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المشردین والجائعین، واقتصاداً مدمراً. وتقلصت اآلمال المنعقدة خلَّف الصراع الدائر في الیمن آالًفا من القتلى، ومالیین من 
وفي ھكذا حاالت   على تحقیق محادثات السالم أًیا من ثمارھا المرجوة وبالتالي أصبحت ھناك حاجة ماسة التباع نھج جدید.

وى السالم على المست من الصراع، تتأثر النساء والفتیات على وجھ الخصوص بشكل كبیر ویصبح دورھن حاسًما في بناء
المحلي. وعلى الرغم من توفر بعض الجھود لمساعدتھن، إال أنھن ال یتلقین الدعم العملي وااللتزام الدبلوماسي الكافي؛ فھذا 
الدعم ضروري لسد الفجوة بین محادثات السالم على المستوى المحلي والوطني والدولي، كما ُتعد ضروریة أیًضا لبناء عملیة 

 الة وشاملة تؤدي إلى نتائج ملموسة ومستدامة.سالم فعَّ 

 

 

 

 
 .تتحدث في حفل ترویجي للصحة العامة لالحتفال بالیوم العالمي لغسل الیدین في محافطة تعزمنظمة أوكسفام إحدى متطوعات الصحة المجتمعیة لدى 

 لن ننتظر
 ، تسعى نسائھ لبناء السالمبینما تشتعل الحرب في الیمن
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 الملخص
"آمل أن یستطیع أطفالي العودة إلى دیارھم وإكمال دراستھم. أنا ال أریدھم أن یصبحوا جنوًدا لیقتلو اآلخرین، حتى لو كانوا من 

منزلھا بسبب اإلشتباكات المسلحة الكثیفة على الحدود أعدائھم" ھذا ما قالتھ أسماء، وھي أم لثالثة أطفال، أجبرت على ترك 
 الیمنیة السعودیة.

إن الصراع الدائر بین الحكومة المعترف بھا دولًیا (التي تلقى دعًما من تحالف دولي بقیادة المملكة العربیة السعودیة) وقوى 
الح العام التابع للرئیس السابق علي عبد هللا صالمعارضة المعروفة باسم الحوثیین (التي تلقى دعًما من حزب المؤتمر الشعبي 

مالیین یمني بحاجة ماسة  10وحلفائھ)، قد أسفر عن كارثة إنسانیة ستبقى آثارھا لعقود من الزمن حیث أصبح أكثر من 
تماعي. جللمساعدات اإلنسانیة. كما تم رصد العدید من انتھاكات حقوق اإلنسان بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع اإل

ملیون طفل یعانون من سوء التغذیة، أي ما یقارب من ثلث إجمالي عدد األشخاص  1.5وتكافح األمھات من أجل إطعام أكثر من 
الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد. وعلى حد تعبیر الناشطة اإلجتماعیة سمیرة بلح في الحدیدة، "نحن بحاجة إلى إنقاذ أجیال 

 ألوان".المستقبل قبل فوات ا

ال یوجد من ھو أشد عجًزا في تحقیق األمان أكثر من أولئك الذین ال یزالون مشردین من منازلھم بینما تنزلق الیمن نحو االنھیار 
. ومن خالل سعیھا لتحقیق نصر عسكري، تتسبب أطراف الصراع في تفاقم الوضع  1اإلجتماعي واالقتصادي والمؤسساتي

ات األساسیة والبنیة التحتیة وتمنع وصول المساعدات. فالمساعدات وحدھا ال یمكن أن تعالج ھذه اإلنساني عندما تستھدف الخدم
ملیون یمني، ھم في  10اآلثار الكارثیة، ویمكن تحقیق ذلك فقط إذا تم وضع حد للعنف الدائر. فالسالم ضروري لنجاة أكثر من 

 .2ر ممن ھم على شاكلة عائلة أسماءأمس الحاجة للمساعدات اإلنسانیة العاجلة، من بینھم الكثی

، تحدت المرأة الیمنیة بنجاح نظام یقصیھا مبدئًیا 2011ھناك مقولة في الیمن تقول إن "المرأة ھي نصف المجتمع". ففي عام 
أة رعن التواجد في مؤتمر الحوار الوطني ومحادثات السالم التي أعقبت االنتفاضة. وعلى الرغم من الشقاق والخالف، تعمل الم

الیمنیة كصانعة وحافظة للسالم بشكل غیر رسمي، بالرغم من أنھا غالًبا ما ُتھمش في محادثات السالم الوطنیة والدولیة، وتفتقر 
إلى الموارد الالزمة لتحقیق أقصى قدر من التأثیر اإلیجابي لدورھا. أما الیوم، فھناك المئات من المبادرات التي تقودھا النساء 

لصراع، وغالًبا ما یرى القائمون على "منظمتي أوكسفام وسیفروورلد" أن المرأة الیمنیة تضطلع بأدواٍر قیادیة لمعالجة آثار ا
وخطرة. لنأخذ سمیرة على سبیل المثال: فھي تنتمي لمجموعة من النساء في الحدیدة اللواتي یعملن على مراقبة تدمیر البنیة 

 صول على دخل.التحتیة المدنیة ویساعدن المستضعفین في الح

أما المجتمع الدولي، فیستحق اللوم والثناء على حٍد سواء فیما یتعلق بالحرب في الیمن. فقد تم اتھام العدید من الدول الغربیة، 
وخاصة المملكة المتحدة والوالیات المتحدة وبعض الدول األوروبیة بتأجیج نیران ھذه الحرب من خالل بیع األسلحة للسعودیة 

واضعین مكاسبھم وأرباحھم قبل التزامھم األخالقي تجاه الشعب الیمني. ومن ناحیة أخرى، فقد ساھمت العدید من وحلفائھا، 
الحكومات، بما في ذلك بعض المانحین الغربیین ودول الخلیج العربي بتمویل كبیر بھدف تعزیز االستجابة اإلنسانیة في الیمن. 

ة لحل ھذا الصراع دبلوماسیاً، بما في ذلك بعض مبادرات لتضمین وجھات نظر وقد سعت العدید من الحكومات واألمم المتحد
 النساء ومخاوفھن.

لكن ال یزال ھناك الكثیر مما ینبغي القیام بھ، لیس فقط في زیادة مستوى االستجابة اإلنسانیة للنساء والفتیات، ولكن أیًضا لضمان 
 الیمني.فاعلیة جھود بناء سالم وتمثیلھا لكل فئات المجتمع 

تأیید وذلك بال–ومع ذلك، ال بد من توسیع نطاق مشاركة المرأة في عملیة السالم على المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة 
والوصول للدعم المالي والتقني والسیاسي الذي یعزز حجم وفاعلیة مساھماتھا. ویجب أن ُتعطى الفرص للنساء من كافة 

صنعاء، للتعبیر عن مخاوفھن وأفكارھن عن المستقبل، وكذلك فإن زیادة مشاركة المرأة  التوجھات، ومن مناطق أخرى غیر
سیساعد على بلورة صوت جماعي حول القضایا ذات األھمیة المشتركة ولیس فقط تلك  المحلیةمن خالل تشجیع المبادرات 

 المتعلقة بالنساء، إنما بھدف جعل عملیة إعادة اإلعمار شاملة وواسعة النطاق.
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وھنالك أدلة عالمیة متزایدة تسلط الضوء على فاعلیة مشاركة المرأة في دعم عملیات السالم، والمساھمات الكبیرة التي بذلتھا 
. وتوضح التوصیات التالیة كیف یمكن للجھات الفاعلة الیمنیة واإلقلیمیة والدولیة والمجتمع  3لصنع السالم وتنفیذ االتفاقات النھائیة

 العملیة. المدني دعم ھذه

على دعم مشاركة المرأة في السیاسة واألمن وبناء السالم وذلك بنشر  2011وتعمل منظمة "سیفروورلد" في الیمن منذ عام 
البحوث وتنظیم النقاشات وورش العمل مع المجتمع المدني الیمني والحكومة، وكذلك توفیر التدریب والدعم للمنظمات النسائیة 

في جمیع أنحاء الیمن. ویركز برنامج منظمة "سیفروورلد" الحالي عن الدور اإلجتماعي والسلم والعمل مع منظمات شریكة 
 واألمن الیمن، على تعزیز مشاركة المرأة في عملیة بناء السالم على المستوى المحلي.

ع برامج ومشاری لتنفیذوعلى نحٍو مشابھ، وعلى الرغم من األزمة الحالیة، تواصل منظمة أوكسفام عملھا مع النساء الیمنیات 
تھدف منظمة   -وكما ھو الحال في جمیع أنحاء المنطقة-محددة مثل سالم وأمن المرأة ووصولھا إلى نظام العدالة. وبشكل عام

أوكسفام من خالل اتباع أسالیب مختلفة على ضمان المساواة على أساس النوع اإلجتماعي، حیث تنفذ برامج حول النوع 
ات مع منظمات محلیة ووطنیة، كما وتركز على بناء قدرات الشركاء المحلیین لضمان استمراریة عملھم. اإلجتماعي عبر شراك

عالوة على ذلك، ومتى أمكن تحقیق ذلك، تقوم منظمة أوكسفام بدعم مشاركة النساء الیمنیات الناشطات في المحافل الوطنیة 
 ا وطنھن مباشرة إلى المسؤولین.والدولیة، لدعمھن اللتعبیر عن مخاوفھن فیما یتعلق بقضای

 تالتوصیا
یجب على الحكومة الیمنیة، والحوثیین وحزب المؤتمر الشعبي العام، وقوات التحالف التي تقودھا السعودیة، 
وغیرھا من األحزاب والجماعات المتنازعة على جمیع األصعدة أن تلتزم بوقف  شامل وفوري إلطالق النار 

تضعھ حیز التنفیذ، وأن تدعم الجھود المبذولة لتحقیق اتفاق سالم شامل، بما في في كافة أنحاء البالد وأن 
 ذلك المشاركة الفعالة للمرأة على جمیع المستویات. ویمكن أن یتم ذلك من خالل ما یلي:

عدات المسا االلتزام والتمسك بالقوانین والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، وضمان حمایة النساء واألطفال والحصول على• 
 اإلنسانیة (بما في ذلك الحصول على الغذاء والماء والمأوى).

تضمین وإشراك النساء مباشرًة في المباحثات الجاریة وأخذ ما یبدین من مخاوف وقلق بعین االعتبار، وربط المحادثات • 
 لدولیة لحقوق اإلنسان.بالمشاورات المحلیة ومبادرات بناء السالم، من خالل االلتزام بالقوانین والمعاییر ا

 ضمان الحمایة وتسھیل حریة الحركة للنساء الناشطات داخل وخارج الیمن.• 

 یجب أن تدعم الحكومات، بما في ذلك الجھات المانحة للیمن مشاركة المرأة في عملیات السالم من خالل:

ف وسائل الضغط والتأثیر على أطرااتخاذ إجراءات فوریة لدعم التوصل إلى حل سیاسي للنزاع، وذلك باستخدام جمیع  •
 .الصراع من أجل وقف القتال

بما في ذلك أعضاء وفود أطراف  ٪30ضمان أال تقل نسبة النساء المشاركات في محادثات السالم الیمنیة عن   •
 الصراع ووفود المجتمع المدني.

توفیر التمویل األساسي لعدة سنوات ومنح ما یكفي للحفاظ على مشاركة منظمات المرأة الیمنیة في بناء السالم على   •
 المستوى المحلي.

دعم مشاركة المرأة الفعالة في مؤتمرات المانحین (بما في ذلك اإلعداد والتصمیم) لضمان تدخالت تستھدف احتیاجات  •
 ى نحو مالئم.النساء المتضررات من الصراع عل

االرتقاء والنھوض بحمایة الناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة من المخاطر والتھدیدات الشخصیة  •
التي قد یواجھنھا نتیجة أبراز أنفسھن للمجتمع، من خالل زیادة فرص حصولھن على الدعم القانوني وإنشاء آلیة تبلیغ 

 ن اإلبالغ عن أیة مخاوف لدیھن بشأن سالمتھن وأمنھن.ورصد وطنیة تمكن النساء الناشطات م
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وینبغي لوكاالت األمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص معالجة اإلقصاء السیاسي الذي تعاني منھ المرأة 
 :الیمنیة من خالل

ال، ومنحھن الدعم•  ماع العملي لضمان س تسھیل وصول النساء إلى المحافل واالجتماعات المحلیة والوطنیة والدولیة بشكل فعَّ
 تجارب وآراء النساء القادمات من خلفیات متنوعة.

یجب أن تعمل الوكاالت اإلنسانیة من أجل تحقیق مشاركة أكبر للمرأة تماشًیا مع التزامات مؤتمر القمة 
 العالمي اإلنساني عن قضایا النساء والفتیات من خالل:

 یذ البرامج اإلنسانیة.ضمان مشاركة المرأة في جمیع مراحل تصمیم وتنف• 

 .2020بحلول عام  %40ضمان أال تقل نسبة المناصب القیادیة في السیاقات اإلنسانیة التي تشغلھا النساء عن • 

بحلول عام  %40، وعن 2020بحلول عام  %30ضمان أال تقل نسبة النساء من الموظفین على جمیع المستویات عن • 
2025 . 

) وغیرھا من الجھات الفاعلة والجھات GAIمیة بخصوص المرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساني (دعوة "أداة التسریع العال•  
المانحة لتوفیر التمویل الالزم للجھات الفاعلة المحلیة والسعي لشراكات مع المنظمات الیمنیة التي تقودھا و/أو تمثلھا المرأة 

 .على جمیع المستویات

 والمجتمع المدني الیمني:یجب على المجتمع الدولي 

إنشاء قنوات للتشبیك بین النساء الیمنیات من جمیع أطراف الصراع لتحدید القضایا الرئیسیة والمتطلبات والمقترحات الخاصة • 
 باجراء محادثات السالم المحلیة والوطنیة والدولیة.

 لوطنیة واالحتفاء بتلك الممارسات وتقدیرھا.رصد الممارسات الجیدة بشأن مشاركة المرأة على المستویات المحلیة وا•  
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 المقدمة  1.
، عانى المدنیین الیمنیین من ویالت ھجمات شبھ یومیة من قبل جمیع األطراف 2015منذ بدایة الصراع في أوائل عام 

والمصانع واألسواق. وأدى المتصارعة. وقد دمر القصف المستمر منذ حوالي عامین والقتال البري الدائر المدارس والمنازل 
االقتصاد المدمر واستمرار أعمال العنف إلى تعمیق معاناة النساء والفتیات الیمنیات، اللواتي عانیین باألساس من التمییز 

 العنصري الممنھج والتھمیش حتى قبل الصراع.

مصالح بشكل فعال في ظل النظام فشلت محادثات السالم مراًرا وتكراًرا في تدمج النساء أو ما یعبرن عنھ من مخاوف و
ھم نساء أكثر من نصف -اإلقصائي من النخبة الذكوریة في السیاسة الیمنیة. وال یزال من الصعب على أكثر من ملیوني شخص 

العودة إلى دیارھم في مناطق الصراع مثل تعز والجوف وصعدة ومأرب ولحج وحجة والحدیدة. وعاد أكثر من ملیون  -لفتیات 
منازلھم لیجدوا البنیة التحتیة األساسیة مدمرة واالقتصاد متھالك وندرة في الخدمات االجتماعیة. وبالنسبة لألسر شخص إلى 

التي تعیلھا النساء أو األطفال، فھناك حاجة ماسة إلى االحتیاجات األساسیة مثل المیاه النظیفة والمأوى. ومنذ أزدیاد وتیرة 
ة العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي، بینما یجري تزویج الفتیات الصغیرات الحرب، واجھت النساء ارتفاع في نسب

 .4 كجزء من محاوالت عائالتھم الیائسة للبقاء على قید الحیاة

یجب أن ینظر العالم إلى القدوة من القیادات النسائیة المحلیة في جمیع أنحاء العالم اللواتي یوجھن الجھود نحو السالم في 
مجتمعاتھن. وقد أظھرت الدراسات في جمیع أنحاء العالم من سیاقات متعددة أن ھناك ارتباط إیجابي بین قوة تأثیر المرأة في 

. ولیس من الضروري أن تقتصر مشاركة المرأة على المشاركة 5مفاوضات واتفاقیات السالم التي تم التوصل إلیھا وتنفیذھا
ن یمكن أن یتم ذلك من خالل المشاورات وورشات العمل لحل المشكالت أو أنشطة توعیة المباشرة على طاولة المفاوضات، ولك

وحشد مجتمعیة، إلخ. ولذلك، من أجل زیادة فرص التوصل إلى اتفاق سالم دائم في الیمن یتمتع بدعم شعبي واسع النطاق، یجب 
دور المرأة وتأثیرھا في عملیة السالم من خالل على وكاالت األمم المتحدة والحكومات المانحة جعل أولویاتھم تتضمن دعم 

 وضع أطر دعم إإضافیة وتوفیر الموارد المالیة التي تحتاجھا المرأة للتصرف بمرونة وبشكل مستقل.
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 الذي یحیط بنا االنھیار 2.

یة. من المواد الغذائ"یتسول األطفال الخضروات من السوق، وتذھب النساء إلى القریة للتسول للحصول على الدقیق وغیره 
 ویأكل معظم الناس ھنا الخبز والشاي فقط". 

 .6لمنظمة أوكسفام أدوار النوع اإلجتماعيأمرأة مشاركة في نقاش مع الفئات المھمشة في تعز كجزء من تقییم  

. ومع ذلك، ھذه 7 لقد صدمت صور األطفال المصابین بسوء التغذیة الحاد في الیمن الكثیر من الناس في جمیع أنحاء العالم
ملیون یمني في  10الصور ال توفر سوى لمحة بسیطة عن معاناة ال توصف وھي إلى حد كبیر من صنع اإلنسان ألكثر من 

لي ا، وحو 9) من الفتیات غیر قادرات على الوصول إلى التعلیم800,000. أكثر من (8حاجة ماسة إلى مساعدات فوریة
. وتكافح 10ن غیر قادرات على العثور على الخدمات الطبیة اآلمنة وبأسعار معقولة) من النساء الحوامل قد یك500,000(

أي ما یقارب من ثلث الذین یعانون من سوء التغذیة  –ملیون طفل یعاني من سوء التغذیة  1.5األمھات من أجل إطعام أكثر من 
ولي من قبل جمیع أطراف الصراع، بما في ذلك القصف . وقد تم أقتراف انتھاكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الد 11الحاد

 والغارات الجویة العشوائیة على المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة.

وقد انحسرت نسبة التقدم الذي تم تحقیقھ في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة قبل بدء األزمة الحالیة. إذ ُیقدر بأن 
ملیون  1.25منذ بدایة الصراع. وسیزید ھذا المعدل في ظل عدم دفع رواتب  %62ل إلى نسبة معدالت الفقر قد تضاعفت لتص

. ویتفاقم ھذا الوضع بسبب انھیار 12 من السكان من دخل األسرة الرئیسي لھم %30موظف في القطاع العام؛ ما ُیحرم حوالي 
 .31 %26شبكات األمان االجتماعي، وأرتفاع أسعار السلع األساسیة بنحو 

وتدفع الغالبیة العظمى من السكان ثمن استمرار الجمود الحالي في ظل استمرار الحرب. فمن المرجح أن یزداد انتشار سوء 
ملیون  14التغذیة واألمراض التي یمكن الوقایة منھا، مما یؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنیین الیمنیین.  ھنالك أكثر من 

یبدو أنھ سیكون من الصعب جداً على النظام الصحي . والنظیفة أو خدمات الصرف الصحيشخص ال یحصلون على المیاه 
 14مواجھة الخطر المتزاید النتشار الكولیرا حیث أنھ یعمل بأقل من نصف طاقتھ السابقة ویفتقر لألدویة والمعدات والموظفین.

والمؤسساتي الكامل، ال یشعر أحد بالفشل في تحقیق السالم وبینما تسیر البالد بال ھوادة نحو االنھیار االجتماعي واالقتصادي 
. وتتسبب أطراف الصراع بزیادة الوضع اإلنساني سوًءا من خالل سعیھا 15أكثر من أولئك الذین ال یزالون مشردین من منازلھم

ھا . والمساعدات وحدلتحقیق النصر العسكري، ومن خالل تدمیر البنى التحتیة والخدمات األساسیة، ومنع وصول المساعدات
 ال یمكن أن تعالج ھذه اآلثار الكارثیة. ویمكن ذلك فقط من خالل وضع حد للعنف.

 : عالقون بین األطراف المتصارعة1شكل  
 

شھدت المناطق الحدودیة بین الیمن والمملكة العربیة السعودیة صراعاً ضارًیا. وقد علق غالبیة السكان من 
األطراف المتصارعة، وتم تدمیر معظم البنى التحتیة المدنیة. وعاشت أسماء منطقة حرض في الیمن بین 

ھنا مع زوجھا وأطفالھما الثالثة. ولكنھا أضطرت للخروج من منزلھا إلى منطقة عبس، وھي إحدى المناطق 
 التي تدعم فیھا منظمة أوكسفام عدد كبیر من النازحین، والتي كذلك تتعرض لغارات جویة.

اء لمنظمة أوكسفام عن قلقھا بأنھ على الرغم من أن أطفالھا قد نجو حتى اآلن من الصراع، وقد عبرت أسم
إال أنھم لم یتمكنوا من الذھاب إلى المدرسة. وھم یواجھون مستقبالً غامًضا، ألنھم تركوا وثائقھم الرسمیة 

عودة إلى دیارھم وإكمال في المنزل أثناء الھروب إلى بر األمان. وقالت: "آمل أن یكونوا قادرین على ال
 دراستھم. فأنا ال أرید لھم أن یصبحوا جنوًدا یقتلون اآلخرین، حتى لو كانوا من أعداؤھم".
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عندما قامت منظمة أوكسفام باستطالع رأي النساء النازحات في جمیع أنحاء شمال وجنوب الیمن، كانت 
ن. ومع ذلك، ومع عدم دفع رواتب موظفي أولویاتھن ھي توفر الخدمات االجتماعیة وفرص التعلیم ألطفالھ

 الحكومة، فإن الخدمات القلیلة المتبقیة قد انھارت اآلن.

 

 

 

 

 

 

 

 عزیز السالم والعدالةت
أظھرت دراسة حدیثة لمنظمة أوكسفام استمرار دور القیادات النسائیة داخل األسر الممتدة والمجتمع األوسع. 
حیث وجدت أن ھناك تشاور مع النساء وتمثیل للنساء كجزء من الممارسات الحالیةأمام الرجال في قیادة 

السائد بین العدید من الیمنیین بأن المرأة ال تلعب دوًرا في الوساطة  خالفاً لالعتقاد المحافظ -األسرة أو المجتمع 
 . 17القبلیة

"تلعب المرأة في المجتمع ھنا دوًرا نشًطا في تعزیز السالم وحل المشكالت یوًما بعد یوم" كما تقول نور 
مدینة  محمد، وھي معلمة سابقة وناشطة مجتمعیة في منظمة أوكسفام، وكانت قد تعرضت للتشرید من

. غالباً ما كانت نور محمد تدعو إلى التوزیع العادل للحطب في المنطقة، وخاصًة عندما تكون النساء 18حرض
والفتیات النازحات یساھمن بشكل كبیر في عملیة التجمیع. كما أنھا تحشد المساعدة من النساء في المجتمع 

ید لجھد الذي تبذلھ النازحات". ویستمر دعم وتأیالمضیف لتقسیم الحطب بالتساوي، فھم یرون أیًضا "التعب وا
نور لحقوق النساء النازحات مثلھا، ال سیما في موسم الزراعة عندما تذھب النساء للعمل في المزارع، حیث 

 یعطیھم الرجال أجور قلیلة لیستلعادلة ".

وال تستطیع أسماء وعائلتھا العودة إلى مدینة 
حرض التي ال تزال منطقة صراع وقد أوقفت 
منظمة أوكسفام عملیاتھا ھناك منذ شھر فبرایر 

، كما ھو الحال حتى اآلن، فھي 2016عام 
منطقة محظورة بالنسبة للعاملین في المجال 

  . تصویر: مؤید الشیباني / أوكسفام16اإلنساني 
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تبلغ أزھار تسع سنوات من العمر 
وأجبرت مع عائلتھا للنزوح من حرض. 

جمع الحطب حتى تتمكن ومھمتھا ھي 
أسرتھا من طھي الطعام. حیث أن 
الحطب من الموارد الشحیحة للمجتمع 

تصویر: مؤید الشیباني  المضیف.
 /منظمة أوكسفا

 

 

 

كجزء من الزیارات المنزلیة، تعرفت نور على القضایا التي تواجھھا النساء اللواتي تم تشریدھن من بیوتھن، 
القرارات بشأن كیفیة إنفاق الموارد المنزلیة المحدودة. ھذا ینبع من االعتقاد وخصوًصا عمن یجب أن یتخذ 

السائد في المجتمع أنھ ال ینبغي أن تكون األولویة ألصوات واحتیاجات المرأة. تشجع نور النساء على عدم 
رارات الخوف ومواصلة توصیل آرائھن، ألن الرجال سوف یعتادون على كونھن جزًءا من عملیة اتخاذ الق

 .األسریة

في مبادرتھا الخاصة، أنشأت نور أیًضا مدرسة صغیرة حیث تستطیع الفتیات تعلم القراءة والكتابة والمھارات 
الحسابیة األساسیة. وقالت لمنظمة أوكسفام أن "تعلیم الفتیات ھو قضیة رئیسیة من شأنھا أن تساعد النساء في 

اجة إلى أي شخص آخر". فمع تزاید أعداد الفتیات اللواتي یتم الدفاع عن أنفسھن وحمایة حقوقھن من دون الح
عاًما بسبب الضغوط المالیة التي تواجھ أسرھن، إن الحاجة إلى ابقائھن في المدرسة  13تزویجھن في سن 

 .19ھو أمر ملحّ 

ة. ویجب یویجب أن یستمر دعم وتمكین العدید من النساء مثل نور للمشاركة بفاعلیة في جھود اإلغاثة اإلنسان
تمثیل احتیاجاتھن ووجھات نظرھن في لجان اإلغاثة المحلیة وفي مؤتمرات المانحین الدولیة، مما یؤدي إلى 
التدخالت التي ستكون مناسبة ومستدامة. ویجب أن تعزز جھود اإلغاثة والمساواة بین الجنسین والقیادات 

ط إلى استجابات إنسانیة أكثر فاعلیة ولكن أیًضا النسائیة ومشاركة وحمایة المرأة، األمر الذي سیؤدي لیس فق
وعالوًة على ذلك، یجب أن تعطى النساء من أمثال  .20إلى زیادة نجاح عملیة السالم على المستوى المحلي

نور منبراً في محادثات السالم الوطنیة والدولیة. وھذا من شأنھ إضفاء جرعة إلى ھذه المحادثات عن واقع 
 فحون من أجل البقاء على قید الحیاة.النازحین الذین یكا

 مجتمعاتنا، أصواتنا. 3
فإن النساء واألطفال "یمثلون الغالبیة العظمى من  21)2000( 1325بموجب قرار مجلس األمن الدولي 

العنف الوحشي المستمر ضد المدنیین  المتضررین من النزاع المسلح، بما في ذلك الالجئین والنازحین". إن
 .عمیقة یمكن أن تأجج عدم االستقرار والصراع یؤدي إلى مظالم
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وعلى الرغم من استمرار   .22وقد َجّرت النخب السیاسیة والجھات الفاعلة المسلحة الیمن إلى الحرب والبؤس 
 .2استبعاد النساء من المحادثات من قبل ھذه النخب، إال أنھن یسعن بالفعل لتحقیق تغییر إیجابي في الیمن

 نحن بحاجة إلى إنقاذ األجیال القادمة قبل فوات األوان -إلى أن یتم االستماع إلینا  : نحن بحاجة2شكل 
" لسنا فقط متلقین للقرارات، بل یجب أن نكون شركاء متساوین في عملیة اتخاذ تلك القرارات". تقول سمیرة بلح 

یة المحلیة وتوثیقھا. ونقلت وقد كانت سمیرة قادرة من خالل التدریب والدعم على تحدید وفھم تھدیدات الحما
سمیرة معرفتھا وتصمیمھا وإرادتھا لغیرھا من النساء في مجتمعھا المحلي في الحدیدة. واآلن توثق المجموعة 
تدمیر البنیة التحتیة المدنیة، وتساعد المستضعفین لكسب الدخل في ظل ھذا االقتصاد المحلي المرة النساء 

شرطة والعودة إلى دیارھن وأسرھن، والتأكد من أنھن لم یتعرضن لألذى المحتجزات على الخروج من مراكز ال
خالل عملیة االعتقال. وكما تدیر المجموعة  الصراعات المحلیة التي تندلع بسبب الضغوط المالیة الشدیدة على 

 األسر والمجتمعات المحلیة.

تحدثن إلى سیفروورلد بأن "ال أحد  تقول سمیرة أنھ وسط استمرار الحرب تشعر ھي وغیرھا من النساء اللواتي
یرانا، ال أحد یستمع لنا". وعندما سئلت ما ھي الرسالة التي تود أن تنقلھا إلى أولئك الذین یفاوضون على السالم 
على المستوى الدولي، قالت سمیرة: "الكثیر من األسر فقدت جیلین بسبب ھذه الحرب. نحن بحاجة إلى إنقاذ 

 وات األوان".األجیال القادمة قبل ف

 

 

 

 

 

 

 

 2242مجلس األمن الدولي ینبغي دعم جھود النساء المحلیات في بناء السالم، كما ھو مطلوب بموجب قرار 
، الذي یدعو الدول األعضاء إلى دعم مشاركة المرأة في "آلیات منع وحل الصراعات". من خالل 24)2015(

فھم تجربة بناء السالم للنساء على المستوى المحلي، حیث یمكن للحكومات ومنظمات اإلغاثة على حد سواء 
 .25التي یمكن أن تدعم عملھن كرواد لتحقیق تغییر أكبرمعرفة احتیاجاتھن العاجلة وكذلك تحدید الكیفیة 

 : بصیص ضوء في الظالم3شكل 
تعمل تغرید كعضوة في مجموعة العمل المجتمعي لمشروع "لنضیئھا" ضمن برنامج سیفروورلد "مجتمعات 

والطرقات المظلمة  زقة. وضمن إحدى فعالیاتھا عملت ھذه المجموعة علىتحدید األ26صنع السالم" في تعز
المظفر، حیث إنھا إحدى المناطق التي تستضیف  التي تشكل خطًرا على سالمة النساء واألطفال في مدیریة

ن إف جهدهن، أقصىتقول سمیرة أنه على الرغم من بذل 
  وجةم تواجهبناة السالم غیر الرسمیة لنساء المجموعة 

 .مستعصیة على الحل من العنف

 وورلدر تصویر: سمیرة بلح / سیف
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عدًدا كبیراً من النازحین. وتم انتخاب تغرید إلدارة مبادرة مجتمعیة لتركیب إنارة في الطرقات تعمل بالطاقة 
من األریحیة ویستطیعوا التحرك بحریة وأمان. وتمكنت الشمسیة في أماكن مختلفة لیشعر الناس بمزید 

تغرید بالتعاون مع المجموعة من إقناع وجھاء المجتمع المحلي في المظفر بالمشروع، حیث ساھموا في 
 .أعمال التركیب والصیانة

 

 مكان على طاولة المفاوضات

لقد كان لدینا حلم بأن یكون لنا بلد آمن ودولة قانون، ولكن اآلن ال یمكننا العمل مًعا. یجب على المجتمع "
المدني والنساء والشباب أن یشاركوا في عملیة صنع القرار، لم نصل إلى الحلم ألنھ لم یتم إشراك جمیع 

 الفئات". 

 یة القیادات الشابةدكتورة انطالق المتوكل، الشریكة المؤسسة لمؤسسة تنمال

على الرغم من أن النساء والفتیات یدفعن الثمن األكبر للصراع القائم، فقد كانت مشاركة المرأة في عملیة 
السالم التي تقودھا األمم المتحدة محدودة للغایة. والسبب لھذا في المقام األول ھو أن األطراف المتصارعة 

زالت ذات معنى، كما عملوا على إقصاء العناصر الرئیسیة األخرى وأنصارھا الدولیین قد فشلوا في تقدیم تنا
في المجتمع الیمني، مثل الشباب ولیس فقط النساء. وقد فشل ھذا النھج بشكل واضح في إحراز أي تقدم یذكر، 

 في حین یجثم البؤس على صدور الناس.

 -صة الحقیقیة عن الشعب الیمني لقد أسكت الصراع األصوات الشعبیة في وقٍت ما عندما كان یمكن قول الق
إذ تركز المحادثات التي تقودھا األمم  القصة التي لم یتم سماعھا كثیًرا في جنیف، أو الریاض أو الكویت.

المتحدة على تأسیس وقف إطالق النار والحفاظ علیھ، وتتابع الترتیبات السیاسیة واألمنیة. ومع ذلك، فمن 
لعملیة سالم وطنیة لتنفیذھا في أقرب وقت ممكن. وذلك یجب أن یكون  الضروري أیًضا القیام بإعداد خطة

شامًال ویعالج المظالم المحلیة، بما في ذلك تلك الخاصة بالنساء. مشاركة المرأة أمر بالغ األھمیة لیس فقط 
 ق النار.اللتنفیذ عملیة السالم والتي تعكس المظالم المحلیة، ولكن أیًضا للتأكید على الحاجة الملحة لوقف إط

وقد بذلت األمم المتحدة جھوًدا إلشراك المرأة في عملیة السالم من خالل إنشاء "حلف المرأة الیمنیة من أجل 
، 2015. حیث تم دعوة نساء من ھذا الحلف إلى مناقشات جانبیة في الكویت. في أكتوبر عام 27السالم واألمن"

یاسي مًعا لتشكیل ائتالف للسالم في اجتماع عقدتھ األمم امرأة یمنیة من مختلف ألوان الطیف الس 45أجتمعت 
، ذھبت بعض ھؤالء النساء إلى محادثات السالم التي توسطت 2016المتحدة في الرنكا، قبرص. وفي مایو 

فیھا األمم المتحدة في الكویت لتقدیم رسائل مشتركة بین األطراف المتصارعة. ومع ذلك، على الرغم من 
ا األمم المتحدة للمشاركة الفعالة للمرأة في عملیة السالم، فقد كانت النساء السبع اللواتي الجھود التي تبذلھ

 .28شاركن غیر متأكدات حول ما الذي ینطوي علیھ دورھن "كمراقبات"

 :ركزت رسائل ھذا الحلف للوفود المشاركة في محادثات الكویت على 

 بوقف القتال وتفعیل لجان الھدنة المحلیة.أھمیة التوصل إلى سالم عادل وشامل، وااللتزام • 
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الحاجة إلى إشراك النساء والشباب والمجتمع المدني في بناء السالم واألمن، في جزء منھ عن طریق السماح • 
 بمشاركتھم الكاملة في اللجان (على جمیع المستویات) التي تم إنشاؤھا في اتفاق سالم مطول.

  .في حل الصراعاتفاعلیة اتباع الطرق التقلیدیة   •

 .  29الحاجة الملحة لضمان استمرار الخدمات التعلیمیة والصحیة• 

، تم إبعاد النساء الیمنیات 2016بدًال من إشراكھن في عملیة التخطیط االستراتیجي لمحادثات سالم رسمیة عام 
ئیسیة ضات الراللواتي استطعن المشاركة وحصر دورھن في مناقشات غیر رسمیة لیست على صلة باللمفاو

حول الترتیبات السیاسیة واألمنیة. وإذا لم یتم استشارة النساء وغیرھن من الذین یعتبرون خارج النخبة 
السیاسیة بخصوص المسائل الجوھریة، فمن غیر المرجح أن یتم تضمین وجھات نظرھم، وبذلك سوف یخدم 

عدد األكبر من السكان. وسوف یعزز ذلك االتفاق الناتج (أو اإلخفاق) مصالح النخبة بدالً من مصالح ال
 الدینامیات التي أدت إلى الصراع في المقام األول.

وعلى العكس من ذلك، فإن التمثیل األكبر للسكان یساعد على تحقیق اتفاق سالم وما یتبعھ من العملیات 
كیلیة جة المشكالت الھیومعال -السیاسیة وعملیات إعادة اإلعمار التي تلبي احتیاجات نسبة أوسع من المجتمع 

المبنیة على أساس النوع اإلجتماعي وغیرھا من مظاھر عدم المساواة، واإلستفادة األمثل من استثمارات 
 المساعدات االنمائیة، ووضع أساس لدولة تحظى بتأیید واسع ومستقر.

كز بصورة فعالة في مر وال تتحقق فوائد مشاركة المرأة في محادثات السالم إال عندما یمكن للمرأة أن تشارك
 صنع القرار، مع وجود فرص حقیقیة للتأثیرعلى النتائج.

 "صفقة" سالم أم سالم حقیقي؟ .4
إن الوضع في الیمن معقد. فإن الحلول الوحیدة للصراع الحالي ھي وقف إطالق النار واستمرار العملیة 

السیاسیة واالقتصادیة فوق السیاسیة السلمیة. وحتى تتوقف األطراف المتصارعة عن وضع مصالحھا 
التزاماتھا الدولیة وحمایة أرواح الشعب الیمني، سیبقى الیمن في حالة اضطراب وفوضى. باإلضافة إلى ذلك، 
فقد فشلت العملیة التي یھیمن علیھا نخبة من الذكور في تحقیق السالم للیمن. ومع توقف عملیة السالم واستمرار 

زیادة الدعم للدور الفعال للمرأة في جھود السالم أكثر أھمیة من أي وقت العنف أصبح تغییر النھج من أجل 
مضى. ویتطلب دعم بناء السالم المحلي توفیر موارد الدعم األساسي لمنظمات المجتمع المدني النسائیة، 
والتنسیق والتعاون على المستوى الوطني عبر مختلف مناطق الصراع؛ والتشبیك بین القیادات النسائیة 

لناشطات العامالت على المستوى المحلي والمجتمعي؛ ووصول النساء إلى المحافل ومراكز إدارة العملیات وا
 الدولیة.

 الیمن ھو سجننا

عندما یتم دعوة الناشطات والقیادیات الیمنیات للحدیث في المحافل الدولیة حول الوضع وتجربتھن في الحرب 
في الیمن، فغالًباً ما یعجزن عن القیام بذلك. ویرجع ذلك جزئًیا ألن النساء في كثیر من األحیان یجدن أنفسھن 

ول إلیھا.  لقد فرضت العوائق مثل المشاكل محاصراتوغیر قادرات على التحرك والخروج من البالد أو الدخ
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في البنیة التحتیة للتنقل والقیود البیروقراطیة وحظر السفر المزید من قیود الحركة على النساء وزادت من 
 إقصائھن.

كما تقید األعراف الخاصة بالنوع االجتماعي حریة النساء في الحركة خارج منازلھن، وخصوًصا خالل 
"عندما تحدثت إلى النساء من جمیع األطیاف السیاسیة قلن لي: "إن الیمن ھو سجننا    .30 فترات انعدام األمن

لدى منظمة سیفروورلد. فھناك السلم واألمن، والنوع اإلجتماعي ھذا ما قالتھ أوفى النعامي، مدیرة مشروع "“
عامالت في مبادرات بناء حاجة ملحة لمجتمع مدني نشط ومزدھر في جمیع أنحاء البالد من أجل دفع النساء ال

السالم المحلیة إلى الساحة الدولیة. وال بد من معالجة حالة اإلقصاء السیاسي الحالي للمرأة الیمنیة إذا أردنا 
 لمحادثات السالم المستقبلیة أن تنجح.

 رأب الصدع

النساء  نتتحدث الناشطات على المستوى المحلي في الیمن عن ضرورة سد الفجوة ورأب الصدع بینھن وبی
 اللواتي یقدن جھود السالم على الصعیدین الوطني والدولي.

وتحتاج النساء على المستوى المحلي منبًرا كي یتم سماعھن، حیث أن ھناك إمكانیة واضحة إلجراء محادثات 
سالم تتجاوز صنعاء إلى مستوى المحافظات (إقلیمیة). في حین أن منظومة األمم المتحدة قد استثمرت موارد 
كبیرة في بعض القیادات النسویة الیمنیة، یمكن للتقدم أن یستمر ویتعزز من خالل بناء عالقاتھن مع مبادرات 

 بناء السالم بقیادة النساء المحلیات.

یجب أن تتجاوز المشاركة الفعالة على المستوى الوطني والدولي حدود التواجد الشخصي فقط، إلى الحالة 
أة بفعالیة في برامج التخطیط والمشاركة الكاملة في المناقشات. ویجب أن یشمل التي تكون فیھا مشاركة المر

ذلك وجود الترتیبات السیاسیة واألمنیة في صلب محادثات السالم الیمنیة، باإلضافة إلى وجود برنامج إنساني 
 حقیقي یراعي النوع االجتماعي، باإلضافة إلى عدد من األمور المھمة األخرى.

مثال واحد من بین العدید من األمثلة لعدم إدماج أصوات النساء في عملیات السالم. وقد تمت الیمن یعتبر 
جدولة العدید من الفعالیات الدبلوماسیة رفیعة المستوى والفعالیات الخاصة بالمانحین في األشھر المقبلة حول 

ھا. وینبغي ي أن یتم االستماع إلیالیمن. وال یجب أن تبقى النساء الیمنیات من مختلف الفئات تنتظر فرصتھا ف
 .2242أن یتم إدراجھا في ھذه الفعالیات، وفقاً لقرار مجلس األمن رقم 

 یمكن للنساء أن یصنعن السالم

عندما تستأنف محادثات السالم، یجب أال یعتبر ذلك غایة في حد ذاتھا، ولكن یجب أن ینظر إلیھا على أنھا 
إن الخطوة األولى ستكون إعداد وتصمیم محادثات السالم، التي یجب أن خطوة أولى في عملیة بناء السالم. ف

 تكون المرأة مشاركة فیھا.

حققت المرأة مساھمات كبیرة في صنع السالم وتنفیذ االتفاقات النھائیة في جمیع أنحاء العالم. وھناك العدید 
، من خالل التمثیل المباشر 31یمن من الطرق التي یمكن من خاللھا أن تشارك المرأة في عملیة السالم في ال

على طاولة المفاوضات أو من خالل كونھا "مراقبة". وتشمل ھذه الوسائل المشاورات التي یذھب فیھا فریق 
وساطة عملیة السالم إلى المحافل المحلیة التي یمكن أن تحدد القضایا الرئیسیة والطلبات والمقترحات من 
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اجھن الحقائق الیومیة للصراع. وتصبح مثل ھذه المستویات من المشاركة النساء على األرض، وھن اللواتي یو
 أكثر أھمیة في حال توقف عملیة السالم الوطنیة.

یمكن أن تقدم المعلومات من القاعدة الشعبیة دعًما للمواقف المشتركة للنساء للضغط من أجل السالم على 
ن تساعد ورشات العمل على حل المشكالت في الصعیدین الوطني والدولي. ویمكن عند وجود اختالفات أ

التغلب على التوترات السیاسیة الموجودة نتیجة للصراع واإلستقطاب المتزایدین. ومن أجل اتخاذ اإلجراءات 
 –مثل مشاورات فریق الوساطة مع المحافل المحلیة  -الالزمة لزیادة مشاركة المرأة في محادثات السالم 

المستوى المحلي إلى الدعم والموارد المالیة، مثل تلك التي وزعھا صك التسارع  تحتاج المرأة الیمنیة على
 .32العالمي

سیتحدى إدراج المزید من النساء الیمنیات في عملیة السالم على جمیع المستویات وجمیع المراحل ھیاكل 
ل المجتمع محاسبا من قب السلطة اإلقصائیة القائمة. ویجب أن یترجم أي اتفاق یتم على المستوى الوطني ویكون

یمكن للمرأة أن تلعب دوًرا في التفاوض لوقف إطالق النار على المستوى الوطني وضمان تنفیذه  -المحلي 
على مستوى المجتمع المحلي على حد سواء. ویمكن أن یشرك دورھا في ضمان سالم وأمن المجتمع األوسع، 

 بما في ذلك المجالس المحلیة وزعماء القبائل.

بد من بناء فھم لما تعنیھ ممارسة النساء للسلطة والنفوذ من الناحیة العملیة على المستوى المحلي، بما في ال 
ذلك ضمن لجان التھدئة والتنسیق. وعند البدء بأي عملیة محتملة إلعادة اإلعمار، یجب أن تكون النساء على 

 یقھ إلى السالم.المستوى المحلي في طلیعة األولویات، وذلك عندما یجد الیمن طر

 

 . الخالصة5
في خضم الصراعات المحلیة المتزایدة، أدت الحرب إلى انقسامات عمیقة داخل المجتمع الیمني. وستكون 
ھناك حاجة لبناء السالم المحلي والمصالحة والشفاء من ھذه االنقسامات عندما تصمت البنادق أخیًرا. وقد 

من أجل السالم على المستوى المحلي من خالل االنخراط في بدأت الجماعات النسویة بالفعل على العمل 
 مناقشات حول عملیات السالم الممكنة وحول رؤیتھم لمستقبل بالدھم، وبعضھن حققن إنجازات مھمة.

یجب إزالة العوائق أمام النساء الیمنیات من أجل إیصال أصواتھن وقصصھن للعالم. وھناك حاجة ملحة لسد 
لواتي یقدن جھود السالم على الصعیدین الوطني والدولي، واللواتي یقمن بذلك على الفجوة بین النساء ال

المستوى المحلي. وتحتاج النساء والمنظمات المحلیة التي تقودھا النساء إلى دعم مالي طویل المدى، وبناء 
جب أن ھن. ویقدرات مصممة خصیًصا الحتیاجاتھن، ومنابر للنساء أمثال تغرید ونور لكي یتم االستماع إلی

 تتجاوز مبادرات السالم ھذه حدود صنعاء إلى أجزاء أخرى من البالد.

 ال یمكن أن یتحقق السالم الحقیقي باالعتماد على النخب التي تقسم األراضي وغنائم الحرب.
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بتفویض من األمین العام لألمم المتحدة. متوفر على . 1325منع النزاعات، تحول العدالة، ضمان السالم: دراسة دولیة حول تنفیذ قرار مجلس األمن رقم 
-http://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325الموقع: 

2015.pdf?vs=323192435 p. 15 
 views/case-and-http://www.saferworld.org.uk/news-متوفر على الموقع:لنضیئ الشوارع في تعز. تموز).  12، 2016سیفروورلد. ( .26

taiz-of-streets-the-up-lighting-study/72  
 .النساء الیمنیات یدعون إلشراكھن في مباحثات السالم). 2015منظمة األمم المتحدة للنساء. (  .27

efforts-peace-in-inclusion-their-for-call-women-http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/yemeni   

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-the-ground-up-gender-%20and-conflict-analysis-in-yemen-620112
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-the-ground-up-gender-%20and-conflict-analysis-in-yemen-620112
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-the-ground-up-gender-%20and-conflict-analysis-in-yemen-620112
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-the-ground-up-gender-%20and-conflict-analysis-in-yemen-620112
http://www.bbc.co.uk/programmes/b07xplk3
http://yemen.unfpa.org/news/10-how-our-future-depends-girl-decisive-age
http://yemen.unfpa.org/news/year-conflict-yemen-puts-lives-34-million-women-reproductive-age-risk-0
http://yemen.unfpa.org/news/year-conflict-yemen-puts-lives-34-million-women-reproductive-age-risk-0
http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-bulletin-issue-15-31-august-2016-enar
http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-bulletin-issue-15-31-august-2016-enar
http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-bulletin-issue-15-31-august-2016-enar
http://reliefweb.int/report/yemen/2016-humanitarian-needs-overview-enar
http://reliefweb.int/report/yemen/2016-humanitarian-needs-overview-enar
http://reliefweb.int/report/yemen/2016-humanitarian-needs-overview-enar
http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/1095-womenas-role-in-peace-and-security-in-yemen%20%0d
http://yemen.unfpa.org/news/families-increasingly-resort-child-marriage-yemen%E2%80%99s-conflict-grinds-0
http://yemen.unfpa.org/news/families-increasingly-resort-child-marriage-yemen%E2%80%99s-conflict-grinds-0
http://yemen.unfpa.org/news/families-increasingly-resort-child-marriage-yemen%E2%80%99s-conflict-grinds-0
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http://www.womenpeacesecurity.org/resource/open-letter-unsc-wps-anniversary-october-2016/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/finding-a-new-approach-to-yemen-s-peace-talks
https://www.un.org/press/en/2015/sc12076.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2015/sc12076.doc.htm
http://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf?vs=323192435
http://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf?vs=323192435
http://www2.unwomen.org/-/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf?vs=323192435
http://www.saferworld.org.uk/news-and-views/case-study/72-lighting-up-the-streets-of-taiz%20%0d
http://www.saferworld.org.uk/news-and-views/case-study/72-lighting-up-the-streets-of-taiz%20%0d
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/yemeni-women-call-for-their-inclusion-in-peace-efforts
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حدود في النشاطات الدبلوماسیة. ویتغیر ھذا باالعتماد على العملیة والمنھجیة المتبعة ولكنھ بشكل أساسي یعني أن تسمح حالة "مراقب" لألفراد باشتراك م  .28
 العضو بصفة مراقب غیر قادر على التصویت أو على اقتراح القرارات.

 . 2016رسائل النساء لألطراف في الكویت، أیار  .29
لجندریة التي تقید حریة حركة النساء حددت فرصھن في المشاركة السیاسیة، مثل حضور اجتماعات وجد بحث قامت بھ سیفروورلد أنھ یمكن األعراف ا .30

ماع جاألحزاب السیاسیة أو المشاركة في جلسات مضغ القات. (القات ھي عشبة محفزة قویة لھا شعبیة في الیمن، وتستخدم جلسات القات للتوصل لإل
ء األعمال واتخاذ القرارات في ھذه اللقاءات التي یمنع على النساء المشاركة فیھا). انظر: ج. روجرز، ه. رایت، المجتمعي على القضایا. وعادًة ما یتم إجرا

 سیفوورلد. متوفر على الموقع:من الخطر أن تكون أنت األول. ). 2013س. حداد، م. باباد، و ب. جابر. (
first. p17.-the-be-to-dangerous-its-resource/768-http://www.saferworld.org.uk/resources/view  

 . احتساب صوت النساء). 2016ت. بافینھولز وآخرون. (  .31

. وكانت قد تم تأسیسھا لسد مكان فجوة كبیرة في التمویل وتوجیھ الموارد بشكل 2016التحركات اإلنسانیة في شباط عام تم إطالق آلیة التسریع الدولیة للنساء والسالم واألمن و
على الموقع:  مباشر لمنظمات المجتمع المدني النسویة التي تعمل مباشرًة على الجبھة للحد من النزاع وحلھ والتعافي منھ. تتوفر المزید من المعلومات

launch#sthash.e2JyK5c5.dpuf-instrument-acceleration-http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/2/global 
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