذه 
ق )CARPO( نيابــة عــن الوكالــة االألمانيــة للتعــاون  الــرث

دور النساء في 
بناء السالم 

في اليمن

ملخص 

ــة،  ــرب الحالي ــن الح ــنوات م ــس س ــوال خم ط
ي مجموعة واسعة من 

شــاركت النســاء اليمنيات �ف
ي 

ي التماسك االجتماعي و�ف
ي تسهم �ف

االأنشــطة ال�ت
ف  ي ح�ي

بناء الســام المجتمعي غ�ي الرســمي. و �ف
أنهــن قــد ال يصفــن عملهــن دائًمــا بمثــل هــذه 
ي اليمــن يضعــن 

ــإن النســاء �ف المصطلحــات، ف
بالفعــل أسًســا للســام المســتدام مــن خــال 
ي من شــأنها المســاعدة 

الممارســات اليوميــة الــ�ت
ي 

ي تغيــ�ي المشــهد العــام لحقــوق المــرأة �ف
�ف

اف عــى نطاق  ة مــا بعــد الحــرب. إنَّ االعــ�ت فــ�ت
أوســع بعمــل النســاء، ســواء منــه مدفــوع االأجر 
ي زمــن الحــرب والظروف 

وغــ�ي مدفــوع االأجــر، �ف
ف التماســك  المهيئــة لــه قــد يعمــل عــى تحســ�ي
واالأمــن  االقتصــادي  واالســتقرار  االجتماعــي 
وري لتحقيق الســام المســتدام  ي ال�ف

نســا�ف االإ
بمــا يتوافــق مــع أولويــات قــرار االأمــم المتحدة 
رقــم 1325. اســتناًدا إل المقابات ومجموعات 
ي صيف وخريف 

ي أجريــت �ف
النقــاش البؤريــة الــ�ت

عــام 2019، تســتعرض هــذه الورقــة طيفــا 
متنوعــا مــن تجــارب النســاء بخصــوص الــ�اع 
ي بنــاء الســام اليومــي 

وبخصــوص المشــاركة �ف
ي أجــزاء مختلفــة مــن البــاد، وتدعــو الورقــة 

�ف
ف  إل اتبــاع نهــج قائــم عــى االســتحقاق يعــ�ت
ــة  ــداف المتنوع ــم االأه ــرأة، ويدع ــة الم بفاعلي
لهــا، ويعمــل عــى االســتفادة مــن مســاهماتها 

الحاليــة لدعــم الســام المســتدام.
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دور النســـاء �ف

، GIZ، وبتفويــض مــن الــوزارة االتحاديــة  الــدولي
1.)BMZ( االألمانيــة للتعــاون االقتصادي والتنمية

ك�ب الــذي يواجه النســاء اليمنيات  إن التحــدي االأ
ي 

اليــوم هــو بــا شــك الخســائر المســتمرة الــ�ت
ي تضعف 

تســببت بهــا الحــرب الدائــرة حاليا والــ�ت
ــن  ــذ الزم ــا من ــف أص ي الضعي

ــ�ف ــاد اليم االقتص
ــة  ــك هــي الرســالة المدوي الســابق للحــرب. وتل
ي االأنحــاء المختلفــة من 

ي تــم التعبــ�ي عنهــا �ف
الــ�ت

ــم  ــة. وبالرغ ــا الدراس ــت فيه ي أجري
ــ�ت ــاد ال الب

مــن ذلــك، وكمــا تظهــر دراســتنا هــذه ودراســات 
مماثلــة أخــرى، فــإن انعــدام االأمــن االقتصــادي 
هــو أيًضــا دافــع أســاسي للمــرأة لتغيــ�ي أدوارهــا 
السياســية.2  وحــ�ت  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
ــانية  نس ــاعدات االإ ــود المس ــتفادت جه ــد اس وق
مكانــات، و إن كان  غاثيــة مــن بعــض هــذه االإ واالإ
عــى نحــو أكــ�ب مــن خــال التعامــل مــع النســاء 
كمقدمــات  أو  االأساســية  للخدمــات  كقنــوات 
ــ�ي  ــات. غ ــم االحتياج ــية لتقيي ــات االأساس للبيان
أننــا نــرى أن عمــل النســاء اليمنيــات يســهم أك�ث 

. مــن ذلــك بكثــ�ي

ي 
ي تلعبها النســاء �ف

بدراســة االأدوار المتنوعــة الــ�ت
مجتمعاتهــن عى مــدى ظروف الحــرب المختلفة 
يــة، فــإن مــن  ي المناطــق الريفيــة والح�ف

و�ف
ــ�ي إحــدى الناشــطات،  الواضــح، عــى حــد تعب

ي 
ــات الســام �ف ــر CARPO 06: فهــم متطلب ي اليمــن ، انظــر تقري

ــاء الســام المســتدام �ف لاطــاع عــى مناقشــة أشــمل للمجــاالت الســتة وأهميتهــا لبن  1
ف  عــام والقطــاع الخــاص ، و الــذي حــددت فيــه مارايكــه ترانســفيلد ومــاري كريســت�ي ي والمــرأة والشــباب واالإ

اليمــن: احتياجــات وأدوار المجتمــع المــد�ف
ــاح عــى ي مــارس 2019 ، مت

ــرث �ف ــذي نُ ــر ، ال طــار المفاهيمــي لهــذه الورقــة. التقري ه االإ ف ــ�ف هاي
 https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf )22.10.2019(.

انظر  2
Fawziah al-Ammar, Hannah Patchett and Shams Shamsan )15.12.2019(: A Gendered Crisis: Understanding the Experiences of Yemen’s 

War, Sana’a Center for Security Studies, available at: https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480 )16.12.2019(.
انظر  3

Afrah Nasser )2019(: ‘Yemeni women confront their marginalization’, in: Middle East Report 282, p. 12.
انظر  4

United Nations Security Council Resolution 1325 )2000(.  
Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement )16.01.2020(.

ي عــدن وصنعــاء ، فضــاً عــن 
ي أغســطس و ســبتم�ب 2019 مــع نســاء ورجــال �ف

ف �ف ف الرئيســي�ي ف البؤريــة والمقابــات مــع المبحوثــ�ي كــ�ي أجريــت مجموعــات ال�ت  5
ف بمقابلــة مــن نفــس  نــ�ي ف البؤريــة مكونــة مــن رجــال أو نســاء مق�ت كــ�ي ي لحــج وصنعــاء. كانــت مجموعــات ال�ت

ي محافظــ�ت
ي المناطــق الريفيــة �ف

عــدة قــرى �ف
اع المســلح عــى مقربــة مــن المــكان. لقــد صيغــت نتائــج هــذه الدراســة بشــكل إجمــالي  ف ي وقــت كان فيــه الــ�ف

الجنــس. تــم إجــراء بعــض هــذه االأبحــاث �ف
. ف ؛ وذلــك مــن أجــل حمايــة ســامة المشــارك�ي ف مــع إخفــاء هويــة المبحوثــات والمبحوثــ�ي

ي اليمــن ليســت باالأمــر الســهل 
أن "الحــرب �ف

ي الحقيقة، 
الــذي تواجهه النســاء اليمنيــات."3 و�ف

فــإن حيويــة العديــد مــن المجتمعــات المحليــة 
ي اليمــن تعتمــد عــى العمــل – مدفــوع االأجــر 

�ف
وغــ�ي مدفــوع االأجــر – الــذي تقــوم بــه النســاء، 
ي تدعــم 

ي تهيئــة الظــروف الــ�ت
والــذي يســاهم �ف

الســام المســتدام. وهــذا العمــل ال يخلــو 
ي جميــع أنحــاء 

مــن المخاطــر، فالنســاء تواجــه �ف
ــار  ــن وانتش ــدام االأم ــبب انع ــوداً بس ــاد قي الب
ــط دعــم المجتمعــات  ــارص المســلحة. يرتب العن
ــذا  ــرأة – وه ــل الم ــراد االأرسة بعم ــة وأف المحلي
وري لبعــض مــا تقــوم  ط مســبق ورصف الدعــم رسث
ي مســاهماتهن 

قــل، وتبــ�ف بــه النســاء عــى االأ
الناجحــة مصــادر جديــدة لحصولهن عى الدعم 
االجتماعــي. يتمــاسث ذلــك مــع أولويــات تعميــم 
ي قــرار مجلس 

مراعــاة منظــور النــوع االجتماعي �ف
اف  االأمــن رقــم 1325، الــذي يســعى إل االعــ�ت
ي بنــاء الســام 

ي التنــوع �ف
بــدور المــرأة ودعمهــا �ف

الرســمي وغــ�ي الرســمي واالنتعــاش.4 يحــدد هذا 
ي 

ــدا�ف ــد عــى البحــث المي ــذي يعتم الموجــز، ال
ــام 5،2019  ــف ع ــف وخري ي صي

ــري �ف ــذي أج ال
ي تســهم بهــا النســاء اليمنيــات عــى 

الطــرق الــ�ت
ي الســام 

ي تب�ف
ي خلــق الظروف ال�ت

أرض الواقــع �ف
المســتدام، كمــا يرســم طريًقــا نحــو إدمــاج 
ــط  ــام والتخطي ــاء الس ي بن

ــات �ف ــاء اليمني النس
لمــا بعــد الحــرب.

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
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لمحة تاريخية موجزة لنشــاط النســاء 
اليمن ي 

�ف

لمــدة عقــد كامــل قبــل بدايــة الحــرب الحاليــة، 
ي اليمــن 

كانــت فجــوة تنميــة النــوع االجتماعــي �ف
ي العالــم. حيث عانت النســاء باســتمرار 

االأســوأ �ف
لمام بالقــراءة والكتابة  مــن انخفــاض معدالت االإ
ــال  ــن الرج ــة ع ــوء التغذي ــدالت س ــاع مع وارتف
، فضــا عــن ارتفــاع مســتويات العنــف  ف اليمنيــ�ي
القائــم عــى النــوع االجتماعــي. فقــد كانــت 
ي ســوق العمــل عشــية انتفاضــة 

مشــاركة المــرأة �ف
ف عــن مشــاركة الرجــال.6  2011 أقــل بنحــو الثلثــ�ي
ومــع ذلــك، تمكنــت اليمــن مــن تقليــص فجــوة 
ــة  ــراءة والكتاب ــة الق ي معرف

ــي �ف ــوع االجتماع الن
 ،2013 الشــباب بحلــول عــام  ف مجموعــة  بــ�ي
لكــن نظــرا الأن الحــرب عطلــت نظــام التعليــم 
بصــورة شــاملة، فمــن المحتمــل أن تكــون هــذه 
المكاســب قــد انعكســت تمامــاً.7 عــى الرغــم من 
ي تضمن 

ي وال�ت
ي الدســتور اليم�ف

االأحــكام الواردة �ف
للنســاء الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون، فقد 
ي 

ف �ف ــ�ي ة مــن التمي ــ�ي تعرضــت النســاء الأشــكال كب
مواجهاتهــا مــع كل مــن الدولــة والمجتمــع قبــل 
اع  ف ــ�ف ــاء ال ــا أن ضعــف الســلطة أثن الحــرب، كم
قــد زاد مــن حــدة ذلــك. وتظــل مشــاركة النســاء 
ــض  ي بع

ــاف، و�ف ة للخ ــ�ي ــة مث ــية العلني السياس
الحــاالت، تشــكل خطــراً عليهــن.8
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UNDP )2018(: Labor Force Participation Rate, Human Development Reports, United Nations Development Programme. Available at 

http://hdr.undp.org/en/content/labour-force-participation-rate-female-male-ratio )26.06.2019(.
انظر  7

Mareike Transfeld )2018(: ‘Yemen’s education system at a tipping point: Youth between their future and present survival’, in: Marc 
Lynch and Stacey Philbrick Yadav )eds.(: Politics, Governance, and Reconstruction in Yemen, POMEPS Studies 29, Project on Middle 

East Political Science, pp. 39–42. Available at https://pomeps.org/wp-content/uploads/2018/02/POMEPS_Studies_29_Yemen_Web-REV.
pdf )26.06.2019(.

انظر  8
Saferworld )31.10.2013(: Young Women Start New Campaigns on Safety and Security in Yemen. Available at https://www.saferworld.org.

uk/resources/news-and-analysis/post/599young-women-start-new-campaigns-on-safety-and-security-in-yemen )26.06.2019(.
 UNDP )2019(. 9 

انظر  10
Stacey Philbrick Yadav and Janine Clark )2010(: ‘Disappointments and new directions:  

Women, partisanship, and the regime in Yemen’, in: HAWWA: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World 8, pp. 55–95.

ه، فــإن تجــارب النســاء  ي غــ�ي
ي ســياقنا هــذا و�ف

 �ف
اليمنيــات كانــت وال تــزال متباينــة إل حــد كبــ�ي 
يحة  حســب التاريــخ المؤســ�ي للمنطقــة أو الرث
ي تنتمي إليهما المرأة. من الصعب 

االجتماعيــة ال�ت
تصــور ‘حركــة نســائية‘ يمنيــة موحــدة تمتــد عــ�ب 
هــذه االنقســامات. كانــت النســاء الناشــطات 
ية  سياســًيا قبل الحرب من سكان المناطق الح�ف
قــل،  ــوي عــى االأ ــم الثان حاصــات عــى التعلي
ــع  . وم ــالي ــم الع ــان التعلي ــن االأحي ــ�ي م ي كث

و�ف
ي عــام 2011، كان 

ــة االنتفاضــة �ف ي بداي
ذلــك، �ف

ي 
ــون �ف ف يعيش ــ�ي ــن اليمني ــط م ــة فق ي المائ

36 �ف
، كان % 10.3 من  ي

المــدن و عــى الصعيد الوط�ف
ي حصلــن 

النســاء فــوق ســن 25 عــام هــن الــا�ت
ي هــذا الصــدد، شــكلت 

عــى تعليــم ثانــوي.9 و�ف
ي العقــد االأول مــن 

النســاء النشــطات سياســيا �ف
القــرن الحــالي طبقــة نخبويــة.

ة منــذ توحيــد شــمال اليمــن  خــال معظــم الفــ�ت
ي العــام 1990، ســيطر الرجــال عــى 

ــه �ف وجنوب
السياســة الحزبيــة بحدة، وتم اســتخدام "قضية 
ــزاب  ف أح ــ�ي ــة ب ــة خافي ــا قضي ــرأة" بوصفه الم
المعارضــة اليمنيــة.10 ونتيجــة لذلــك، لجــأت 
التســعينيات  ي 

�ف سياســياً  المنخرطــات  النســاء 
ف  ، إل تركــ�ي ي العقــد االأول مــن القــرن الحــالي

و�ف
. فالقيود  ي

ي المجتمــع المــد�ف
جهودهــن النشــطة �ف

ــة  ــود القانوني ف – القي المفروضــة عــى الناشــط�ي
ي 

هيب غ�ي الرســمية وال�ت وأشــكال المضايقــة وال�ت
ي صــورة تحــرش أو تخويف عى 

غالبــاً مــا تكــون �ف

http://hdr.undp.org/en/content/labour-force-participation-rate-female-male-ratio
https://pomeps.org/wp-content/uploads/2018/02/POMEPS_Studies_29_Yemen_Web-REV.pdf
https://pomeps.org/wp-content/uploads/2018/02/POMEPS_Studies_29_Yemen_Web-REV.pdf
https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/599young-women-start-new-campaigns-on-safety-and-security-in-yemen
https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/599young-women-start-new-campaigns-on-safety-and-security-in-yemen
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ــة  ــن فعالي ــد م ــي – تح ــوع االجتماع ــاس الن أس
النســاء. و مــع ذلــك غالبــا مــا عملــت الناشــطات 
ي كثــ�ي مــن االأحيان مــن خال شــبكات اجتماعية 

�ف
ف )ذكــور( لاحتفاظ  ف حزبيــ�ي كة مــع ناشــط�ي مشــ�ت
ــتبدادي  ــدي االس ــط التع ــاحة وس ــض المس ببع
ول مــن القــرن 

أ
لنظــام صالــح.11 �في العقــد اال

للكثــ�ي  الجوهــري  المحتــوى  تحــول   ، الحــالي
ي قطــاع الجمعيــات بشــكل 

مــن نشــاط النســاء �ف
ي اتجــاه القضايــا االقتصاديــة 

أكــ�ث رصاحــة �ف
ي تمــاش مــع العديــد مــن أحــزاب 

والسياســية و �ف
ــات  ــن منظم ــم تتمك ــك، ل ــع ذل ــة. وم المعارض
ي وال أحزاب المعارضة الرئيســية 

المجتمــع المــد�ف
مــن تلبيــة هــذه المطالــب.

ي االنتفاضــة 
ة مــن النســاء �ف  شــاركت أعــداد كبــ�ي

ــهد  ــهًرا، ويستش ــتمرت 11 ش ي اس
ــ�ت ــعبية ال الش

النشــطاء والمحللــون عــى حــد ســواء بالطبيعــة 
التحويليــة لهــذا النشــاط عــى التوقعــات )عنــد 
ــاء.12  ــاط النس ــوص نش ــاء( بخص ــال والنس الرج
غــ�ي أنــه ظــل لــدى النســاء اليمنيــات عــدد قليل 
ي مثــل هــذا التحــول. فقــد ظلــت 

كاء �ف مــن الــرث
اك  ــاق إرسث ــن نط ــة ع ــية خارج ــزاب السياس االأح
النســاء إل حــد كبــ�ي بعــد االنتفاضــة. وعندمــا 
الحكومــة  إل  الرســمية  المعارضــة  انضمــت 
االنتقاليــة، قام جميع أعضاء التحالف المعارض 

انظر  11
Stacey Philbrick Yadav )2011(: ‘Antecedents of the revolution: Intersectoral networks and post-partisanship in Yemen’,  

in: Studies in Ethnicity and Nationalism 11/3, pp. 550–63.
انظر  12

Abdelkarim Ghanem )03.01.2019(: ‘Addressing social fragmentation in Yemen’, Sana‘a Center for Strategic Studies.  
Available at http://sanaacenter.org/publications/analysis/4843 )26.06.2019(.

Erica Gaston )2014(: Process Lessons Learned in Yemen’s National Dialogue,” Special Report 342, United States Institute for Peace. 
Available at https://www.usip.org/sites/default/files/SR342_Process-Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf )26.6.2019(.

انظر  13
Ala Qasem )2014(: Five Barriers to Youth Engagement, Decision-Making, and Leadership in Yemen’s Political Parties, Saferworld. 

Available at https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/785-five-barriers-to-youth-engagement-decision-making-and-leader-
ship-in-yemens-political-parties )26.06.2019(.

Mareike Transfeld )2016(: ‘Political bargaining and violent conflict: Shifting elite alliances as the decisive factor in Yemen’s 
transformation’, in: Mediterranean Politics 21/1, pp. 150–69.

 Ghanem )2019(. 14
 Nasser )2019(. 15

ــات  ــق االنتخاب ك بتعلي ــ�ت ــاء المش ــزاب اللق الأح
الطبيعيــة،  السياســية  والعمليــات  الداخليــة 
ف أحــزاب اليمــن أكــ�ث ح�يــة وأقــل قــدرة  تاركــ�ي
أو اســتعداًدا لدمــج أصــوات جديــدة أكــ�ث مــن 
ذي مــن قبــل.13 و بســبب المتطلبــات الخارجيــة 
ي للنســاء فرصة 

فقــد أتــاح مؤتمــر الحــوار الوطــ�ف
للتــداول بشــأن مســتقبل اليمــن، ولكــن تدهــور 
االأوضــاع االأمنيــة واالقتصاديــة أعاق بشــكل كب�ي 
 ، نشــاط النســاء. لــم يعمــل أي فصيــل ســياسي
ــدرات،  ــة أو الق ــن االأيديولوجي بغــض النظــر ع
ــوده  ي وع

ي �ف
ــ�ف ــوار الوط ــر الح ــم مؤتم ــى دع ع

حــول العدالــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو 
السياســية للنســاء.14

دور المــرأة خالل الرصاع

ي حــرب اليمن 
كانــت المشــاركة الرســمية للنســاء �ف

طة  ي الرث
محــدودة، ولكنهــا تتضمن دوًرا نشــًطا �ف

واالحتجــاز. 15 دعمــت النســاء بشــكل غــ�ي رســمي 
ــم  ــداد وتقدي ــال "إع ــن خ ــة م ــل مختلف فصائ
الطعــام والمــاء إل ســاحة المعركــة، عــن طريق 
ف ،  ــ�ي ف والمدني ــ�ي ــن المقاتل ــى م ــض الجرح تمري
عــات لدعــم الجرحــى، وتشــجيع  وجمــع الت�ب
ــلح  ــاح المس ــام إل الكف ــى االنضم ــن ع أطفاله

 http://sanaacenter.org/publications/analysis/4843
https://www.usip.org/sites/default/files/SR342_Process-Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf
https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/785-five-barriers-to-youth-engagement-decision-making-and-leadership-in-yemens-political-parties
https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/785-five-barriers-to-youth-engagement-decision-making-and-leadership-in-yemens-political-parties
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للدفــاع عــن مدينتهــم."16 اجمــاال، يشــ�ي بحثنــا 
ي المتطلبات االجتماعية 

إل أن إســهامات النساء �ف
ي 

للســام تفــوق بكثــ�ي دورهــن كمشــاركات �ف
ــالي يســلط الضــوء عــى قدرتهــن  الحــرب، وبالت
ي إيجــاد حلــول دائمــة لمشــاكل 

عــى المســاهمة �ف
كــ�ث إلحاًحــا. اليمــن االأ

ي 
 تشــ�ي المقابــات ومجموعــات النقــاش الــ�ت

الحــرب  أن  إل  لدينــا  البحــث  فريــق  أجراهــا 
ــع  ي لجمي

ــا�ف نس ــن االإ ــاف االأم ــد أدت إل إضع ق
، مــع آثارهــا المتباينــة مــن الناحيــة  ف اليمنيــ�ي
المكانيــة واالجتماعيــة، وكذلك عى أســاس النوع 
يــة  االجتماعــي. يتعــرض ســكان المناطــق الح�ف
ــة  ــ�ي البني ــلح وتدم اع المس ف ــ�ف ــبب ال ــود بس للقي
ف أن ســكان الريــف  ي حــ�ي

التحتيــة المدنيــة، �ف
يتأثــرون بشــكل مبارسث أك�ث بانقطــاع الوصول إل 
المــدن ومواردهــا. تختلــف التوقعــات االأساســية 
للخدمــات الحكوميــة ليــس فقــط حســب الموقع 
بــل بالقيــاس إل تجــارب مــا قبــل الحــرب، حيث 
ي 

ي مدينــة صنعــاء أكــ�ب تغ�ي �ف
ف �ف شــهد المبحوثــ�ي

الظــروف. وبالمقارنــة إل ذلــك، كان المبحوثــون 
ي المناطــق الريفيــة أقــل اعتمــاداً عــى الدولــة 

�ف
ــة –  ــة التحتي ــات االأساســية والبني الخدم ي توف�ي

�ف
ــال  ــن خ ــم م ــة احتياجاته ــعون لتلبي ــم يس فه

مجموعــة واســعة مــن القنــوات. 

ي 
تتعرض النســاء والفتيات للعنف بشــكل اســتثنا�أ

ي تقيد قدرتهن 
من خال انتشار نقاط التفتيش ال�ت

عــى الحركــة وتعرضهــن الأشــكال مــن المضايقــة 

انظر  16
Marie-Christine Heinze and Marwa Baabbad )2017(: Women Nowadays Do Anything: Women’s Role in Conflict, Peace, and Security 

in Yemen, Saferworld, Yemen Polling Center and CARPO, p. 14. Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/06/
Heinze-Baabbad-Women-nowadays-do-anythingupdate.pdf )26.06.2019(

انظر  17
Fawziah al-Ammar and Hannah Patchett )2019(: The Repercussions of War of Women in the Yemeni Workforce, Rethinking Yemen’s 

Economy, CARPO. Available at https://devchampions.org/publications/policy-brief/The_Repercussions_of_War_on_Women_in_the_Yeme-
ni_Workforce )09.01.2020(. 

Marie-Christine Heinze and Sophie Stevens )2018(: Women as Peacebuilders in Yemen, Social Development Direct and Yemen Polling 
Center. Available at http://www.sddirect.org.uk/media/1571/sdd_yemenreport_full_v5.pdf )26.06.2019(.

المرجع نفسه. انظر   18
Bushra al-Maqtari )17.09.2017(: ‘The evolution of militant Salafism in Taiz’, Sana‘a Center for Strategic Studies.  

Available at http://sanaacenter.org/publications/analysis/4843 )26.06.2019(.

واالعتــداء المبنيــة عــى النــوع االجتماعــي. وقــد 
عــزع االقتصــادي عــى مســتوى االأرسة –  ف أدى ال�ت
وخاصــة بعــد انقطــاع رواتــب الخدمــة المدنيــة 
ــاء  ــى النس ــرت ع ي أث

ــ�ت ــام 2016 – وال ــذ ع من
بشــكل غــ�ي متناســب – إل الدفــع بالمزيــد مــن 
ل، وهو  ف النســاء إل البحــث عــن عمل خــارج الم�ف
االأمــر الــذي يزيــد مــن مســاهماتهن االقتصاديــة 
ــ�ث  ــر أك ــه، لمخاط ــت نفس ي الوق

ــن، �ف ويعرضه
ــك، يجــب  ــى ذل ــاوة ع ــن.17 ع ــق بحمايته تتعل
ف إل تعزيــز مطالبهــن  ي يســع�ي

عــى النســاء الــا�أ
ي 

ف أو االنخراط �ف ف الجنس�ي بخصوص المســاواة ب�ي
ي – يجب عليهــن مواجهة 

العمــل الســياسي العلــ�ف
ة مــن  ي أجــزاء كثــ�ي

ايــد �ف ف بيئــة معاديــة بشــكل م�ت
ي تســيطر 

ــ�ت ــد. إن الميليشــيات المتناحــرة ال البل
عــى مناطــق مختلفــة )ســواء تحــت ســيطرة 
ــا،  ــ�ث تحفًظ ــ�ف آراء أك ــا( تتب ــة وخارجه الحكوم
ــا مــا تســتند إل مزاعــم دينيــة، أكــ�ث ممــا  وغالًب
ف قبــل الحــرب.18  كان عليــه االأمــر لــدى اليمنيــ�ي
ي تحدثنــا إليهــن 

ف أن عمــل النســاء الــا�ت ي حــ�ي
و�ف

ــاً  ــدًدا قلي ــة، إال أن ع ــية واضح ــار سياس ــه آث ل
 ، منهــن وصفــن هــذا العمــل أنــه عمــل ســياسي
ــى  ــن ع ــًة أعماله ــن رصاح ــد منه ــف العدي وصن

أنهــا غــ�ي سياســية.

ــة،  ــات المذهل ــذه التحدي ــن ه ــم م ــى الرغ  ع
وبغــض النظــر عمــا إذا كــن يصفــن عملهــن بهذه 
الطريقــة أو تلــك، فــإن النســاء يتشــاركن بشــكل 
ي جميــع أنحــاء 

ي أعمــال بنــاء الســام �ف
مبــارسث �ف

البــاد. فهــن يفعلــن ذلــك مــن خــال مســاعدة 

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/06/Heinze-Baabbad-Women-nowadays-do-anythingupdate.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/06/Heinze-Baabbad-Women-nowadays-do-anythingupdate.pdf
https://devchampions.org/publications/policy-brief/The_Repercussions_of_War_on_Women_in_the_Yemeni_Workforce
https://devchampions.org/publications/policy-brief/The_Repercussions_of_War_on_Women_in_the_Yemeni_Workforce
http://www.sddirect.org.uk/media/1571/sdd_yemenreport_full_v5.pdf
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المنظمــات داخل اليمــن وخارجها لطرح موضوع 
االأمــن أو عدمــه مــن خــال منظــور أوســع لاأمن 
ي و الــذي يشــدد عــى المخاطــر الناجمــة 

نســا�ف االإ
ي اليمــن.19 

ي �ف
نســا�ف عــن التدهــور االقتصــادي واالإ

إن مناهــج المعالجــة الســابقة بخصــوص إصاح 
ة لوجهــات نظــر  ف ي منحــت مــ�ي

قطــاع االأمــن الــ�ت
ة ســابق" قد  أولئــك الذيــن لديهــم "مســتوى خ�ب
مالــت إل اســتبعاد النســاء مــن صنــع السياســة 
ي مجــال االأمــن،20 ومــع ذلــك تشــ�ي مســاهمات 

�ف
ي زمــن الحــرب إل أنهــن قــد 

النســاء اليمنيــات �ف
اتهــن ووســعن إطــار مــا يمكــن اعتباره  طــورن خ�ب

المعرفــة المتعلقــة باالأمــان.

ي تحدثنــا إليهن يركزن 
كانــت معظم النســاء الــا�ت

ــن  ــ�ث م ــالي أك ــن الح ــى وضعه ــن ع ي أحاديثه
�ف

ي اليمــن بعــد الــ�اع. ومع ذلــك، فإن 
دورهــن �ف

عملهــن غالبــاً مــا يحــاكي بشــكل مبــارسث الظــروف 
ي يريــن أنهــا حواجــز أمــام الســام، خاصــة 

الــ�ت
فيمــا يتعلــق بتدهــور الظروف المعيشــية. تشــ�ي 
ي التخىي 

ف �ف ي لحج وعدن إل أنهن ال يرغ�ب
النساء �ف

عــن هــذه االأشــكال الجديــدة مــن العمــل عندمــا 
ــك إل  تنتهــي الحــرب. تعــزو البعــض منهــن ذل
مســتوى المعيشــة االأعــى الــذي يمكنهــن تأمينــه 
ي بعــض الحــاالت عمــا كان عليــه 

لعائاتهــن �ف
ــك  ــض ذل ــر البع ــا تف ــام 2011، بينم ــل ع قب
مــن خــال زيــادة تقديرهــن لذاتهن وإحساســهن 
ي 

ي الشــمال، لــدى معظم النســاء الا�ت
بالفخــر. �ف

ــة  ــة والريفي ي ي المناطــق الح�ف
ــا إليهــن �ف تحدثن

ايــد بالفخــر، غــ�ي أنهن  ف نفــس هــذا الشــعور الم�ت
ي حــال توقفــت 

لــم يتوقعــن اســتمرار عملهــن �ف
حجــام ينبع  االأعمــال العدائيــة. يبــدو أن هذا االإ
ي مــن الحواجز الشــديدة 

عــى االقل بشــكل جــز�أ

انظر  19
Leonie Northedge )20.12.2017(: ‘Security provision in Yemen: Applying a human security focus’, in: Marie-Christine Heinze )ed.(: 

Addressing Security Sector Reform in Yemen: Challenges and Opportunities for Intervention During and Post-Conflict, CARPO Report 
04, pp. 49–55. Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/12/carpo_policy_report_04_2017.pdf )26.06.2019(. 

. المرجع نفسه ، ص. 52.  20
انظر  21

Maged al-Kholidy, Kate Nevens and Yazeed al-Jeddawy )forthcoming(:  
The Role of Youth in Peacebuilding in Yemen, CARPO and YWBOD.

 Heinze and Stevens )2018(, p. 44.  22 

أمــام المشــاركة االقتصاديــة والدعــم االأرسي 
ــمال  ي الش

ــاء �ف ــ�ي النس ــاك. تش ــوة هن ــل ق ق االأ
نتــاج  ي االإ

ي المقــام االأول �ف
إل أنهــن يشــاركن �ف

لي )الحــرف اليدويــة، وإنتــاج 
ف االقتصــادي المــ�ف

البخــور، ومــا إل ذلــك( وكذلــك زراعــة الكفــاف 
التوجــه  الريفيــة. ولوحــظ هــذا  المناطــق  ي 

�ف
ي تعــز.21 

ف الشــابات �ف لي بــ�ي
ف نتــاج المــ�ف إل االإ

ي المقــام االأول الســتكمال 
يهــدف هــذا العمــل �ف

 ، انيــات االأرس غــ�ي المســتقرة بشــكل كبــ�ي ف م�ي
ي كثــ�ي مــن االأحيــان يقلــل مــن االأمــن 

غــ�ي أنــه �ف
؛ إن إنفــاق مدخــرات النســاء لبــدء مثــل  المــالي
هــذه المشــاريع قــد يجعلهــن أقــل اســتقاالً من 
ــى  ــط، ع ــدى المتوس ــى الم ــة ع ــة المالي الناحي

الرغــم مــن زيــادة أرباحهــن.

باالتســاق مع الدراسات الســابقة، تواصل النساء 
ــاء الســام عــى أنهــا  ــد بعــض ســمات بن تحدي
ــذي  ــت ال ي الوق

ــ�ت �ف ــن، ح ــن متناوله ــدة ع بعي
ــع االأساســية  ــأن معالجــة الدواف ــه ب ــن في ف يع�ت
للــ�اع تتطلــب المشــاركة الكاملــة مــن المجتمع 
.22 إن الظــروف الســلبية الــ�تي تشــ�ي إليهــا  ي

اليمــ�ف
ك�ب  النســاء عــى أنهــا عوائــق أمــام مشــاركتهن االأ
عــام وانعــدام االأمن  – وخاصــة دور وســائل االإ
هــا  ي – هــي ظــروف يعت�ب

الشــخصي المتفــ�ث
ون خارجــة عــن إرادتهــن، وتتطلــب حــاً  ــ�ي الكث
ا.  ف فيــه دورا مبــارسث سياســياً ال يتصــور أن يلعــ�ب
ــا  ــي هن ــاف المناطق ــدو االخت ــك ، يب ــع ذل وم
، سنســعى إل تحديــد  ي القســم التــالي

مهــم. و�ف
االختافــات واالأنمــاط المطــردة االســتمرار عــى 
طــول محــاور الســيطرة السياســية المتعــددة و 

ــة المختلفــة. ي ــة والح�ف ي المناطــق الريفي
�ف

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2017/12/carpo_policy_report_04_2017.pdf
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ي متطلبات 
 مســاهمات النســاء �ف

ي اليمن
الســالم �ف

ي جميــع أنحــاء البــاد، يكمــن الدافــع الرئيــ�ي 
�ف

ي 
ــاء الحــرب �ف ي العمــل أثن

ــ�ي دور النســاء �ف لتغي
ــع  ــى جمي ــر ع ــذي يؤث ــادي ال ــان االقتص الحرم
هــذا؛  ومجتمعاتهــن.  البحــث  ي 

�ف المشــاركات 
ي 

ــ�ث ــو تف ــائع ه ــر الش ــرف االآخ ف أن الظ ــ�ي ي ح
�ف

ي تحديــد مــا تشــعر 
انعــدام االأمــن، ولــه دور �ف

النســاء أنــه يمكــن القيــام بــه، إل جانــب طبيعة 
ــا. إن دور االأرسة  ي يواجهنه

ــ�ت ــود ال ــدى القي وم
ي الدراســة 

مهــم للغايــة لجميــع المســتهدفات �ف
عــى الرغــم مــن أن آثــاره غامضــة؛ حيــث تشــ�ي 
النســاء إل ضغــوط االأرسة – خاصــة مــن االآبــاء 
ي تمثــل قيــوداً عــى عملهــن خارج 

خــوة – الــ�ت واالإ
ات منهن تستشــهد بدعم  ل، حــ�ت أن الكث�ي ف المــ�ف
للعمــل  وريــاُ  باعتبــاره رصف وآبائهــن  أزواجهــن 
ــر الفــروق  ــا تؤث ــه. كم ــام ب ــذي يمكنهــن القي ال
يــة / الريفيــة إل  القطاعيــة والمناطقيــة و الح�ف
حــد كبــ�ي عــى درجــة وطبيعــة أنشــطة النســاء 
أثنــاء الحــرب؛ وذلــك أن كل منطقــة تخضــع 
ي 

ــة. و�ف ــية مختلف ــة سياس ــات فاعل ــيطرة جه لس
طــار عمــل  ، تكشــف الطــرق المختلفــة الإ االأخــ�ي
ي البحــث عــن تأثــ�ي الموروثــات 

المشــاركات �ف
ف الشــمال والجنــوب مــن  ــ�ي الخاصــة بالفــروق ب

ــأدوار وحقــوق المــرأة. حيــث صلتهــا ب

االقتصاد

ي ســوق العمــل 
كانــت مشــاركة المــرأة الرســمية �ف

ــث شــكلت نســبة 6.8%  ــا، حي منخفضــة تقليدي
ي 

فقــط مــن القــوى العاملــة غــ�ي الزراعيــة �ف
إل  ورة  الــ�ف أدت  الحــرب،  خــال  اليمــن.23 
ي أجــزاء 

ي شــكل ومــدى عمــل النســاء �ف
ات �ف تغيــ�ي

  UNDP )2019(. 23
 Al-Ammar and Patchett )2019(, pp. 4–6. 24
 Al-Ammar and Patchett )2019(. 25 

Beatrix Beucher and James Rwampigi Aniyamuzaala )2016(: Women, Work, and War: Syrian Women and the Struggle to Survive Five 
Years of Conflict, CARE Research Report. Available at https://www.care.org/sites/default/files/documents/Syria_women_and_work_re-

port_logos_07032016_web.pdf )26.06.2019(.
Heinze and Stevens )2018(, p. 27.

 Transfeld and Heinze )2019(. 26 

ي للمــرأة 
نســا�ف ة مــن البــاد. أدى العمــل االإ كثــ�ي

ــر  ــوع االأج ــ�ي مدف ــر أو غ ــوع االأج ــواء مدف – س
– إل تطويــر مهــارات وقــدرات يمكــن نقلهــا إل 
بيئــة مــا بعــد  ي 

أنــواع أخــرى مــن العمــل �ف
ــة  ــات البؤري ــاث المجموع ــ�ي أبح ــرب.24 تش الح
ي عــدة محافظــات خــال الحــرب إل 

ــة �ف المقام
ي العــادات االجتماعيــة 

حــدوث بعــض التغيــ�ي �ف
ي ســبق أن عارضــت عمــل المــرأة خــارج 

الــ�ت
ــور  ي الذك

ــا�ف ي يع
ــ�ت ي االأرس ال

ــيما �ف ل، ال س ف ــ�ف الم
االأبحــاث  وتشــ�ي  البطالــة.  مــن  حاليــا  فيهــا 
هــا مــن االأبحــاث المماثلة  ي اليمــن وغ�ي

الســابقة �ف
ــد  ــد يول ــن أخــرى إل أن عمــل المــرأة ق ي أماك

�ف
ي المجتمــع ككل، 

ل و�ف ف ي المــ�ف
بعــض المقاومــة �ف

وبالتــالي يزيــد مــن مخاطــر حماية المــرأة.25 وكما 
ــإن مــدى  ي أجريناهــا، ف

ــ�ت ــات ال توضــح المقاب
قــدرة النســاء اليمنيــات عــى دعــم المتطلبــات 
ي 

�ف ف  المبــ�ي النحــو  عــى  للســام  االقتصاديــة 
ــث،26  ــذا البح ــية له ــة االأساس ــة المرجعي الورق
ــن  ــا إذا كان عمله ــى م ــ�ي ع ــد كب ــد إل ح يعتم
ي أرسهــن ومجتمعاتهن 

قــد غ�ي تصورات الرجال �ف
 . وكيفية حــدوث ذلك التغي�ي

ية  ي المناطق الح�ف
ي الشمال، تحدثت النساء �ف

 �ف
والريفيــة عــن مضاعفــة عــبء عملهــن حيــث 
يكافحــن لرعايــة أرسهــن ويولــدن دخــا أساســيا 
نتــاج االقتصــادي عى  إل حــد كبــ�ي مــن خال االإ
لي )مثــل الخياطــة والحــرف 

ف نطــاق صغــ�ي ومــ�ف
اليدويــة وإنتــاج البخــور(. لــم تتحــدث النســاء 
ي العمل 

ي مســاهمة الرجال �ف
عــن أي تغيــ�ي كب�ي �ف

. يصــف بعــض االأزواج دعمهــم لعمــل  لي
ف المــ�ف

وط بدعمهــن لهــم. بشــكل  زوجاتهــم بأنــه مــرث
ي المناطق الشــمالية الذين 

عــام، يدرك الرجــال �ف
لية تســتغرق وقًتا  ف تحدثنــا إليهــم أن المهام الم�ف
أطــول وتتطلــب جهــدا بدنيــا أك�ب بســبب انقطاع 

https://www.care.org/sites/default/files/documents/Syria_women_and_work_report_logos_07032016_web.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/Syria_women_and_work_report_logos_07032016_web.pdf
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الخدمــات االأساســية، لكنهــم ال يتحدثــون عــن 
لي للتعويــض 

ف زيــادة حصتهــم مــن العمــل المــ�ف
ات أو لتســهيل مشــاركة المــرأة  عــن هــذه التغيــ�ي

ي االأعمــال المــدرة للدخــل.
�ف

ي لحــج وعدن، تحدثت النســاء عن تقاســم أك�ث 
�ف

لي مــع أزواجهــن، وخاصــة 
ف إنصافــا للعمــل المــ�ف

وريــة  ي جمــع المــاء واحتياجــات االرسة ال�ف
�ف

المتطلبــات  هــذه  ف  تأمــ�ي إن  الطهــي.  كغــاز 
ــة  ينطــوي عــى التفاعــل مــع الســلطات المحلي
ــع  ي تتب

ــ�ت ــة و ال ــات التعاوني ــة و الجمعي الحاكم
ف توفــ�ي  نظامــا محــدداً للتوزيــع. فعندمــا يتعــ�ي
وريــات خــارج هــذه القنــوات المحليــة،  ال�ف
تذكــر النســاء أن الرجــال والنســاء يتشــاركون 
ف  ــ�ي ــرص تأم ــادة ف ــادر لزي ــن مص ــث ع ي البح

�ف
ــاح. ــات االأرسة بنج احتياج

ات  ي عــدن التغ�ي
ي البحث �ف

وصفــت المشــاركات �ف
ي القطــاع 

ي مشــاركة النســاء �ف
النوعيــة والكميــة �ف

أبلغــت  فقــد  الحــرب؛  بدايــة  منــذ  الخــاص 
ي االأنشــطة االقتصاديــة 

النســاء عــن مشــاركتهن �ف
نســانية عــى غــرار  ليــة وتوفــ�ي الخدمــات االإ ف الم�ف
ي الشــمال، لكــن العديــد منهــن وصفــن 

النســاء �ف
ــم  ــا تت ــة بأنه ــال التجاري ي االأعم

ــل �ف ــا العم أيًض
ي أماكــن مرئيــة 

ي الشــوارع أو �ف
إل حــد كبــ�ي �ف

ي ذلــك الفنــادق والمقاهــي وعربات 
أخــرى )بمــا �ف

ي لحــج، و عــى الرغــم 
الطعــام المتنقلــة(. �ف

مــن اختــاف االقتصــاد الريفــي عــن عــدن، إال 
ي صناعات 

أن النســاء ذكــرن أنهــن يعملــن أيضــا �ف
ي جعلتهــن عــى اتصــال منتظــم 

الخدمــات الــ�ت
ــيارات  ــاح الس ــك إص ي ذل

ــا �ف ــال، بم ــع الرج م
والهواتــف المحمولــة والبنــاء والتشــييد. تــم 
ــاركات  ــل المش ــن قب ــطة م ــذه االأنش ــد ه تحدي
ف أن النســاء  ي حــ�ي

ــدة للنســاء، �ف كمجــاالت جدي
والرجــال رحبــوا بالدخــل والشــعور بالمســاهمة، 
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كمــا وصفــوا هــذه االأدوار الجديــدة أيًضــا بأنهــا 
تخلــق مصــادر جديــدة للمقاومــة االجتماعيــة 
وحالــة انعدام االأمن الجســدي. تحدثت النســاء 
ي الجنــوب عــن أن ازواجهــن وأقاربهــن الذكــور 

�ف
، وعــزون  يقدمــون الدعــم لهــن بشــكل كبــ�ي
ــدة  المقاومــة الرافضــة لعملهــن إل جهــات بعي
ة؛ وبالتحديــد  عــن شــبكاتهن االجتماعيــة المبــارسث
إل "هيمنــة االأعــراف القبليــة" – وهــي حجــة لهــا 
ــن  ي يحرص

ــا�ت ــات ال ف العدني ــ�ي ــل ب ــخ طوي تاري
ــماليات أو  ــن و الش ــدود بينه ــيم الح ــى ترس ع
ــة  ينأيــن بأنفســهن عــن وجهــات النظــر التقليدي

ــا. ي يرفضنه
ــ�ت ال

لسياسة ا

لهــذه  االأساســية  المرجعيــة  الورقــة  توضــح 
الدراســة أن هنــاك ثاثــة متطلبــات سياســية 
أساســية للســام، وهــي: عمليــة ســام رســمية، 
واســتعادة مؤسســات الدولــة الوظيفية، وإدماج 
ي صنــع السياســات.27 

أكــ�ب للمســتوى المحــىي �ف
ي كل مجــال مــن 

فالنســاء مؤهــات للمســاهمة �ف
هــذه المجــاالت، عــى الرغــم مــن أن مــدى 
حيب بمســاهماتهن يعكس اتجاهات مختلفة. ال�ت

عــى المســتوى الدبلومــاسي الرســمي، كانــت 
ي 

اكهن بشــكل أك�ب �ف النســاء تضغــط من أجــل إرسث
مفاوضات الســام منذ بداية الحرب،28 وتمتعت 
النســاء ببعــض النجاحــات المحــدودة، مثــل 
ي 

ي ســاهمت �ف
ي مجموعــات العمــل ال�ت

االندمــاج �ف
اك  ي ديسم�ب 29.2018 إن إرسث

اتفاقية ستوكهولم �ف
 : ــاسي ــر أس ــية أم ــة الدبلوماس ي العملي

ــاء �ف النس
، أيــا كان شــكله، ســيضع  ي

فاتفــاق الســام النهــا�أ
االأســاس الســتعادة وتعزيــز مؤسســات الدولــة، 
ــات  ــون لعملي ــا، أن يك ــأنه، أيض ــن ش ــذي م وال
ي تشــمل النســاء فرصــة أفضــل 

الســام الــ�ت

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/yemeni-women-call-for-their-inclusion-in-peace-efforts
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/yemeni-women-call-for-their-inclusion-in-peace-efforts
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للنجــاح عــى المــدى المتوســط.30 إن االهتمــام 
ي مراحــل 

بقضايــا إدمــاج النســاء وتمكينهــن �ف
التخطيــط أمــر ذو أهميــة حيويــة مــن شــأنه أن 
ي 

دراك الناجــح للفــرص الــ�ت يمكــن النســاء مــن االإ
قــد يوفرهــا النظــام الجديــد.

ي قدمتهــا النســاء اليمنيــات 
إن المســاهمات الــ�ت

و  إنكارهــا،  يمكــن  ال  ي 
والــ�ت مجتمعاتهــن،  ي 

�ف
ي البقــاء عــى قيــد 

خصوصــا جهودهــن اليوميــة �ف
ي تعزيز الدعوة 

الحيــاة – يمكن االســتفادة منهــا �ف
إل حصولهــن عــى صــوت ســياسي وحصــة مــن 
 . ــىي ــتوى المح ــى المس ــرار ع ــع الق ــلطة صن س
ف دمــج  وأي هيــكل ســياسي يســعى إل تحســ�ي
القــدرات واالحتياجــات عــى المســتوى المحــىي 
ي صنــع السياســات، يجــب أن يــدرك أن النســاء 

�ف
ف  ــ�ي ــدرات وتأم ــذه الق ــر ه ــة تطوي ي طليع

ــنَّ �ف ك
هــذه االحتياجــات عــى مــدار الســنوات الخمس 
الماضيــة. فبــدالً مــن مجــرد انتظــار المؤسســات 
ــا  ي أو رفعه

ــأدوار النســاء �ف اف ب ــ�ت ــة لاع الدولي
لمؤسســات  يمكــن  الرســمية،  المفاوضــات  ال 
ــب  ــىي و يج ــتوى المح ــى المس ــرار ع ــع الق صن
عليهــا أن تدمــج المــرأة بشــكل أفضــل. ال تحتــاج 
ي بنــاء الســام إل أن 

إمكانــات مشــاركة النســاء �ف
ي القمــة" ولكــن يمكــن دمجهــا أوالً عــى 

تنشــأ "�ف
المســتوى المحــىي ثــم زيادتهــا.

ي تحدثنــا إليهــن، فــإن 
كمــا توضــح النســاء الــا�ت

ي تواجــه المجتمعــات 
ــ�ت ــات االأساســية ال التحدي

ي 
ــك الموجــودة �ف ــاً عــن تل ــة تختلــف نوعي الريفي

المــدن، كذلــك الحــال بخصــوص التوقعــات 
لمــا ســوف تقدمــه الســلطات السياســية. ففــي 
ــة  ــة التحتي ــا البني ــت فيه ي تعرض

ــ�ت ــق ال المناط
ال   ، وعــدن  كصنعــاء  كبــ�ي  ر  لــ�ف االأساســية 
ــزال عاقــل الحــارة )ممثــل الحــي( قــادًرا عــى  ي
ي المواقع 

وريــة �ف توزيــع بعض المســتلزمات ال�ف
ي أنه يتــم تلبية 

المركزيــة مــن االأحيــاء. هــذا يعــ�ف
االحتياجــات جزئًيــا عى االأقل من خــال التفاعل 
مــع الســلطات الحاكمــة، عــى الرغــم مــن أنــه 

انظر  30
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، أشــارت المبحوثــات لدينــا إل  ف ي كلتــا الحالتــ�ي
�ف

ــا  ــوزع أحيانً ــة وت ــ�ي كافي ــات غ ــذه الخدم أن ه
ي لحــج والقــرى الريفيــة 

وفًقــا لمنطــق مســيس. �ف
ي محافظــة صنعــاء يظهــر نقيــض ذلــك؛ إذ أنــه 

�ف
ال يتــم توفــ�ي هــذه الخدمــات بنفــس الطريقــة. 
ف الخدمــات مــن  ففــي لحــج، تذكــر النســاء تأمــ�ي
ــة،  ــة محلي ــة شــبه حكومي ــة تعاوني خــال جمعي
الشــمالية  القــرى  ي 

�ف النســاء  وصفــت  بينمــا 
ي 

ــ�ت ــانية، وال نس ــاعدات االإ ــى المس ــاد ع االعتم
ــا مــا تنقطــع. ــدو تعســفية وغالًب تب

ــية  ــلطة السياس ــع الس ــىي م ــكاك المح إن االحت
هــو مــا يشــكل التوقعــات المســتقبلية، غــ�ي أن 
ذلــك يؤثــر أيًضــا عــى الفــرص المتاحة لمشــاركة 
الــزواج  فقضيــة   . المحــىي الحكــم  ي 

�ف المــرأة 
المبكــر توضــح هــذا جيــدا. اتســع نطــاق الــزواج 
ي جميــع أنحــاء اليمــن، عــى الرغــم مــن 

المبكــر �ف
ن أنفســهن عــن  ف أن المبحوثــات الجنوبيــات يمــ�ي
ف  ي المــدى الذي يســع�ي

المبحوثــات الشــماليات �ف
فيــه لحــل هــذه المشــكلة مــن خــال الســلطات 
بــدور  ي عــدن 

النســاء �ف السياســية. تستشــهد 
ي رفضــت تزوير 

عاقلــة الحــارة )ممثلــة الحــي( ال�ت
ســن العرائــس دون الســن القانونيــة، مشــيدات 
ي عــدن ولحــج، 

ي هــذا الموضــوع. و�ف
بقيادتهــا �ف

ي رؤيــة وضــع برامــج 
تعــ�ب النســاء عــن رغبتهــن �ف

ــا  ي ســياق م
ــر �ف ــزواج المبك ــع ال يعــات لمن وترث

اك  رسث ــة الإ ــوة مماثل ــد دع ــ�اع. ال توج ــد ال بع
ي الواقــع، تحديــد 

ي القضيــة – أو �ف
الحكومــة �ف

ي 
ف المشــاركات �ف القضيــة كمشــكلة عامــة – بــ�ي

ي الشــمال. ومــن هنــا، فإننــا نــرى تبايًنــا 
بحثنــا �ف

ــل  ــي أن تُح ــذي ينبغ ــتوى" ال ــد "المس ي تحدي
�ف

ــة  ــك درج ــة، وكذل ــة العام ــا السياس ــه قضاي في
ي تناولهــا.

توقــع النســاء لهــا، وانخراطهــن �ف

الثقافــة والمجتمع

ــاء  ــن "بن ي اليم
ــتدام �ف ــام المس ــيتطلب الس س

ــة تحظــى بإجمــاع وتوافــق عــام".31  ــة يمني هوي
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كــ�ب  االأ التحــدي  ســيكمن  المجــال  هــذا  ي 
�ف و 

ي بهذا  ي أن يكــون لهــن دور كب�ي وإيجــا�ب
للنســاء �ف

ــات  الخصــوص. وهــذا ليــس الأن النســاء اليمني
ي هــذا المجــال؛ فالنســاء – طبقــا 

غــ�ي ماهــرات �ف
ــاهمن  ــث – "يس ــذا البح ــة له ــة المرجعي للورق
ي تماســك المجتمــع كمــا لــم تســاهم أي قــوة 

�ف
فإنهــن  وبالتــالي   ، ي

اليمــ�ف المجتمــع  ي 
�ف أخــرى 

ي لــب التدابــ�ي الراميــة إل بنــاء 
يجــب أن يكــّن �ف

الســام ومنــع نشــوب ال�اعــات."32 بــدال مــن 
ذلــك ، كانــت "قضيــة المــرأة" تاريخيــا مســتقطبة 
للغايــة لدرجــة أنــه مــن الصعــب أن نــرى كيــف 
ي االآراء عندمــا يظــل 

يمكــن للنســاء بنــاء توافــق �ف
ف بعمق  الرجــال والنســاء عى حد ســواء منقســم�ي
حــول الــدور المعيــاري االأفضــل الــذي يجب أن 

ــاة العامــة اليمنيــة. ي الحي
ــه المــرأة �ف تلعب

وكمــا توضــح بياناتنــا، يقــدر كاً مــن النســاء 
ي تقدمها 

ســهامات الــ�ت والرجــال عى حد ســواء االإ
، ولكــن مــن  ي

نســا�ف ف االأمــن االإ النســاء لتحســ�ي
ف بــه عى نطاق أوســع أن النســاء بســبب  المعــ�ت
العمــل الــذي ينخرطــن فيــه، يواجهــن رد فعــل 
ة، فضا  مــن خــارج شــبكاتهن االجتماعيــة المبــارسث
عــن تعرضهن الأشــكال مــن المضايقات الجســدية 
وأشــكال أخــرى مــن التحــرش. عــاوة عــى ذلــك، 
ي يمارســن نشــاًطا سياســًيا 

ــا�أ ــزال النســاء ال ال ت
يواجهــن أشــكااًل مــن المضايقــات المحــددة عــى 
أســاس النــوع االجتماعــي، مثــل مزاعــم تورطهــن 
هــا مــن الممارســات الجنســية  ي الدعــارة أو غ�ي

�ف
ي 

وعــة. تســاهم مثــل هــذه الحمات �ف غــ�ي المرث
الضغــط االجتماعــي والعائــىي عــى النســاء للبقاء 
ل أو االنســحاب مــن العمــل كناشــطات. ف ي المــ�ف

�ف

ــى  ــزة ع ــن المتماي ــاءات أو االأماك ــر الفض إن أث
ــبة  ــم بالنس ــر مه ف أم ــ�ي ــاف الجنس ــاس اخت أس
لحــدوث تغيــ�ي اجتماعــي. فحــ�ت عندمــا تصبــح 
ي الشــمال، فــإن 

النســاء أكــ�ث نشــاًطا اقتصاديـًـا �ف
ــدث  ــن يح ــأن عمله ــدن ب ــن يف ــات منه المبحوث

32  المرجع نفسه، ص. 17.
  Al-Kholidy, Nevens and al-Jeddawy )forthcoming(. 33

ــت  ــات. تحدث ــاء االأخري ف النس ــ�ي ــ�ي ب ــكل كب بش
ي مدينــة صنعــاء عــن تطويــر منتجــات 

النســاء �ف
ليــة لبيعهــا مــن أجل دعــم دخولهــن المالية،  ف م�ف
ي االأماكــن 

لكنهــن يقمــن ببيــع هــذه المنتجــات �ف
بشــكل  البيــع  عــن  يتحدثــن  ولــم  النســائية 
ي إحــدى القــرى خــارج مدينــة 

مبــارسث للرجــال. و�ف
ــاء  وع لبن ي إقامــة مــرث

ــادرت امــرأة �ف صنعــاء، ب
قاعــة لاســتخدام الح�ي للنســاء. رفض شــيخ 
وع  ي البدايــة الســماح بإقامــة المــرث

القريــة �ف
حــ�ت أوضحــت النســاء أنهــن ســيجمعن االأمــوال 
مــوت، تــم  ي ح�ف

ويشــيدن المبــ�ف بأنفســهن. �ف
‘ للحــرف اليدويــة بدعــم مــن  ي

انشــاء ‘بــازار نســا�أ
الســلطات المحليــة.33 يبــدو أن روح المبــادرة 
القائمــة عــى النــوع االجتماعــي مقبولــة مــن 
ي ظــل 

ــل الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء �ف قب
نتــاج  الظــروف الحاليــة. ومــع ذلــك، فــإن االإ
لي ال يتوافــق مــع توقعــات 

ف االقتصــادي المــ�ف
ي مرحلــة مــا بعــد الحــرب فيمــا يتعلــق 

المــرأة �ف
ي 

�ف أو  العــام  ي 
اليمــ�ف االقتصــاد  ي 

�ف باالندمــاج 
ــكال  ــه االأش ــا تفعل ــع كم ــية أوس ــاالت سياس مج
االأخــرى مــن النشــاط االقتصــادي القائــم عــى 

ــي. ــوع االجتماع ــاج الن إدم

يأخــذ العمــل الطوعــي للنســاء أشــكااًل مختلفــة 
ــة عــى  ــار محتمل ــع آث ــوب، م ي الشــمال والجن

�ف
ي مدينــة صنعــاء، وصفــت 

التغيــ�ي االجتماعــي. �ف
المشــاركات لدينــا العمــل التطوعــي للنســاء بأنــه 
ي المقــام االأول عــى مســتوى الحــي، إل 

يتــم �ف
انهــن.  ف شــبكاتهن االجتماعيــة وج�ي حــد كبــ�ي بــ�ي
ي عــدن فقــد أشــارت النســاء بشــكل متكــرر 

أمــا �ف
ي المنظمــات المجتمعيــة، وغالًبــا 

إل المشــاركة �ف
مــا يتــم ذلــك بالتنســيق مــع وكاالت مانحــة 
ــر إل  ــي. و بالنظ ــب الحكوم ــع الجان ــة وم دولي
ي 

أن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة العاملــة �ف
نســانية كانــت مقرهــا  غاثــة االإ مجــال التنميــة واالإ
ي صنعــاء قبــل الحــرب، فــإن هــذا يمثــل تحــوال 

�ف
ــة وسياســية. ــه انعكاســات اجتماعي ــا ل جغرافي
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والعدالة االأمن 

ل يعــرض النســاء لخطــر  ف إن العمــل خــارج المــ�ف
ه مــن أشــكال التحــرش. تستشــهد  ــف وغــ�ي العن
عــى  بأمثلــة  إليهــن  تحدثنــا  ي 

الــا�ت النســاء 
المضايقــات والعنــف النابع من انتشــار االأســلحة 
ــك  ــة وكذل ــة للدول ــات االأمني ــور المؤسس وتده

ــي. عام التطــرف االإ

هجمــات  بوجــود  عــدن  ي 
�ف النســاء  أفــادت   

ــاريع  ــة المش ــاريعهن – خاص ــى مش ــلحة ع مس
ــات الطعــام –، وهــن  ــل عرب ــا مث الظاهــرة علن
ــدرة او  ــا أد�ف ق ــس لديه ــة لي ــن أن الحكوم يري
اســتعداد لمنــع هــذه الهجمــات أو الــرد عليهــا. 
ي لحــج، تشــ�ي النســاء أيًضــا إل أنهــن يواجهــن 

�ف
حالــة مــن عــدم االأمــان الجســدي عنــد القيــام 
منهــن  العديــد  وأن  ل،  ف المــ�ف خــارج  بالعمــل 
ي حالــة عــدم 

يقمــن بتســليح أنفســهن – خاصــة �ف
وجــود رب االأرسة الذكــر، وســلطن الضــوء عــى 
ي توفــ�ي االأمــن 

ــارسث �ف مشــاركة النســاء بشــكل مب
ــش  ــاط التفتي ي إدارة نق

ــاعدة �ف ــال المس ــن خ م
ــن. ي مجتمعاته

ــرى �ف ــة أخ ــام أمني ــام بمه والقي

ي أي جــزء مــن البــاد بتســمية 
لــم تقــم النســاء �ف

ــة.  ــر أمــن رســمية عــى أنهــا جهــات مجدي دوائ
ــات  ــن المبحوث ــد م ــارت العدي ــع، أش ي الواق

و�ف
از  ف ــ�ت ــات اب ي ممارس

ــة �ف ــن متورط ــزة االأم أن أجه
هــذا  أن  ويبــدو   . الشــخصي أمنهــن  تقــوض 
ــت إل أن  ي ذهب

ــ�ت ــابقة ال ــات الس ــد التحلي يؤك
ي االأمــن مهــددة بخصائــص 

مســاهمات المــرأة �ف
 34. ي المتغــ�ي

تغيــ�ي الســياق الســياسي والديــ�ف
ــن يطــرد  ــإن تســييس االأم ــك، ف عــاوة عــى ذل
ي تشــهدها اليمــن، وهي 

ذم الــ�ت مــع حالــة التــرث
ــدار  ــى م ــد ع ــكل جي ــا بش ــم توثيقه ــة ت حقيق
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ــد  ــكل مفي ــاء بش ــاهم النس ــ�ي تس ــرب.35 ول الح
بنــاء الســام،  ي ســياق 

ي االأمــن والعدالــة �ف
�ف

ي توفــ�ي االأمــن يحتــاج إل 
فــإن دور النســاء �ف

نــزع التســيس عنــه، ويتطلــب ذلــك البنــاء عــى 
ي اعُتمــدت بنجــاح 

بعــض التجــارب الســابقة الــ�ت
ــة.36 ة االنتقالي ــ�ت ــال الف خ

لتعليم ا

ي 
لدعــم الســام، ســيحتاج نظــام التعليــم �ف

ف القتصــاد مــا بعــد  اليمــن إل إعــداد عاملــ�ي
كة.  ــ�ت ــة المش ــ�ي المواطن ــر معاي ــرب وتطوي الح
ــة  ــ�ي للبني ــرة بشــكل كب ــت الحــرب مدم ــد كان لق
ــح أن  ــن المرج ــن وم ي اليم

ــة �ف ــة التعليمي التحتي
قــل  تكــون قــد أعــادت البــاد إل الــوراء عــى االأ

ــل. ــل جي ــا قب إل م

وبينما تختار االأرس كيفية تخصيص موارد محدودة 
ــل النســاء والفتيــات، فــإن  ومــع تدهــور أمــن تنقُّ
الفتيــات يمثلــن غالبيــة االأطفــال البالــغ عددهم 
ي طفــل خــارج المدرســة.37 أشــارت 

ــو�ف نحــو ملي
انقطــاع  إل  المناطــق  جميــع  ي 

�ف المشــاركات 
التعليــم، مــع اختــاف االأســباب. وتؤكــد  ي 

�ف
انخفــاض  يــة  الح�ف المناطــق  ي 

�ف المبحوثــات 
جــودة التعليــم وزيــادة التغيــب وهــو مــا يرجــع 
إل الضغــط االقتصــادي عــى الشــباب وأيًضا إل 
ي أوســاط أولئــك الذيــن 

حالــة التذمــر الشــائعة �ف
ي المدرســة 

ال يــرون أي فائــدة تذكــر مــن البقــاء �ف
ي ظــل الظــروف الحاليــة.

�ف

بــاء  االآ بعــض  يغــ�ي  الريفيــة،  المناطــق  ي 
و�ف

ي 
ــال، �ف ــبيل المث ــى س ــم – ع ي التعلي

ــم �ف نهجه
ي أجرينــا فيهــا 

إحــدى قــرى الريــف الشــمالي الــ�ت
ــن  ــت الراه ي الوق

ــات �ف ــل العائ ــات، ترس مقاب

https://carnegieendowment.org/sada/80399
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ي المرحلة 
الصبيــان و البنات إل المدرســة معــا )�ف

االأساســية(، عــى أمــل تحقيــق أقــص اســتفادة 
بعــض  ي 

و�ف المتاحــة.  القليلــة  الفــرص  مــن 
الثانويــة،  المــدارس  تتطــوع فتيــات  االأحيــان 
حســب أقــوال المبحوثــات لدينــا، كمدرســات 
ــض  ــرى البع ــك ي ــع ذل ــة، وم ــدارس القري ي م

�ف
ي كفــاءة التعليــم؛ الأنهــن 

ي تــد�ف
أن هــذا يســهم �ف

بــات. وبالنظــر إل محدودية  لســن مدرســات مدرَّ
فــرص الحصــول عــى تعليــم أفضــل، فــإن 
ــن  ــم كونه ــات، رغ ــات المتطوع ــؤالء المعلم ه
غــ�ي مدربــات، يوفــرن للفتيــات فرصــا تعليميــة 
ي ظــل هــذا 

لــم تكــن الفتيــات ليحصلــن عليهــا �ف
الوضــع. وهنالــك عقبــة إضافيــة تحــول دون 
حصول النســاء والفتيات الريفيات عــى التعليم 
ــاق  ــى نط ــن ع ــدام االأم ــي انع ــب، وه والتدري
ــن  ــن قلقه ــات ع ــت المبحوث ــد أعرب ــع. فق واس
بشــأن ســامة النســاء والفتيــات بســبب الــ�اع 
المســتمر، وأيًضــا بســبب "تدهــور االأخــاق" 
الذيــن  الشــوارع و  ي 

الرجــال والفتيــان �ف ف  بــ�ي
ف أن هــذا القلق  ي حــ�ي

ايــد. �ف ف يتســلحون بشــكل م�ت
ي الفجــوة 

ــل الحــرب وســاهم �ف كان موجــوًدا قب
ي مجــال محــو االأميــة، 

يــة �ف الريفيــة / الح�ف
فــإن عواقبــه أصبحــت االآن أكــ�ث وضوًحــا حيــث 
ف و  ف المؤهلــ�ي تقلــص عــدد المــدارس والمدرســ�ي
أصبــح لزامــا عــى الطــاب االنتقال إل مســافات 

ــة. ــم التعليمي ــى فرصه ــول ع ــد للحص أبع

ي تضــم 
ي صنعــاء والــ�ت

تشــ�ي مجموعــة النقــاش �ف
ف دوًرا مهًمــا  رجــااًل أيًضــا إل أن النســاء يلعــ�ب
مجموعــة  تفيــد  و  رســميات.  غــ�ي  كمعلمــات 
النقــاش أن هــؤالء النســاء لهــن أهميــة مضاعفــة 
ي ظــل ظــروف 

ي المنــازل �ف
ي تعليــم أطفالهــن �ف

�ف
الحرب. فعى ســبيل المثال، استشــهدوا بمســألة 
حمــل االأوالد للســاح و إمكانيــة أن يصبحــوا 
ف أيديولوجيــاً، وهــو االأمــر الــذي يمكــن  متطرفــ�ي
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ــث  ــ�ث حي ــر أك ــه أمهاتهــم بشــكل مؤث أن تواجه
ــة. إن دور  يتحملــن مســؤولية تربيتهــم االأخاقي
ي المدرســة، 

ل و�ف ف ي المــ�ف
النســاء كمعلمــات – �ف

االأجــر،  مدفوعــات  وغــ�ي  االأجــر  مدفوعــات 
متدربــات وغــ�ي متدربــات – و الدور الــذي يمكن 
ــام؛ ال  ــل الس ــن أج ــم وم ي التعلي

ــه �ف أن يلعبن
ــه. يمكــن االســتهانة ب

لبيئة ا

ــة  ــل الحــرب، كانــت مناقشــة الظــروف البيئي قب
ف عــى موضــوع إدارة  ــ�ي ك ــل إل ال�ت ي اليمــن تمي

�ف
ي 

الميــاه؛ الأن هــذا بالتأكيــد هــو التحــدي البيــ�أ
كــ�ث حدة الــذي تواجهه البــاد. واليوم، تظل  االأ
ف الميــاه مصــدر قلــق يومــي لمعظم  عمليــة تأمــ�ي
ــة  ــة التحتي ــت البني ــد اصبح ــة. وق االأرس اليمني
ي أن النســاء واالأطفــال 

مدمــرة أو تالفــة ممــا يعــ�ف
ــا  ــدة بحًث اي ف ــافات م�ت ــفر مس ــى الس ون ع ــ�ب يج
عــن المــاء، وبهــذا فإنهــم يتعرضــون لمخاطــر 
ورة،  ــ�ف ــع ال ــرش.38 وبداف ــف والتح ــ�ب كالعن أك
ي مجموعــة واســعة مــن 

تشــارك النســاء اليــوم �ف
؛  ــىي ــتوى المح ــى المس ــاه ع ــطة إدارة المي أنش
ف بــه بشــكل  عــى الرغــم مــن أن دورهــن معــ�ت
ضئيــل فقــط مــن ِقَبــل الســلطات السياســية 
حــ�ت االآن، إال أن االأبحــاث تشــ�ي إل أنــه يمكــن 
االســتفادة مــن هــذا الــدور النســوي مــن خــال 
ي عمليــة 

إدمــاج النــوع االجتماعــي بشــكل أكــ�ب �ف
الســام.39

خال المقابات ومناقشــات المجموعات البؤرية 
ــاه  ــم االستشــهاد بجمــع المي ي أجريناهــا، ت

ــ�ت ال
باعتبــاره جزًءا واســًعا من العمل اليومي للنســاء، 
ولكــن مــدى تقاســم المــرأة للمهمــة مــع الرجال، 
ي توفــ�ي 

ودرجــة اختــاف الســلطات السياســية �ف
الميــاه تباينــت بشــكل كبــ�ي عــ�ب أجــزاء مختلفــة 
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مــن البــاد. هنــاك أيًضــا بعــض االأدلــة مــن فرق 
ي هــذه الدراســة عــى أن 

بحثيــة أخــرى شــاركت �ف
تشــخيص الرجــال والنســاء للمخاطــر البيئيــة 
يتشــكل مــن خــال تقســيم العمــل عــى أســاس 
ــال، يقــوم  ــوع االجتماعــي. عــى ســبيل المث الن
ــر  ــم المخاط ــيئون بتقيي ي س

ــاء �ف ــال والنس الرج
ــال  ــون الرج ــث يك ــف، حي ــكل مختل ــة بش البيئي
النســاء يحــددن  ف عموًمــا ولكــن  غــ�ي مهتمــ�ي
ــاه الــ�ف  ــن مي ــص م ي التخل

ــاط الضعــف �ف نق
ي االأحيــاء، وكذلــك التلوث 

الصحــي و النفايــات �ف
مــن منشــئات النفــط القريبــة، باعتبارهــا عوامــل 

ي مخاطــر الصحــة العامــة.40
مســاهمة �ف

ف كل من النســاء  التعــاون والتعارض ب�ي
الأخرى والقطاعات 

ــة  ي فصــل ‘النســاء‘ كفئ
ــل أحــد المخاطــر �ف يتمث

ي أن جميــع المجــاالت االأخــرى 
مــن التحليــات �ف

ــاء  ــور‘. فالنس ــن ‘ذك ــى أنه ــا ع ــن ضمنًي تعامله
مــن  العديــد  ي 

�ف نشــطات  يكــن  أن  ي 
�ف ف  يرغــ�ب

 ، ي
ي المجتمــع المــد�ف

ــن �ف المجــاالت، فهــن يعمل
ــا  ، وم ي

وهــن محســوبات ضمــن الشــباب اليمــ�ف
إل ذلــك. ومــع ذلــك، فهنــاك مخاطــر وتجــارب 
أثنــاء  النــوع االجتماعــي خاصــة  قائمــة عــى 
الحــرب، وتواجههــا النســاء اليمنيــات بصــورة 
دائمــة، وهــي، لذلــك، تســتحق اهتمامــا جليــا.

اعتــادت ســيدات االأعمــال إل النظــر إل القطــاع 
؛ ويُؤكــدن عــى عاقــات  ي الخــاص بشــكل إيجــا�ب
الذيــن  ف  اليمنيــ�ي االأعمــال  مــع رجــال  جيــدة 
ي 

ي زيــادة االســتثمار �ف
ون عــن رغبتهــم �ف يعــ�ب

مشــاريعهن. وبالنظــر إل التمثيــل الناقص للمرأة 
ــرب  ــل الح ــاص قب ــاع الخ ي القط

ــ�ي �ف ــكل كب بش
ي نتجت بســبب الحرب، 

والخســائر التعليميــة ال�ت
ــو  ــاص ه ــاع الخ ــون القط ــا أن يك ــا توقعن فإنن
ــه الرجــال  ــاون في ــن أن يتع ــذي يمك المجــال ال
والنســاء قليــا، لكــن مقاباتنــا تشــ�ي إل خــاف 
ذلــك. فقــد كشــف البحــث عــن مشــاركة النســاء 

  Al-Kholidy, Nevens and al-Jeddawy )forthcoming(. 40

ي ريــادة االأعمــال عــى مســتويات مختلفــة، 
�ف

ــوب  ي الجن
ــل �ف ق ــى االأ ــاء ع ــار إل أن النس وأش

كن فيهــا مــع  يجــدن ســوقاً أوســع لســلعهن يشــ�ت
ي جميــع أنحــاء البــاد 

. و�ف الرجــال بشــكل مبــارسث
تســتخدم النســاء منصــات وســائل التواصــل 
االجتماعــي مثــل الفيــس بــوك لتســويق الســلع 
مــن منازلهــن. ويمكــن للقطــاع الخــاص أن يفعل 
المزيــد لتعميــق هــذا الــدور القائــم بالفعل من 
خــال توســيع التدريــب والدعــم والوصــول إل 
ي القطاع 

المــوارد لرائــدات االأعمــال والعامــات �ف
نــت وخارجهــا. الخــاص عــى شــبكة االأن�ت

منظمــات  مــع  الواســعة  النســاء  مشــاركة  إن 
ي عــى مــدى عقــود مــن الزمــن 

المجتمــع المــد�ف
هي االأســاس لدعم العاقــات التعاونية العميقة 
ــد مــن  ــل العدي ــن نق ف الرجــال والنســاء، لك ــ�ي ب
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  إل  المنظمــات 
ي الشــمال، عــى 

ي أن النســاء �ف
التحالــف يعــ�ف

وجــه الخصــوص، ربمــا يفقــدن هــذه الروابــط. 
ي أجريناهــا 

ي المقابــات الــ�ت
عــاوة عــى ذلــك، �ف

وكذلــك نقــاش المجموعــات البؤريــة وجــدت 
ي 

ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــض منظم ــاء أن بع النس
ــد،  اي ف ــاء الم�ت ــاط النس ــدة لنش ــت أدوات مفي كان
ي الوقــت نفســه كانــت منظمــات أخــرى غــ�ي 

و�ف
مباليــة، إل حــد مــا، بتأثــ�ي الحــرب عــى النــوع 
دمــاج النــوع  االجتماعــي أوكانــت حــ�ت مقاومــة الإ
ي عملها. لعبت الشــابات 

االجتماعــي بشــكل أك�ب �ف
ي نشــاط الشــباب، 

ف دوًرا حيويـًـا �ف وال يزلــن يلعــ�ب
إال أن النســاء االأصغــر ســناً أعربــن عــن المزيــد 
مــن القيــود عــى حركتهــن بســبب تدهــور البيئــة 
ايــد )مــن قبــل النســاء و  ف االأمنيــة والخــوف الم�ت
/ أو مــن قبــل أرسهــن( مــن تحــرش محتمــل قــد 

يتعرضــن لــه.

ــه  ــذي تواج ــكان ال ــام الم ع ــائل االإ ــد وس و تع
ــي،  ــداء االجتماع ــواع الع ــد أن ــه أش ــاء في النس
ي وصــف المبحوثات 

وهــذا قــد انعكــس بالفعل �ف
ضهن. ففي جميــع المناطق  ي تع�ت

للتحديــات الــ�ت
دعــت النســاء )والرجــال( الذيــن تحدثنــا معهــم 
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تقاريــر  تقديــم  إل  اليمنيــة  عــام  االإ وســائل 
ي االقتصــاد 

أكــ�ث إنصافــاً عــن مشــاركة النســاء �ف
والمجتمــع ووقــف الخطــاب الحــاد الذي يســهم 
عــام هــي  ي التحــرش والعنــف. فوســائل االإ

�ف
ــذ  ــه تنفي ــم مــن خال ــذي ت الســبيل الرئيــ�ي ال
ــطات،  ــد الناش ــخصية ض ــويه الش ــات تش حم
عامية رســائل سياسية  ت المؤسســات االإ وقد نرث
معاديــة رصاحــة لنشــاط النســاء، بشــكل عــام، 
ي هــذا الســياق 

. و�ف والناشــطات بشــكل شــخصي
وجــدت بعض المبــادرات لتوســيع نطاق تدريب 
الصحفيات داخل اليمن وخارجه.41 ويمكن اعتبار 
هــذا التدريــب جــزًءا مــن عمليــة إضفــاء الطابــع 
ي 

ي عــى الصحافــة اليمنيــة، ولكــن هــذا �ف
المهــ�ف

حــد ذاتــه ال يكفــي لتنــاول مخــاوف واهتمامــات 
النســاء بصــورة كاملــة. وتُظهــر بعــض المبادرات 
ي اســتطاعت النجــاح 

مثــل (مجلــة المدنيــة(، الــ�ت
الصحفيــات  و  الذكــور  ف  الصحفيــ�ي اك  إرسث ي 

�ف
نــاث عــى حد ســواء، كمــا اســتطاعت أن تعزز  االإ
ــذا  ــوار. وه ــداول والح ــال الت ــن خ ــام م الس
ي 

عــام يمكــن أن تســهم �ف ــر أن وســائل االإ يُظه
42. ي

بنــاء التوافــق عــى المســتوى الوطــ�ف

تلبية احتياجات النســاء بانيات الســالم

بنــاء  ي 
�ف كامــل  بشــكل  النســاء  تســاهم  لــ�ي 

الســام، ســيكن بحاجــة إل المزيــد مــن الفــرص 
اف  ي صنــع القــرار، وزيــادة االعــ�ت

للمشــاركة �ف
وبحمايــة  وبمصالحهــن،  احتياجاتهــن،  بتنــوع 
ف  أفضــل لحرياتهــن. ولــن يكــون من الســهل تأم�ي
أيٍّ مــن هــذه العنــارص لكــن يجــب أن يعــزز كل 

ــا االآخــر. منه
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ي 
�ف للمشــاركة  النســاء  فرصــة  صياغــة  ينبغــي 

ي الحيــاة العامــة 
بنــاء الســام بعــد الحــرب و �ف

اف به، وليســت  باعتبارهــا اســتحقاًقا يجــب االع�ت
هديــة تمنــح. وهــذا يتطلــب أن تدافــع النســاء 
اليمنيــات عــن هــذا االســتحقاق للجهــات الفاعلة 
ف عــى عمليــة الســام  ي تــرث

الخارجيــة الــ�ت
ي هــذه العمليــة. 

ف �ف ف اليمنيــ�ي وعــى المشــارك�ي
ي 

ــ�ت ــات ال ــات المســتقاة مــن المقاب تشــ�ي البيان
أجريناهــا ومــن مجموعات النقاش البؤرية إل أن 
بعــض النســاء، ولكــن بالتأكيــد ليــس جميعهــن، 
ن بالفعــل عــن توقعاتهــن بهــذه الطريقــة. يعــ�ب

مــن المهــم أن تعــ�ب النســاء عــن مطالبهــن 
السياســية بطريقة تعكــس هوياتهن واهتماماتهن 
المتنوعــة، وليــس فقــط ‘كنســاء‘. فقــد أظهــرت 
ة االنتقاليــة أنــه يتــم  التطــورات خــال الفــ�ت
إحــراز تقــدم ضئيــل عندمــا يتــم معاملة النســاء 
كفئــة موحــدة. إن ضمــان أن تتــاح للنســاء فرصة 
ــن  ــياق هوياته ي س

ــرار �ف ــع الق ي صن
ــاركة �ف المش

قليميــة، وعــى أســاس أيديولوجيــات متنوعــة،  االإ
ــة  ــداف المتقاطع ــح االأه ــكل واض ــيعكس بش س
أســبابًا إضافيــة  الرجــال  للنســاء مــع إعطــاء 
ــاريع  ي المش

ــاء �ف ــاء كحلف ــوات النس ــر أص لتقدي
كة. ــ�ت ــية المش السياس

 كل هــذا ســيتطلب ضمانــات ضــد التحــرش 
مشــاركتهن  أســاس  عــى  وترهيبهــن  بالنســاء 
ي هــذا الصــدد، فإن وجــود الصفة 

السياســية. و�ف
عــام هو حاجة ماســة، و  افيــة لوســائل االإ االح�ت
ينطبــق االأمــر عــى كل مكونــات الســياق االأوســع 
ف  ــ�ي ــة الصحفي ــ�اع. و نقاب ــد ال ــة بع للمصالح
ف يمكــن أن تكــون إطــارا يمكــن مــن خاله  اليمنيــ�ي

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/empowering_yemeni_women_journalists_in_mukalla/
http://www.tkif.org/events/105-events/peace-building/125-female-journalists-for-fair-peace-in-yemen
https://almadaniyamag.com/
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ف عــى الحفاظ عى  ف�ي ف المح�ت تشــجيع الصحفيــ�ي
ــم  ــع العل ــذا، م ــة؛ ه ــة الصحفي اه ف ــ�ي ال�ف معاي
ف  ــ�ي عامي ف واالإ ــ�ي ــن الصحفي ــًدا م اي ف ــدًدا م�ت أن ع
عــام ضمــن فضــاء  ي مجــال االإ

الذيــن يعملــون �ف
ــذه  ــن ه ــون م ــئة يتهرب ــام الناش ع ــائط االإ وس
ف  ــ�ي ــذ قوان ــز تنفي ــة. إن تعزي افي ــد االح�ت القواع
الحمايــة مــن التشــه�ي والقــذف أو تهديــدات 
وري لدعــم قــدرة النســاء  العنــف هــو أمــر رصف

عــى المســاهمة سياســيا.

لتوصيات ا

ي 
عــى أســاس المســاهمات الحاليــة للنســاء �ف

ضافــة  ي اليمــن، باالإ
متطلبــات الســام الدائــم �ف

ــدم  ــن، نق ي تواجهه
ــ�ت ــات ال ــا للتحدي إل تقييمن

ي تنــدرج ضمن مســتويات 
التوصيــات التاليــة الــ�ت

ــة: مختلف

فعاليــة عمل النســاء تدعم اســتحقاقهن 
السياسي

الطاولــة،  عــى  بمقعــد  المطالبــة  مــن  بــدالً 
ــن.  ــد له ــود مقع ــاء وج ــع النس ــب أن تتوق يج
ظهــار مــا فعلــن لدعم  ي وضــع جيــد الإ

فالنســاء �ف
ح ســبب  مجتمعاتهــن والمجتمــع االأوســع ورسث
ي ذلــك. فالعديد من النســاء 

أهميــة اســتمرارهن �ف
يقمــن بذلــك بالفعــل عــى مســتوى االأرسة. نــرى 
ــكل  ــتجابوا بش ــد اس ــال ق ــن الرج ــد م أن العدي
اف أكــ�ب للنســاء  ون عــن اعــ�ت ي لهــذا ويعــ�ب إيجــا�ب
يــكات للحفــاظ عــى بقــاء االأرسة والمجتمــع.  كرث
يجــب عــى النســاء الســعي إل توســيع هــذا 
اف و إل أن يتحديــن اســتبعادهن مــن  االعــ�ت
ــع القــرار بعــد الحــرب عــى أســاس  ــة صن عملي
ي االأمــن 

ة �ف ة وغــ�ي المبــارسث مســاهماتهن المبــارسث
ــذا  ي ه

ــ�ف ــي تب ــا ينبغ ــن. كم ي اليم
ــتقرار �ف واالس

ي االســتحقاق الســياسي عنــد المنظمــات 
النهــج �ف

الخارجيــة و الجماهــ�ي المحليــة عــى حد ســواء، 
نســاء ورجــاال.

عالم ي وسائل االإ
اف �ف تشــجيع االح�ت

ي اليمــن حاليــا معــاٍد 
عامــي �ف إن المشــهد االإ

ي بنــاء الســام و النخراطهــن 
لمشــاركة النســاء �ف

ــا استشــهدت  ا م ــ�ي ي النشــاط االقتصــادي. وكث
�ف

ي 
عــام – بمــا �ف المبحوثــات بــدور وســائل االإ

ي تخضــع للقبضــة 
ذلــك الوســائط التقليديــة الــ�ت

ــدة  عــام الجدي ــة، ومنصــات وســائل االإ الحزبي
ي مــدى الوصــول 

ي شــعبيتها و�ف
ي تتوســع �ف

الــ�ت
ــه�ي  ــات التش ي حم

ــهم �ف ــا تس ــا – باعتباره إليه
ضــد رائــدات االأعمــال والمتطوعات والناشــطات 
عــى حــد ســواء. وبالنظــر إل انتشــار هــذا القلق 
ي جميــع أنحــاء البــاد، فإننــا ندعــو الســلطات 

�ف
ــح  ــل للوائ ــذ أفض ــة تنفي ــ�ي آلي ــة إل توف المحلي
الحاليــة ضــد القــذف والتشــه�ي والتحريــض 
التحــرش  أشــكال  ي 

�ف للنظــر  نطاقهــا  وتوســيع 
والتخويــف المرتكــزة عــى النــوع االجتماعــي عى 
، ندعو  ي

وجــه التحديــد. فعــى المســتوى الوطــ�ف
ــط  ــات الضب ــالي وممارس ــم الم ــم الدع إل تقدي
ــع أنحــاء  ي جمي

ــة �ف ــة المســتقلة والمهني للصحاف
ي أي 

اليمــن. وعى االأحزاب السياســية المشــاركة �ف
اتفــاق لتقاســم الســلطة بعــد الحــرب أن يكــون 
افيــة لوســائل  ي حســبانها وضــع معايــ�ي اح�ت

�ف
ــا الرســمية. إعامه

عــالم منصة مســتوعبة للنوع  جعل وســائل االإ
االجتماعــي من أجــل التداول والحوار

عــام،  ضافــة ال النهــج الضبطــي لوســائل االإ باالإ
ي 

ــ�ت ــات ال ــات والممارس ــا إل السياس ــو أيض ندع
ــات  ــارسث إل المنص ــاء المب ــول النس ــع وص توس
ــة  ــراف الثقافي ــوة االأع ــر إل ق ــة. بالنظ عامي االإ
ي 

ــاء �ف ــاركة النس ــض( مش ــل بع ق ــى االأ ــد )ع ض
ي 

الــ�ت ايــدة  ف السياســة والمخاطــر االأمنيــة الم�ت
مــن  فــإن  للنســاء،  بالنســبة  الحــرب  خلقتهــا 
ي طــرق يمكــن للنســاء المشــاركة 

المهــم النظــر �ف
ي المــداوالت العامة دون تعريض أنفســهن 

بهــا �ف
عــام  ر لــه. يمكــن لوســائل االإ للخطــر غــ�ي المــ�ب
توفــ�ي مثــل هــذا المنــ�ب مــن خــال توفــ�ي 
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ي عــى 
‘ مبــ�ف ف ي ‘حــ�ي

فــرص للنســاء للتــداول �ف
نــت  ن�ت ــوع االجتماعــي عــى شــبكة االإ أســاس الن
ــدرة عــى  ــت الق ــد كان ــات أخــرى. لق ي منتدي

و�ف
ــد  ــة، وتحدي ــة مدني ــات بطريق ــح الخاف توضي
عــام  االإ ي وســائل 

�ف االختــاف الســيما  نقــاط 
ي تشــكيل تحالــف 

المســتقلة، عوامــل قويــة �ف
العقــد  ي 

�ف لاأيديولوجيــات  العابــر  المعارضــة 
ي اليمــن. ويمكــن أن 

االأول مــن هــذا القــرن �ف
ي الســماح 

عــام دوًرا إيجابًيــا �ف تلعــب وســائل االإ
ي أنــواع مماثلــة مــن 

للنســاء والرجــال بالمشــاركة �ف
المــداوالت مًعــا، دون تعريضهــن للخطــر. كمــا 
امــج  ي ال�ب

يمكــن لتدريــب الصحفيــات ودمجهــن �ف
ي تراعــي فــوارق النــوع االجتماعــي 

عاميــة الــ�ت االإ
ــرأة وتوســيع  ــل العــادل للم ي التمثي

أن يســهم �ف
ــي. ــك االجتماع التماس

إظهــار التنوع أثناء بنــاء التحالفات

اف بالنساء كفاعات ذوات اهتمامات  يجب االع�ت
اف بإمكانيــة  وهويــات متنوعــة كمــا يجــب االعــ�ت
ي 

ــطات �ف ــاء الناش ــن للنس ــات. يمك ــن حليف كونه
ي ال تركــز عــى النــوع االجتماعــي 

المنظمــات الــ�ت
منظماتهــن  ي 

)�ف مســاهماتهن  قيمــة  ف  يثبــ�ت أن 
ومجتمعاتهن( جزئياً من خال الدعوة الحتياجات 
ي المنتديــات المرتبطة بشــكل واضح 

منظماتهــن �ف
ي الوقــت نفســه يمكــن 

بالنــوع االجتماعــي. و�ف
ي تركــز عــى 

ي المنظمــات الــ�ت
للنســاء العامــات �ف

ــات  ــاء تحالف ــى بن ــل ع ــي العم ــوع االجتماع الن
مــع المنظمــات عــ�ب اهتمامــات أخــرى متداخلة، 
ســواء كانــت ذات اهتمــام مناطقــي أو تركــز عى 
قضايــا محــددة أو غــ�ي ذلــك. ومــن شــأن ذلــك 
اف أكــ�ب بتنــوع هويــات  ي بنــاء اعــ�ت

أن يســاعد �ف
النســاء ويؤكــد قيمــة عمــل النســاء بالنســبة 
الأولئــك الذين ال يشــاركوهن )جميــع( أولوياتهن. 
ي تعميق الشــبكات 

كمــا ينبغــي أن تســهم أيضــا �ف
ــاط  ف للنش ــ�ي ــخاص المنتم ف االأش ــ�ي ــة ب االجتماعي
ي نــوع الثقافــة المدنيــة 

ي والمســاهمة �ف
المــد�ف

وريــة للســام المســتدام. كة ال�ف المشــ�ت



 CARPO الكاتباتعن عن 

GDRSC عن

ي العام 
ق )CARPO( �ف اكة مع الــرث تأســس مركز الدراســات التطبيقيــة بالرث

ي ألمانيــا مــن 
ف �ف ف االألمــان والمقيمــ�ي 2014 مــن ِقَبــل مجموعــة مــن الباحثــ�ي

، والعلوم  ق االأوســط واالأد�ف ذوي االختصاصات ذات الصلة بدراســات الرث
اوح عمــل المركــز ضمــن محور  وبولوجيــا االجتماعيــة. يــ�ت السياســية، واالأن�ث
ي واالأكاديمي. 

يتجــاور فيــه البحــث العلمي، مع االستشــارة، و التبادل الثقــا�ف
اكــة مــع  ي المركــز نحــو تنفيــذ مشــاريع بالتعــاون والرث

ويتوجــه العمــل �ف
 . ق االأوســط واالأد�ف ي بلــدان الــرث

الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين �ف
ي CARPO بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن 

يؤمــن الباحثــون �ف
ا مــن خــال صنع سياســات تتســم  لهــا أن تحقــق مســتقبا مزدهــرا و ســلميَّ
اكــة، وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الذي يســتفيد من  بالشــمول والرث
. ومــن  ف ف المعنيــ�ي قــة لــدى الفاعلــ�ي كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة والخاَّ
هنــا، فــإنَّ CARPO يفتــح القنــوات بصــورة دائمــة من أجــل النقــل التفاعىي 
، وأصحــاب المبــادرات واالأعمال، و صنــاع القرار. ف ف المواطنــ�ي للمعرفــة بــ�ي

carpo-bonn.org : ي
و�ف الموقع االلك�ت

Facebook/Twitter: @CARPObonn

ي علم االجتماع 
: متخصصــة �ف ي

د. إيمــان احمــد الجو�ف
ي 

ي مركــز التدريــب والدراســات الســكانية �ف
ة �ف ومحــارصف

جامعــة صنعاء.

 imang21@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ع�ب

د. بلقيــس زبــاره: مديرة مركز دراســات وأبحــاث النوع 
االجتماعــي بجامعــة صنعاء ســابقا. تركــز أبحاثها عى 
ي الميــاه وإدارة ال�اعات وبناء 

دور النــوع االجتماعي �ف
السام.

 bzabara@gdrsc.net للتواصل مع الكاتب ع�ب

ي قسم العلوم 
يك ياداف: أســتاذة �ف د. ســتاي�ي فيل�ب

ي كليات هوبارت وويليام ســميث، وزميلة 
السياســية �ف

ق االأوســط بجامعــة  ي مركــز كــراون لدراســات الــرث
�ف

ي النوع االجتماعي والحزبية والنشــاط 
برانديــز. وكاتبة �ف

ي اليمن.
ي �ف مــا بعــد الحــز�ب

 philbrickyadav@hws.edu للتواصل مع الكاتب ع�ب

وع عن المرث
وع، الــذي يتــم تنفيــذه نيابــة عن  يســعى هــذا المــرث
، GIZ، إل تطوير قدرات  الوكالة االألمانية للتعاون الدولي
ي 

ف والمنظمات اليمنيــة والدولية �ف الباحثــات و الباحث�ي
مجــال البحــث وتقديم المشــورة بشــأن بناء الســام 
وع تــم تطويــر ونرث  ي إطــار هــذا المــرث

ي اليمــن. و�ف
�ف

اكة  تقريــر صــادر عن مركز الدراســات التطبيقيــة بالرث
ي اليمن، 

ق )CARPO( عن متطلبات الســام �ف مع الرث
باالإضافــة إل خمســة موجــزات سياســة. وقــد كانــت 
اكــة بحــث يمنيــة دوليــة،  هــذه المنشــورات نتــاج رسث
ي اليمن. 

ي بناء الســام �ف
حــول دور الجهــات الفاعلــة �ف

ي والنســاء 
تتنــاول الموجزات الخمســة المجتمع المد�ف

ــد مــن  عــام والقطــاع الخــاص. لمزي والشــباب واالإ
نت.  ن�ت المعلومات، يرجى زيارة موقعنا عى شــبكة الإ

تأســس مركــز أبحاث ودراســات النوع االجتماعــي والتنميــة )GDRSC( التابع 
ي العــام 2003. لــدى المركــز برنامــج ماجســت�ي باللغــة 

لجامعــة صنعــاء �ف
نامــج  ي مجــال التنميــة الدوليــة والنــوع االجتماعــي. ويوفــر ال�ب

يــة �ف ف نجل�ي االإ
ــات  ــات ومنهجي ــم ونظري ــة بمفاهي ــة الازم ــة االأكاديمي ــاب المعرف للط
ف بشــكل خــاص عى قضايا النــوع االجتماعي.  ك�ي الدراســات التنمويــة مع ال�ت
ي اليمــن خــال الســنوات الماضيــة، فقــد أصبحــت 

وبالنظــر إل الوضــع �ف
ورة، محــوًرا  ــاء الســام، بالــ�ف ــا المتعلقــة بمــا بعــد الــ�اع وبن القضاي
ي يقدمهــا المركــز. ثلثــا طــاب المركــز 

للبحــث والتدريــب واالستشــارات الــ�ت
ــانية و  نس ــة )االإ ــات الدولي ي المنظم

ــن �ف ــ�ي منه ــل الكث ــاث ويعم ن ــن االإ م
التنمويــة(. ومــن هنــا، يهــدف المركــز إل ربــط االأبحــاث بالسياســة.

gdrsc.net : ي
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