
 

اآلمال وتقلصت . مدمرا   واقتصادا   الجائعين،والمشردين  من من القتلى، وماليين االف  آفي اليمن الدائر الصراع  النزاعخلَّف 

ا من ثمارها محادثات السالم المنعقدة على تحقيق  وفي   .وبالتالي أصبحت هناك حاجة ماسة التباع نهج جديدالمرجوة أي 

في بناء السالم  ابشكل كبير ويصبح دورهن حاسم   على وجه الخصوص تتأثر النساء والفتيات، هكذا حاالت من الصراع

تلقين الدعم العملي وااللتزام يال  وعلى الرغم من توفر بعض الجهود لمساعدتهن، إال أنهن. على المستوى المحلي

ُتعد المحلي والوطني والدولي، كما مستوى على الالفجوة بين محادثات السالم  سدلالدبلوماسي الكافي؛ فهذا الدعم ضروري 

الة عملية سالم بناء ا لأيض   ةضروري  .نتائج ملموسة ومستدامةإلى وشاملة تؤدي فعَّ

.تتحدث في حفل ترويجي للصحة العامة لالحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين في محافطة تعزمنظمة أوكسفام إحدى متطوعات الصحة المجتمعية لدى 

لن ننتظر
السالم، تسعى نسائه لبناء بينما تشتعل الحرب في اليمن

www.oxfam.org 
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ملخصال

اآلخرين، حتى لو كانوا يقتلو لا أنا ال أريدهم أن يصبحوا جنود  . آمل أن يستطيع أطفالي العودة إلى ديارهم وإكمال دراستهم"
على اإلشتباكات المسلحة الكثيفة أسماء، وهي أم لثالثة أطفال، أجبرت على ترك منزلها بسبب هذا ما قالته " من أعدائهم

 .السعودية الحدود اليمنية

ا )ا بين الحكومة المعترف بها دولي  الصراع الدائر ن إ وقوى ( ية السعوديةبقيادة المملكة العربتحالف دولي من التي تلقى دعم 
ا )المعارضة المعروفة باسم الحوثيين   المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد هللا صالح حزب منالتي تلقى دعم 

ماليين يمني بحاجة ماسة  01لعقود من الزمن حيث أصبح أكثر من  آثارها تبقىسكارثة إنسانية قد أسفر عن ، (وحلفائه
 .اإلجتماعيالنوع أساس انتهاكات حقوق اإلنسان بما في ذلك العنف القائم على كما تم رصد العديد من . للمساعدات اإلنسانية

عدد إجمالي من ثلث ب يقاري ما أمليون طفل يعانون من سوء التغذية،  0.1وتكافح األمهات من أجل إطعام أكثر من 
نحن بحاجة إلى "جتماعية سميرة بلح في الحديدة، وعلى حد تعبير الناشطة اإل. الحادالذين يعانون من سوء التغذية األشخاص 

 ".قبل فوات األوانالمستقبل جيال أإنقاذ 

ا في تحقيق األمان ال  منازلهم بينما تنزلق اليمن نحو أكثر من أولئك الذين ال يزالون مشردين من يوجد من هو أشد عجز 
تفاقم في الصراع أطراف  عسكري، تتسببومن خالل سعيها لتحقيق نصر .  0ياتجتماعي واالقتصادي والمؤسساالنهيار اإل

فالمساعدات وحدها ال يمكن أن . الوضع اإلنساني عندما تستهدف الخدمات األساسية والبنية التحتية وتمنع وصول المساعدات
مليون  01أكثر من لنجاة فالسالم ضروري . اآلثار الكارثية، ويمكن تحقيق ذلك فقط إذا تم وضع حد للعنف الدائرتعالج هذه 

 .2عائلة أسماءعلى شاكلة ممن هم من بينهم الكثير هم في أمس الحاجة للمساعدات اإلنسانية العاجلة،  يمني،

ا ، تحدت المرأة اليمنية بنجاح نظام يقصيها مبدئي  2100ففي عام ". المرأة هي نصف المجتمع" إن في اليمن تقولمقولة هناك 
 ، تعملالشقاق والخالفوعلى الرغم من . مؤتمر الحوار الوطني ومحادثات السالم التي أعقبت االنتفاضة عن التواجد في

محادثات السالم الوطنية همش في ا ما ت  ها غالب  المرأة اليمنية كصانعة وحافظة للسالم بشكل غير رسمي، بالرغم من أن
ما اليوم، فهناك المئات من المبادرات أ. والدولية، وتفتقر إلى الموارد الالزمة لتحقيق أقصى قدر من التأثير اإليجابي لدورها

ن المرأة اليمنية أ "دمنظمتي أوكسفام وسيفروورل"القائمون على ما يرى  ا، وغالب  الصراعالتي تقودها النساء لمعالجة آثار 
عملن على يلمجموعة من النساء في الحديدة اللواتي  فهي تنتمي: لنأخذ سميرة على سبيل المثال .قيادية وخطرة أدوار  تضطلع ب

 .الحصول على دخل المستضعفين في ساعدنيمراقبة تدمير البنية التحتية المدنية و

العديد من الدول الغربية،  فقد تم اتهام. بالحرب في اليمن فيما يتعلق سواء ما المجتمع الدولي، فيستحق اللوم والثناء على حد  أ
للسعودية هذه الحرب من خالل بيع األسلحة نيران وخاصة المملكة المتحدة والواليات المتحدة وبعض الدول األوروبية بتأجيج 

ومن ناحية أخرى، فقد ساهمت العديد من . منيقبل التزامهم األخالقي تجاه الشعب الي ، واضعين مكاسبهم وأرباحهموحلفائها
. االستجابة اإلنسانية في اليمنتعزيز  بهدفالحكومات، بما في ذلك بعض المانحين الغربيين ودول الخليج العربي بتمويل كبير 

جهات نظر لتضمين و، بما في ذلك بعض مبادرات الصراع دبلوماسيا  وقد سعت العديد من الحكومات واألمم المتحدة لحل هذا 
 .نومخاوفه النساء

ا الكثير مما ينبغي القيام به، ليس فقط في زيادة مستوى االستجابة اإلنسانية للنساء والفتيات، ولكن أيض  ال يزال هناك لكن 
 .المجتمع اليمنيوتمثيلها لكل فئات جهود بناء سالم فاعلية ضمان ل

وذلك بالتأييد –مشاركة المرأة في عملية السالم على المستويات المحلية والوطنية والدولية  نطاق ومع ذلك، ال بد من توسيع
كافة ويجب أن ت عطى الفرص للنساء من . امساهماتهوفاعلية والوصول للدعم المالي والتقني والسياسي الذي يعزز حجم 

زيادة مشاركة المرأة  فإن عن المستقبل، وكذلك ، ومن مناطق أخرى غير صنعاء، للتعبير عن مخاوفهن وأفكارهنالتوجهات
وليس فقط تلك جماعي حول القضايا ذات األهمية المشتركة  بلورة صوتساعد على سي المحليةمن خالل تشجيع المبادرات 
 .النطاق واسعةشاملة و جعل عملية إعادة اإلعمارالمتعلقة بالنساء، إنما بهدف 
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مشاركة المرأة في دعم عمليات السالم، والمساهمات الكبيرة التي بذلتها فاعلية وهنالك أدلة عالمية متزايدة تسلط الضوء على 
واإلقليمية والدولية  وتوضح التوصيات التالية كيف يمكن للجهات الفاعلة اليمنية.  3لصنع السالم وتنفيذ االتفاقات النهائية

 .العمليةوالمجتمع المدني دعم هذه 

على دعم مشاركة المرأة في السياسة واألمن وبناء السالم وذلك بنشر  2100في اليمن منذ عام " سيفروورلد"وتعمل منظمة 
البحوث وتنظيم النقاشات وورش العمل مع المجتمع المدني اليمني والحكومة، وكذلك توفير التدريب والدعم للمنظمات النسائية 

السلم و الدور اإلجتماعي الحالي عن" سيفروورلد"ويركز برنامج منظمة . ي جميع أنحاء اليمنفمنظمات شريكة والعمل مع 
 .واألمن اليمن، على تعزيز مشاركة المرأة في عملية بناء السالم على المستوى المحلي

برامج ومشاريع  لتنفيذمع النساء اليمنيات عملها مشابه، وعلى الرغم من األزمة الحالية، تواصل منظمة أوكسفام  وعلى نحو  
تهدف منظمة   -هو الحال في جميع أنحاء المنطقةكما و-وبشكل عام. العدالة ووصولها إلى نظام المرأة منوأمحددة مثل سالم 

حول النوع برامج تنفذ  ، حيثعلى أساس النوع اإلجتماعيأوكسفام من خالل اتباع أساليب مختلفة على ضمان المساواة 
ات مع منظمات محلية ووطنية، كما وتركز على بناء قدرات الشركاء المحليين لضمان استمرارية شراك اإلجتماعي عبر

، تقوم منظمة أوكسفام بدعم مشاركة النساء اليمنيات الناشطات في المحافل متى أمكن تحقيق ذلكعالوة على ذلك، و. عملهم
 .المسؤولينإلى مباشرة ا وطنهن فيما يتعلق بقضايلتعبير عن مخاوفهن لدعمهن الالوطنية والدولية، 

 تالتوصيا

على الحكومة اليمنية، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، وقوات التحالف التي تقودها يجب 
بوقف  شامل وفوري  أن تلتزماألصعدة على جميع  المتنازعةالسعودية، وغيرها من األحزاب والجماعات 

دعم الجهود المبذولة لتحقيق اتفاق سالم أن ت، ووأن تضعه حيز التنفيذ نحاء البالدأإلطالق النار في كافة 
 :ما يلي يمكن أن يتم ذلك من خاللو. على جميع المستويات شامل، بما في ذلك المشاركة الفعالة للمرأة

والحصول على المساعدات األطفال والنساء حماية لتزام والتمسك بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وضمان الا• 
 (.بما في ذلك الحصول على الغذاء والماء والمأوى)اإلنسانية 

وربط المحادثات االعتبار، عين بوقلق ما يبدين من مخاوف خذ وأالجارية  باحثاتفي الم النساء مباشرة  وإشراك تضمين • 
 .والمعايير الدولية لحقوق اإلنسانالمشاورات المحلية ومبادرات بناء السالم، من خالل االلتزام بالقوانين ب

 .ضمان الحماية وتسهيل حرية الحركة للنساء الناشطات داخل وخارج اليمن• 

 :من خاللمشاركة المرأة في عمليات السالم  بما في ذلك الجهات المانحة لليمنالحكومات، ن تدعم يجب أ

  على  الضغط والتأثيروسائل اتخاذ إجراءات فورية لدعم التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وذلك باستخدام جميع
 .القتال جل وقفمن أالصراع أطراف 

   فا٪ بما في ذلك أعضاء وفود أطر31عن تقل نسبة النساء المشاركات في محادثات السالم اليمنية  أالضمان 
 .ووفود المجتمع المدنيالصراع 

   توفير التمويل األساسي لعدة سنوات ومنح ما يكفي للحفاظ على مشاركة منظمات المرأة اليمنية في بناء السالم على
 .المستوى المحلي

  لضمان تدخالت تستهدف ( بما في ذلك اإلعداد والتصميم)دعم مشاركة المرأة الفعالة في مؤتمرات المانحين
 .ى نحو مالئمعلالصراع احتياجات النساء المتضررات من 

 حقوق المرأة من المخاطر والتهديدات ووالمدافعات عن حقوق اإلنسان  الناشطاتبحماية  االرتقاء والنهوض
على الدعم القانوني حصولهن ، من خالل زيادة فرص أبراز أنفسهن للمجتمعنتيجة  يواجهنهاالشخصية التي قد 

 .وأمنهن سالمتهنبشأن  لديهنعن أية مخاوف إلبالغ من االناشطات النساء تمكن  تبليغ ورصد وطنيةلية آوإنشاء 
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لمرأة تعاني منه االذي السياسي اإلقصاء ث الخاص معالجة وينبغي لوكاالت األمم المتحدة ومكتب المبعو
 :من خاللاليمنية 

، ومنحهن الدعم العملي لضمان سماع البشكل فع   إلى المحافل واالجتماعات المحلية والوطنية والدولية النساء تسهيل وصول• 
 .من خلفيات متنوعةالقادمات النساء وآراء تجارب 

مع التزامات مؤتمر القمة  اتماشي  مشاركة أكبر للمرأة  من أجل تحقيقيجب أن تعمل الوكاالت اإلنسانية 
 :النساء والفتيات من خاللعن قضايا العالمي اإلنساني 

 .مراحل تصميم وتنفيذ البرامج اإلنسانيةضمان مشاركة المرأة في جميع • 

 .2121بحلول عام % 01 عن تشغلها النساء القيادية في السياقات اإلنسانية التيالمناصب  نسبة قلت أالضمان • 

بحلول عام % 01وعن ، 2121بحلول عام % 31عن الموظفين على جميع المستويات من  نسبة النساء قلت أالضمان • 
2121 .

 يرها من الجهات الفاعلةوغ( GAI)المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني بخصوص عالمية التسريع الأداة " دعوة • 
أو تمثلها /وتقودها  اليمنية التيالمنظمات  الجهات المانحة لتوفير التمويل الالزم للجهات الفاعلة المحلية والسعي لشراكات معو

 .المرأة على جميع المستويات

 :المجتمع الدولي والمجتمع المدني اليمنييجب على 

لتحديد القضايا الرئيسية والمتطلبات والمقترحات  الصراعأطراف النساء اليمنيات من جميع  بينللتشبيك إنشاء قنوات • 
 .الخاصة باجراء محادثات السالم المحلية والوطنية والدولية

 .واالحتفاء بتلك الممارسات وتقديرها المستويات المحلية والوطنيةالممارسات الجيدة بشأن مشاركة المرأة على  رصد •
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المقدمة  1
 طرافهجمات شبه يومية من قبل جميع األمن ويالت  نين اليمنييالمدنيعانى ، 2101في أوائل عام الصراع  منذ بداية

دى وأ. س والمنازل والمصانع واألسواقالمدار الدائر عامين والقتال البريحوالي المستمر منذ وقد دمر القصف . المتصارعة
 التمييزعانيين باألساس من تعميق معاناة النساء والفتيات اليمنيات، اللواتي اد المدمر واستمرار أعمال العنف إلى االقتص

 .الصراع قبلحتى والتهميش  لممنهجا العنصري

في ظل النظام  ومصالح بشكل فعالما يعبرن عنه من مخاوف النساء أو  تدمجفي  اوتكرار   افشلت محادثات السالم مرار  
أكثر من نصفهم نساء  -ال يزال من الصعب على أكثر من مليوني شخص و. السياسة اليمنيةفي  الذكوريةاإلقصائي من النخبة 

عاد أكثر من و. وصعدة ومأرب ولحج وحجة والحديدة مثل تعز والجوف الصراعمناطق في العودة إلى ديارهم  - لفتيات
بالنسبة و. الخدمات االجتماعيةفي وندرة  متهالكقتصاد االالبنية التحتية األساسية مدمرة و ليجدوا لى منازلهمإمليون شخص 
زدياد أمنذ و. األساسية مثل المياه النظيفة والمأوى االحتياجاتهناك حاجة ماسة إلى فطفال، األنساء أو ال عيلهالألسر التي ت
بينما يجري تزويج الفتيات  ،أساس النوع اإلجتماعيالمبني على العنف  ةنسبفي النساء ارتفاع اجهت و ،وتيرة الحرب

 .0 الصغيرات كجزء من محاوالت عائالتهم اليائسة للبقاء على قيد الحياة

الجهود نحو السالم في  يوجهن اللواتيالقيادات النسائية المحلية في جميع أنحاء العالم القدوة من  إلى العالم نظرييجب أن 
بين قوة تأثير المرأة في ارتباط إيجابي أن هناك  متعددةوقد أظهرت الدراسات في جميع أنحاء العالم من سياقات . مجتمعاتهن

على المشاركة مشاركة المرأة قتصر تليس من الضروري أن و. 1وتنفيذها ليهاإتم التوصل ات السالم التي يمفاوضات واتفاق
أو أنشطة  المشكالتحل لالعمل  اتمن خالل المشاورات وورشذلك ى طاولة المفاوضات، ولكن يمكن أن يتم المباشرة عل

ولذلك، من أجل زيادة فرص التوصل إلى اتفاق سالم دائم في اليمن يتمتع بدعم شعبي واسع . لخإ، مجتمعيةتوعية وحشد 
رها في عملية دعم دور المرأة وتأثيتتضمن  همأولوياتجعل األمم المتحدة والحكومات المانحة  وكاالتالنطاق، يجب على 

 .للتصرف بمرونة وبشكل مستقلتحتاجها المرأة ضافية وتوفير الموارد المالية التي إدعم إأطر  السالم من خالل وضع
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ذي يحيط بناال االنهيار 2
. النساء إلى القرية للتسول للحصول على الدقيق وغيره من المواد الغذائيةوتذهب األطفال الخضروات من السوق، يتسول "

 ."الخبز والشاي فقطويأكل معظم الناس هنا 

 .6لمنظمة أوكسفام أدوار النوع اإلجتماعيكجزء من تقييم نقاش مع الفئات المهمشة في تعز  مشاركة فيأمرأة  

ومع ذلك، هذه . 7 الحاد في اليمن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالملقد صدمت صور األطفال المصابين بسوء التغذية 
مليون يمني في  01كثر من ألإلى حد كبير من صنع اإلنسان هي الصور ال توفر سوى لمحة بسيطة عن معاناة ال توصف و

 يلاحوو،  9على الوصول إلى التعليم اتالفتيات غير قادرمن  (811,111)أكثر من . 8إلى مساعدات فوريةماسة حاجة 
تكافح و. 01على العثور على الخدمات الطبية اآلمنة وبأسعار معقولة اتن غير قادريكالنساء الحوامل قد  من( 111,111)

من ثلث الذين يعانون من سوء يقارب ما ي أ –من سوء التغذية  يمليون طفل يعان 0.1األمهات من أجل إطعام أكثر من 
، بما في أطراف الصراعجميع  قبلانتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي من تم أقتراف وقد .  00الحادالتغذية 

 .ذلك القصف والغارات الجوية العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية

قدر بأن إذ ي  . الحالية األزمة بدء والسياسية قبلالتنمية االجتماعية واالقتصادية في انحسرت نسبة التقدم الذي تم تحقيقه وقد 
 0.21في ظل عدم دفع رواتب  هذا المعدل وسيزيد. الصراعمنذ بداية  %62معدالت الفقر قد تضاعفت لتصل إلى نسبة 

ويتفاقم هذا الوضع . 02 من السكان من دخل األسرة الرئيسي لهم %31 حرم حواليما ي   ؛مليون موظف في القطاع العام
.03 %26بنحو  ساسيةالسلع األ وأرتفاع أسعارتماعي، بسبب انهيار شبكات األمان االج

سوء من المرجح أن يزداد انتشار ف. في ظل استمرار الحرب استمرار الجمود الحالي لغالبية العظمى من السكان ثمناتدفع و
مليون  00أكثر من  هنالك . المدنيين اليمنيينلى ارتفاع عدد القتلى من إواألمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي التغذية 
على النظام الصحي  صعب جدا  كون من السي يبدو أنهو. نظيفة أو خدمات الصرف الصحيالمياه العلى ال يحصلون شخص 
00.دوية والمعدات والموظفينألقل من نصف طاقته السابقة ويفتقر ليعمل بأ حيث أنهالنتشار الكوليرا المتزايد  خطرال مواجهة

حد بالفشل في تحقيق السالم ي الكامل، ال يشعر أاتتصادي والمؤسسنحو االنهيار االجتماعي واالقبال هوادة البالد تسير بينما و
من خالل  ااإلنساني سوء   الوضعبزيادة الصراع أطراف وتتسبب . 01منازلهممن  من أولئك الذين ال يزالون مشردينأكثر 

المساعدات و. من خالل تدمير البنى التحتية والخدمات األساسية، ومنع وصول المساعداتوسعيها لتحقيق النصر العسكري، 
 .يمكن ذلك فقط من خالل وضع حد للعنفو. وحدها ال يمكن أن تعالج هذه اآلثار الكارثية

 عالقون بين األطراف المتصارعة: 1شكل  

وقد علق غالبية السكان من . الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية صراعا  ضاري اشهدت المناطق 
وعاشت أسماء . منطقة حرض في اليمن بين األطراف المتصارعة، وتم تدمير معظم البنى التحتية المدنية

ي إحدى ولكنها أضطرت للخروج من منزلها إلى منطقة عبس، وه. هنا مع زوجها وأطفالهما الثالثة
 .المناطق التي تدعم فيها منظمة أوكسفام عدد كبير من النازحين، والتي كذلك تتعرض لغارات جوية

وقد عبرت أسماء لمنظمة أوكسفام عن قلقها بأنه على الرغم من أن أطفالها قد نجو حتى اآلن من الصراع، 
ا، ألنهم تركوا وثائقهم الرسمية وهم يواجهون مستقبال  . إال أنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة غامض 

آمل أن يكونوا قادرين على العودة إلى ديارهم وإكمال : "وقالت. في المنزل أثناء الهروب إلى بر األمان
ا يقتلون اآلخرين، حتى لو كانوا من أعداؤهم. دراستهم  ".فأنا ال أريد لهم أن يصبحوا جنود 

لنساء النازحات في جميع أنحاء شمال وجنوب اليمن، كانت عندما قامت منظمة أوكسفام باستطالع رأي ا
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ومع ذلك، ومع عدم دفع رواتب موظفي . أولوياتهن هي توفر الخدمات االجتماعية وفرص التعليم ألطفالهن
 .الحكومة، فإن الخدمات القليلة المتبقية قد انهارت اآلن

 السالم والعدالة تعزيز

منظمة أوكسفام استمرار دور القيادات النسائية داخل األسر الممتدة والمجتمع ل ةحديثدراسة أظهرت 
تشاور مع النساء وتمثيل للنساء كجزء من الممارسات الحاليةأمام الرجال في ت أن هناك حيث وجد. األوسع

في  االعديد من اليمنيين بأن المرأة ال تلعب دور  بين  المحافظ السائدعتقاد لال خالفا   -دة األسرة أو المجتمع قيا
 . 07الوساطة القبلية

نور  كما تقول" بعد يوم ايوم   تعزيز السالم وحل المشكالتفي  انشط   ادور  المرأة في المجتمع هنا تلعب "
مدينة من  للتشريدتعرضت  في منظمة أوكسفام، وكانت قد ةمجتمعي ناشطةو ةسابقمعلمة  وهيمحمد، 
عندما تكون  وخاصة   ،في المنطقةتدعو إلى التوزيع العادل للحطب نور محمد ما كانت  غالبا  . 08حرض
 فيمساعدة من النساء ال تحشدنها كما أ. التجميع في عملية بشكل كبير نساهمي النازحاتوالفتيات  النساء

 ويستمر". النازحات الذي تبذله التعب والجهد" ايرون أيض   فهمبالتساوي، الحطب تقسيم لالمجتمع المضيف 
تذهب النساء للعمل في  ما، ال سيما في موسم الزراعة عندمثلها النازحات النساءلحقوق  وتأييد نوردعم 

 ".لعادلة أجور قليلة ليسترجال ال حيث يعطيهمالمزارع، 

وال تستطيع أسماء وعائلتها العودة إلى مدينة 
حرض التي ال تزال منطقة صراع وقد 
أوقفت منظمة أوكسفام عملياتها هناك منذ 

، كما هو الحال حتى 2106شهر فبراير عام 
اآلن، فهي منطقة محظورة بالنسبة للعاملين 

مؤيد : تصوير. 06في المجال اإلنساني
  أوكسفام/ الشيباني 
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من العمر تسع سنوات أزهار تبلغ 
جبرت مع عائلتها للنزوح من وأ

مهمتها هي جمع الحطب و. حرض
. سرتها من طهي الطعامحتى تتمكن أ

الحطب من الموارد الشحيحة ن حيث أ
مؤيد : يرتصو .للمجتمع المضيف

 منظمة أوكسفا/الشيباني 

 

 

 

النساء اللواتي تم تشريدهن من التي تواجهها قضايا ال تعرفت نور علىكجزء من الزيارات المنزلية، 
هذا ينبع من . قرارات بشأن كيفية إنفاق الموارد المنزلية المحدودةال يتخذ نيجب أ عمن ا، وخصوص  بيوتهن

 النساءنور تشجع . ال ينبغي أن تكون األولوية ألصوات واحتياجات المرأة المجتمع أنهاالعتقاد السائد في 
ذ اتخاعملية من  اجزء   كونهنعلى  يعتادون، ألن الرجال سوف توصيل آرائهنعلى عدم الخوف ومواصلة 

 .القرارات األسرية

الفتيات تعلم القراءة والكتابة  تستطيع مدرسة صغيرة حيث انور أيض   أنشأت، خاصةال تهافي مبادر
تعليم الفتيات هو قضية رئيسية من شأنها أن "منظمة أوكسفام أن لوقالت . والمهارات الحسابية األساسية

مع تزايد أعداد ف". من دون الحاجة إلى أي شخص آخرحقوقهن وحماية  أنفسهنلدفاع عن في اتساعد النساء 
إن الحاجة إلى ، تواجه أسرهنالتي  ا بسبب الضغوط الماليةعام   03في سن  يتم تزويجهناللواتي الفتيات 

أمر ملح  هو ابقائهن في المدرسة 
09. 

. في جهود اإلغاثة اإلنسانية فاعليةالعديد من النساء مثل نور للمشاركة بيجب أن يستمر دعم وتمكين و
، مما المانحين الدولية مؤتمراتفي لجان اإلغاثة المحلية وفي  نظرهنووجهات  هناحتياجات تمثيليجب و

المساواة بين الجنسين وجهود اإلغاثة تعزز يجب أن و. تكون مناسبة ومستدامةستدخالت التي الإلى  يؤدي
فاعلية نسانية أكثر إستجابات ا المرأة، األمر الذي سيؤدي ليس فقط إلى حمايةومشاركة والقيادات النسائية و

على ذلك، يجب أن تعطى النساء  وعالوة   .21لسالم على المستوى المحليعملية انجاح  إلى زيادة اولكن أيض  
إلى هذه المحادثات وهذا من شأنه إضفاء جرعة . في محادثات السالم الوطنية والدولية منبرا  مثال نور من أ
 .واقع النازحين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياةعن 

 مجتمعاتنا، أصواتنا 3

يمثلون الغالبية العظمى من "طفال النساء واألفإن  20(2111) 0321 الدوليقرار مجلس األمن بموجب 
ضد المدنيين المستمر العنف الوحشي  إن". لالجئين والنازحينالمتضررين من النزاع المسلح، بما في ذلك ا

 .والصراععدم االستقرار تأجج يؤدي إلى مظالم عميقة يمكن أن 
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وعلى الرغم من   .22 ت النخب السياسية والجهات الفاعلة المسلحة اليمن إلى الحرب والبؤسر  وقد ج  
لتحقيق تغيير إيجابي في يسعن بالفعل إال أنهن استبعاد النساء من المحادثات من قبل هذه النخب، استمرار 

.2اليمن

 نحن بحاجة إلى إنقاذ األجيال القادمة قبل فوات األوان -نحن بحاجة إلى أن يتم االستماع إلينا : 2شكل 

لسنا فقط متلقين للقرارات، بل يجب أن نكون شركاء متساوين في عملية اتخاذ تلك " تقول سميرة بلح 
خالل التدريب والدعم على تحديد وفهم تهديدات الحماية المحلية وقد كانت سميرة قادرة من ". القرارات
واآلن . ونقلت سميرة معرفتها وتصميمها وإرادتها لغيرها من النساء في مجتمعها المحلي في الحديدة. وتوثيقها

لي توثق المجموعة تدمير البنية التحتية المدنية، وتساعد المستضعفين لكسب الدخل في ظل هذا االقتصاد المح
المرة النساء المحتجزات على الخروج من مراكز الشرطة والعودة إلى ديارهن وأسرهن، والتأكد من أنهن لم 

وكما تدير المجموعة  الصراعات المحلية التي تندلع بسبب الضغوط . يتعرضن لألذى خالل عملية االعتقال
 .المالية الشديدة على األسر والمجتمعات المحلية

ال "ط استمرار الحرب تشعر هي وغيرها من النساء اللواتي تحدثن إلى سيفروورلد بأن تقول سميرة أنه وس
وعندما سئلت ما هي الرسالة التي تود أن تنقلها إلى أولئك الذين يفاوضون على ". أحد يرانا، ال أحد يستمع لنا

نحن بحاجة إلى . الحربالكثير من األسر فقدت جيلين بسبب هذه : "السالم على المستوى الدولي، قالت سميرة
 ".إنقاذ األجيال القادمة قبل فوات األوان

كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس األمن الدولي ، بناء السالمالنساء المحليات في ينبغي دعم جهود 
". الصراعاتمنع وحل آليات "لى دعم مشاركة المرأة في ، الذي يدعو الدول األعضاء إ20(2101) 2202

يمكن للحكومات ومنظمات اإلغاثة حيث ، المحليلنساء على المستوى لمن خالل فهم تجربة بناء السالم 
تحقيق لكرواد  عملهن تدعمتحديد الكيفية التي يمكن أن  كذلكو العاجلة احتياجاتهن معرفةلى حد سواء ع

 .21كبرتغيير أ

ضوء في الظالمبصيص  :3شكل 

مجتمعات "سيفروورلد ضمن برنامج " لنضيئها"مشروع ل المجتمعيعمل الفي مجموعة  ةعضوك تعمل تغريد

جهدهن،  أقصىتقول سميرة أنه على الرغم من بذل 
 تواجهبناة السالم غير الرسمية لنساء الن مجموعة إف

 .مستعصية على الحل من العنف  موجة

 وورلدر سيف/ سميرة بلح : تصوير
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مظلمة ال والطرقات زقةاألتحديد فعالياتها عملت هذه المجموعة علىوضمن إحدى . 26في تعز "صنع السالم
المناطق التي تستضيف  ىحدنها إإالمظفر، حيث  مديريةعلى سالمة النساء واألطفال في  االتي تشكل خطر  

تعمل بالطاقة إنارة في الطرقات تركيب لمجتمعية مبادرة إلدارة تم انتخاب تغريد و. من النازحين كبيرا   اعدد  
تمكنت و. التحرك بحرية وأمانيستطيعوا واألريحية من  الناس بمزيد شعريلالشمسية في أماكن مختلفة 

 ساهموا فيحيث ، المظفر بالمشروعوجهاء المجتمع المحلي في تغريد بالتعاون مع المجموعة من إقناع 
 .أعمال التركيب والصيانة

 

 المفاوضات مكان على طاولة

يجب على المجتمع . اقانون، ولكن اآلن ال يمكننا العمل مع  ودولة آمن دينا حلم بأن يكون لنا بلد كان للقد "
إشراك جميع ه لم يتم نألالحلم  لىإنصل لم  المدني والنساء والشباب أن يشاركوا في عملية صنع القرار،

 ". الفئات

 لمؤسسة تنمية القيادات الشابة ةالمؤسس ةالشريك ،انطالق المتوكل ةدكتورال

، فقد كانت مشاركة المرأة في عملية القائم للصراع األكبرن النساء والفتيات يدفعن الثمن الرغم من أعلى 
المتصارعة  أن األطراف هو هذا في المقام األوللسبب الو. السالم التي تقودها األمم المتحدة محدودة للغاية

العناصر الرئيسية كما عملوا على إقصاء قد فشلوا في تقديم تنازالت ذات معنى،  وأنصارها الدوليين
أي وقد فشل هذا النهج بشكل واضح في إحراز . فقط النساء وليس األخرى في المجتمع اليمني، مثل الشباب

 .الناس صدور البؤس علىيجثم ، في حين يذكر تقدم

 -لشعب اليمني عن اعندما كان يمكن قول القصة الحقيقية ما  األصوات الشعبية في وقت   الصراع لقد أسكت
إذ تركز المحادثات التي تقودها األمم  .الرياض أو الكويت أو في جنيف، اسماعها كثير  لم يتم القصة التي 
ومع ذلك، فمن . ، وتتابع الترتيبات السياسية واألمنيةوالحفاظ عليه وقف إطالق النار تأسيس المتحدة على
ذلك يجب أن يكون و .ا القيام بإعداد خطة لعملية سالم وطنية لتنفيذها في أقرب وقت ممكنأيض  الضروري 

مشاركة المرأة أمر بالغ األهمية ليس فقط . النساءتلك الخاصة ب ويعالج المظالم المحلية، بما في ذلك شامال  
 .ى الحاجة الملحة لوقف إطالق النارللتأكيد عل التنفيذ عملية السالم والتي تعكس المظالم المحلية، ولكن أيض  

حلف المرأة اليمنية من أجل "إلشراك المرأة في عملية السالم من خالل إنشاء  اوقد بذلت األمم المتحدة جهود  
في أكتوبر عام . الكويتإلى مناقشات جانبية في  هذا الحلفمن نساء تم دعوة حيث . 27"السالم واألمن

لتشكيل ائتالف للسالم في اجتماع  امن مختلف ألوان الطيف السياسي مع  امرأة يمنية  01أجتمعت ، 2101
ادثات السالم بعض هؤالء النساء إلى محذهبت ، 2106في مايو و. عقدته األمم المتحدة في الرنكا، قبرص

ومع ذلك، . المتصارعةمشتركة بين األطراف لمتحدة في الكويت لتقديم رسائل مم االتي توسطت فيها األ
 نساءالكانت فقد لمرأة في عملية السالم، ل الفعالة للمشاركةرغم من الجهود التي تبذلها األمم المتحدة على ال
 .28"مراقباتك"دورهن  عليه الذي ينطويمتأكدات حول ما غير  شاركن اللواتي السبع

 :على للوفود المشاركة في محادثات الكويت ركزت رسائل هذا الحلف 
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 .عادل وشامل، وااللتزام بوقف القتال وتفعيل لجان الهدنة المحلية أهمية التوصل إلى سالم• 

الحاجة إلى إشراك النساء والشباب والمجتمع المدني في بناء السالم واألمن، في جزء منه عن طريق • 
 .مطولالتي تم إنشاؤها في اتفاق سالم ( على جميع المستويات)لجان الالكاملة في بمشاركتهم السماح 

  .الصراعاتالطرق التقليدية في حل اتباع  فاعلية  •

  . 29الحاجة الملحة لضمان استمرار الخدمات التعليمية والصحية• 

النساء تم إبعاد ، 2106في عملية التخطيط االستراتيجي لمحادثات سالم رسمية عام إشراكهن من  ال  بد
 لمفاوضاتبال ليست على صلةمناقشات غير رسمية وحصر دورهن في  المشاركةاللواتي استطعن اليمنيات 

خارج  عتبرونالذين ي وغيرهن منإذا لم يتم استشارة النساء و. الرئيسية حول الترتيبات السياسية واألمنية
وبذلك ، تضمين وجهات نظرهممن غير المرجح أن يتم فالمسائل الجوهرية، بخصوص النخبة السياسية 
سوف و. السكان العدد األكبر من من مصالح مصالح النخبة بدال  ( خفاقاإلأو )تفاق الناتج سوف يخدم اال

 .في المقام األول الصراعيعزز ذلك الديناميات التي أدت إلى 

العمليات ما يتبعه من يساعد على تحقيق اتفاق سالم و األكبر للسكانالتمثيل إن فعلى العكس من ذلك، و
المشكالت معالجة و -إعادة اإلعمار التي تلبي احتياجات نسبة أوسع من المجتمع عمليات السياسية و

واإلستفادة األمثل من ، عدم المساواةوغيرها من مظاهر الهيكيلية المبنية على أساس النوع اإلجتماعي 
 .ووضع أساس لدولة تحظى بتأييد واسع ومستقر، االنمائيةمساعدات الستثمارات ا

مشاركة المرأة في محادثات السالم إال عندما يمكن للمرأة أن تشارك بصورة فعالة في حقق فوائد تال تو
 .على النتائجفرص حقيقية للتأثير وجود ع القرار، معمركز صن

 ؟سالم حقيقي سالم أم "صفقة" 4

العملية استمرار وقف إطالق النار وإن الحلول الوحيدة للصراع الحالي هي ف. اليمن معقدالوضع في إن 
 فوقالسياسية واالقتصادية  مصالحهاوضع  عنالمتصارعة تتوقف األطراف  حتىو. السياسية السلمية

باإلضافة إلى . وفوضى اليمن في حالة اضطرابسيبقى الشعب اليمني،  رواحأالدولية وحماية  التزاماتها
مع توقف عملية السالم و. لليمنالسالم  في تحقيقالتي يهيمن عليها نخبة من الذكور  العمليةذلك، فقد فشلت 

الفعال للمرأة في جهود السالم أكثر أهمية أصبح تغيير النهج من أجل زيادة الدعم للدور عنف واستمرار ال
يتطلب دعم بناء السالم المحلي توفير موارد الدعم األساسي لمنظمات المجتمع المدني و. مضى وقتأي  من

بين القيادات  والتشبيك؛ الصراع عبر مختلف مناطق الوطني على المستوىوالتعاون التنسيق و ،النسائية
ومراكز إدارة إلى المحافل  النساء العامالت على المستوى المحلي والمجتمعي؛ ووصول والناشطاتالنسائية 
 .الدوليةالعمليات 

 سجننا هواليمن 
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اليمنيات للحديث في المحافل الدولية حول الوضع وتجربتهن في  والقياديات دعوة الناشطاتا يتم عندم
في كثير من األحيان  النساءألن  اويرجع ذلك جزئي  . القيام بذلك نععجزن يما  ا  غالب  فالحرب في اليمن، 

لقد فرضت  . أو الدخول إليها البالد على التحرك والخروج من اتغير قادرومحاصرات يجدن أنفسهن
المزيد من قيود الحركة سفر الوالقيود البيروقراطية وحظر  نقلتلمشاكل في البنية التحتية للعوائق مثل اال

 .إقصائهن من توزاد على النساء

ا خالل الحركة خارج منازلهن، وخصوص   فيحرية النساء  كما تقيد األعراف الخاصة بالنوع االجتماعي
 سجننا إن اليمن هو" :قلن لي ةالسياسي األطيافمن جميع  لى النساءإعندما تحدثت "   .31 فترات انعدام األمن

. سيفروورلدمنظمة لدى السلم واألمن، والنوع اإلجتماعي مي، مديرة مشروع اوفى النعأما قالته  هذا“"
 مجتمع مدني نشط ومزدهر في جميع أنحاء البالد من أجل دفع النساء العامالت فيهناك حاجة ملحة لف

السياسي الحالي للمرأة اإلقصاء  حالة ال بد من معالجةو. الساحة الدولية مبادرات بناء السالم المحلية إلى
 .لمحادثات السالم المستقبلية أن تنجح أردنااليمنية إذا 

 أب الصدعر

 وبين النساء ورأب الصدع بينهن عن ضرورة سد الفجوةعلى المستوى المحلي في اليمن الناشطات  تتحدث
 .جهود السالم على الصعيدين الوطني والدولي يقدن اللواتي

هناك إمكانية واضحة إلجراء أن حيث  ،كي يتم سماعهن امنبر  المحلي تحتاج النساء على المستوى و
في حين أن منظومة األمم المتحدة قد (. قليميةإ)إلى مستوى المحافظات محادثات سالم تتجاوز صنعاء 

بناء أن يستمر ويتعزز من خالل  عض القيادات النسوية اليمنية، يمكن للتقدمب استثمرت موارد كبيرة في
 .مع مبادرات بناء السالم بقيادة النساء المحليات عالقاتهن

حالة الفقط، إلى  التواجد الشخصي حدود على المستوى الوطني والدولييجب أن تتجاوز المشاركة الفعالة 
 يشمل ويجب أن. مناقشاتية في برامج التخطيط والمشاركة الكاملة في الالتي تكون فيها مشاركة المرأة بفعال

برنامج وجود الترتيبات السياسية واألمنية في صلب محادثات السالم اليمنية، باإلضافة إلى ذلك وجود 
 .باإلضافة إلى عدد من األمور المهمة األخرى ،االجتماعيالنوع  يراعيإنساني حقيقي 

 تتمقد و. ت النساء في عمليات السالماصوأعدم إدماج لمن األمثلة مثال واحد من بين العديد  يعتبراليمن 
في األشهر المقبلة حول الدبلوماسية رفيعة المستوى والفعاليات الخاصة بالمانحين الفعاليات العديد من  جدولة
. االستماع إليهايتم في أن  فرصتهاتنتظر الفئات من مختلف اليمنيات يجب أن تبقى النساء ال و. اليمن

 .2202لقرار مجلس األمن رقم  ، وفقا  هذه الفعالياتفي  دراجهايتم إوينبغي أن 

 يمكن للنساء أن يصنعن السالم

ا، ولكن يجب أن ينظر إليها على أنها يعتبر ذلك غاية في حد ذاته أالعندما تستأنف محادثات السالم، يجب 
 يجب أنفإن الخطوة األولى ستكون إعداد وتصميم محادثات السالم، التي . ولى في عملية بناء السالمخطوة أ
 .فيهامشاركة المرأة تكون 
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العديد هناك و. حققت المرأة مساهمات كبيرة في صنع السالم وتنفيذ االتفاقات النهائية في جميع أنحاء العالم
التمثيل المباشر  من خالل، 30 المرأة في عملية السالم في اليمن أن تشارك من خاللها من الطرق التي يمكن

فيها فريق  يذهبمشاورات التي الالوسائل تشمل هذه و". ةمراقب"من خالل كونها على طاولة المفاوضات أو 
وساطة عملية السالم إلى المحافل المحلية التي يمكن أن تحدد القضايا الرئيسية والطلبات والمقترحات من 

وتصبح مثل هذه المستويات من . الحقائق اليومية للصراع اللواتي يواجهن ، وهنساء على األرضالن
 .وطنيةالعملية السالم توقف المشاركة أكثر أهمية في حال 

مواقف المشتركة للنساء للضغط من أجل السالم على لل ادعم   القاعدة الشعبيةالمعلومات من يمكن أن تقدم 
حل المشكالت في على عمل ال اتأن تساعد ورشويمكن عند وجود اختالفات . الصعيدين الوطني والدولي

من أجل اتخاذ و. ينمتزايدالواإلستقطاب للصراع التغلب على التوترات السياسية الموجودة نتيجة 
مثل مشاورات فريق الوساطة مع المحافل  -لمرأة في محادثات السالم اإلجراءات الالزمة لزيادة مشاركة ا

صك  وزعهاالدعم والموارد المالية، مثل تلك التي إلى المرأة اليمنية على المستوى المحلي تحتاج  –المحلية 
 .32العالمي التسارع

دراج المزيد من النساء اليمنيات في عملية السالم على جميع المستويات وجميع المراحل هياكل سيتحدى إ
من قبل  اأي اتفاق يتم على المستوى الوطني ويكون محاسبيجب أن يترجم و. السلطة اإلقصائية القائمة

ستوى الوطني في التفاوض لوقف إطالق النار على الم ايمكن للمرأة أن تلعب دور   -المحلي المجتمع 
دورها في ضمان سالم وأمن يمكن أن يشرك و. وضمان تنفيذه على مستوى المجتمع المحلي على حد سواء

 .المجتمع األوسع، بما في ذلك المجالس المحلية وزعماء القبائل

بما في ال بد من بناء فهم لما تعنيه ممارسة النساء للسلطة والنفوذ من الناحية العملية على المستوى المحلي، 
ن تكون النساء على أعادة اإلعمار، يجب إلعملية محتملة عند البدء بأي و. والتنسيقالتهدئة لجان ضمن ذلك 

 .جد اليمن طريقه إلى السالميعندما وذلك المستوى المحلي في طليعة األولويات، 

 

 الخالصة. 5

وستكون . انقسامات عميقة داخل المجتمع اليمنيإلى ، أدت الحرب المحلية المتزايدة الصراعات خضم في
وقد . اأخير   البنادقتصمت هناك حاجة لبناء السالم المحلي والمصالحة والشفاء من هذه االنقسامات عندما 

بالفعل على العمل من أجل السالم على المستوى المحلي من خالل االنخراط في النسوية بدأت الجماعات 
 .م الممكنة وحول رؤيتهم لمستقبل بالدهم، وبعضهن حققن إنجازات مهمةمناقشات حول عمليات السال

لسد هناك حاجة ملحة و. قصصهن للعالمأصواتهن وإيصال  جللعوائق أمام النساء اليمنيات من أيجب إزالة ا
ذلك على ب ن الوطني والدولي، واللواتي يقمنالفجوة بين النساء اللواتي يقدن جهود السالم على الصعيدي

، وبناء إلى دعم مالي طويل المدىالتي تقودها النساء المحلية النساء والمنظمات تحتاج و. المستوى المحلي
يجب أن و. االستماع إليهنمثال تغريد ونور لكي يتم للنساء أومنابر الحتياجاتهن،  اقدرات مصممة خصيص  

 .البالدصنعاء إلى أجزاء أخرى من  حدود مبادرات السالم هذهتتجاوز 
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 .حقيقي باالعتماد على النخب التي تقسم األراضي وغنائم الحربالسالم الال يمكن أن يتحقق 
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. بتفويض من األمين العام لألمم المتحدة. 0321دراسة دولية حول تنفيذ قرار مجلس األمن رقم : منع النزاعات، تحول العدالة، ضمان السالم(. 2101)
-http://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325: توفر على الموقعم

2015.pdf?vs=323192435 p. 15 
 and-http://www.saferworld.org.uk/news-:متوفر على الموقع. لنضيئ الشوارع في تعز(. تموز 02، 2106. )سيفروورلد .26

taiz-of-etsstre-the-up-lighting-study/72-views/case  
 .النساء اليمنيات يدعون إلشراكهن في مباحثات السالم(. 2101. )منظمة األمم المتحدة للنساء  .27

efforts-peace-in-inclusion-their-for-call-women-015/10/yemenihttp://www.unwomen.org/en/news/stories/2   
ويتغير هذا باالعتماد على العملية والمنهجية المتبعة ولكنه بشكل أساسي يعني أن . لألفراد باشتراك محدود في النشاطات الدبلوماسية" مراقب"تسمح حالة   .28

 .ح القراراتالعضو بصفة مراقب غير قادر على التصويت أو على اقترا
 . 2106رسائل النساء لألطراف في الكويت، أيار  .29
اعات وجد بحث قامت به سيفروورلد أنه يمكن األعراف الجندرية التي تقيد حرية حركة النساء حددت فرصهن في المشاركة السياسية، مثل حضور اجتم .31

قوية لها شعبية في اليمن، وتستخدم جلسات القات للتوصل لإلجماع القات هي عشبة محفزة . )األحزاب السياسية أو المشاركة في جلسات مضغ القات
. روجرز، ه. ج: انظر(. وعادة  ما يتم إجراء األعمال واتخاذ القرارات في هذه اللقاءات التي يمنع على النساء المشاركة فيها. المجتمعي على القضايا

 :متوفر على الموقع. سيفوورلد. ون أنت األولمن الخطر أن تك(. 2103. )جابر. باباد، و ب. حداد، م. رايت، س
first. p17.-the-be-to-dangerous-its-resource/768-http://www.saferworld.org.uk/resources/view  

 . احتساب صوت النساء(. 2106. )افينهولز وآخرونب. ت  .30

وكانت قد تم تأسيسها لسد مكان فجوة كبيرة في التمويل وتوجيه الموارد . 2106تم إطالق آلية التسريع الدولية للنساء والسالم واألمن والتحركات اإلنسانية في شباط عام 
: تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع. منهبشكل مباشر لمنظمات المجتمع المدني النسوية التي تعمل مباشرة  على الجبهة للحد من النزاع وحله والتعافي 

h.e2JyK5c5.dpuflaunch#sthas-instrument-acceleration-http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/global 
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