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          دعم مجاالت التنمية والسالم   

  أشــار مارتــن غريفيــث املبعــوث األممــي الســابق إىل اليمــن يف إحاطتــه أمــام مجلــس 

األمــن بالقــول:  " مــا زلــت اســتلهم الكثــر مــن شــجاعة النســاء يف اليمــن، وتصميمهــن 

ــام يف  ــات الس ــل بط ــّن بالفع ــه: فيك ــاد بقول ــام، وأش ــاء الس ــرب وبن ــاء الح ــىل إنه ع

ــه  ــادات النســوية اليمنيــة كــرر غريفيــث دعوات ــه بعــدد مــن القي اليمــن"، وبعــد لقائ

ــات الســام. ــة لشــمل النســاء يف وفــود محادث الســابقة لألطــراف املتحارب

 وقــد لقيــت تلــك الترصيحــات مــن قبــل املنظــات النســائية ذات العاقة بجهود الســام 

ــرصاع  ــراء ال ــراً ج ــا كب ــن مثًن ــن دفع ــاء يف اليم ــد أن النس ــن املؤك ــعاً، وم ــا واس ترحيب

والحــرب داخــل اليمــن، حيــث ارتكبــت أطــراف النــزاع مــا يقــارب مــن حــوايل 667 , 16 

انتهــاكًا ضــد النســاء يف الفــرتة مــا بــني ســبتمرب2014 وديســمرب 2019، وتنوعــت هــذه 

االنتهــاكات بأســاليب وطــرق مختلفــة، منهــا عــىل ســبيل املثــال القتــل جــراء املواجهــات 

والحــرب، واالختطــاف، واالغتصــاب، والعنــف القائــم عــىل النــوع االجتاعــي.     

متكني املرأة: 

 إن عمليــة متكــني املــرأة تعنــي منــح املــرأة يف أي بلــد كان مارســة حقهــا الكامــل يف املجــاالت االجتاعيــة، والسياســية، 

واالقتصاديــة، وذلــك مبــا يدعــم دورهــا الفعــال واملطلــوب يف تحقيــق التنميــة املســتدامة، ولــذا فــإن متكــني املــرأة بشــكل عــام 

ــة، تتمحــور يف:  ــة مهم ــة مجــاالت حياتي ــز عــىل ثاث يرك

1. املجال السيايس.  2. املجال االقتصادي.  3. املجال املجتمعي.  

والحاجــة لتمكــني املــرأة تكمــن يف أهميــة دمجهــا يف مســار التنميــة، مــع تحقيــق احتياجــات املــرأة االســرتاتيجية، وهــي مــن 

االحتياجــات املهمــة يف حيــاة املــرأة، وتــأيت مــن أبرزهــا الحــق يف االنتخــاب، والرتشــيح، واملشــاركة السياســية، والعمــل، والتعليــم. 

 كــا أشــارت دراســات علميــة إىل وجــود محــددات وأبعــاد لتمكــني املــرأة اليمنيــة والعربيــة بشــكل عــام متكــن يف املحــددات 

اآلتيــة: 
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وكل هــذه املحــددات واألنــواع الخاصــة بالتمكــني ترتبــط ببعضهــا ارتباطــاً وثيقــاً يف واقــع املجتمــع، وتؤثــر يف بعضهــا البعــض، 

فهــي متثــل حلقــة واحــدة لتحقيــق عمليــة متكــني حقيقــي للمــرأة العربيــة واليمنيــة عــىل الســواء، وعنــد توضيــح أهميتهــا 

ــذا  ــي ه ــاة، ويعن ــرأة يف الحي ــني امل ــة لتمك ــية املهم ــزات األساس ــد املرتك ــاوي أح ــم يس ــني يف التعلي ــة التمك ــظ أن عملي ناح

التمكــني امتاكهــا القــوة، والقابليــة للتأثــر، والشــعور بالــذات، وعــدم املســاواة يف هــذا املجــال ميثــل عائقــاً للتنميــة يف املجالــني 

االقتصــادي واالجتاعــي.  

املرأة الرجل

األعامل 
والوظائف

فيــا يصعــب كذلــك متكــني املــرأة يف مجــاالت الحيــاة وهــي نعــاين مــن املــرض، والضعــف البــدين، أو اإلرهــاق، حيــث عــدم قدرتهــا 

ــا  ــان قيامه ــا لض ــب لديه ــذا الجان ــام به ــا، واالهت ــىل صحته ــاظ ع ــن الحف ــد م ــع، فاب ــا يف الواق ــا وانتاجيته ــف عطائه أو ضع

بدورهــا املهــم يف الحيــاة.        

 كــا يــأيت التمكــني االقتصــادي للمــرأة ليمثــل أحــد الركائــز املهمــة يف تحقــق متكــني املــرأة اليمنيــة، وبدونــه ال تتحقــق التنمية 

الشــاملة املنشــودة يف واقــع املجتمــع، وتعنــي حســب مــا يــراه العديــد مــن الباحثــني االجتاعيــني تســاوي التوزيــع النســبي بــني 

ــني  ــة ب ــة املتوازن ــذه العاق ــح ه ــا توضي ــن هن ــور،  وميك ــة، واألج ــة، واملهني ــة، والتنظيمي ــف اإلداري ــرأة يف الوظائ ــل وامل الرج

الرجــل واملــرأة يف الوظائــف واألعــال يف الشــكل التــايل:     
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والشكل يوضح مجاالت الوظائف التي يجب التساوي فيها بني الرجل واملرأة ليتحقق متكني املرأة

املـرأة اليمنية وبناء السالم: 

   لقــد ســاهمت املــرأة اليمنيــة يف محاولــة بنــاء الســام خــال الحــرب، حيــث أظهــر تقريــر تــم إعــداده عــن مســاهات النســاء 
اليمنيــات يف مجــال الســام مــن خــال منظــات، ومؤسســات، ومبــادرات اجتاعيــة فرديــة، واســتند هــذا التقريــر إىل اســتعراض 

عــدد مــن البحــوث العامليــة بشــأن قــرار األمــم املتحــدة 1325 وجــدول أعــال املــرأة، والســام، واألمــن، كا أجــرت الكاتبــة مقابات 

مــع عضــوات يف مبــادرات وتحالفــات نســوية، وقــد نوهــت الدكتــورة ســارة العــرايس، أســتاذة يف مجــال القانــون الــدويل بجامعــة 

صنعــاء أن النســاء ال يحظــني بأصــوات متســاوية يف صنــع القــرار مبــا يف ذلــك محادثــات الســام، مشــرة إىل أن التحديــات قــد 

تضمنــت انعــدام الوعــي االجتاعــي بــرورة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة، وعــدم وجــود إرادة إلرشاك املــرأة يف مواقــع صنــع 

القــرار. 

 كــا أوىص مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحدة 

أن عــىل الــدول تطويــر خطــط عمــل وطنيــة 

الســرتاتيجيات  العامــة  الخطــوط  إليجــاد 

الحكومــة لتنفيــذ القــرار1325، يف حــني شــارك 

املــدين يف  املجتمــع  مــن  الخــرباء  مــن  عــدد 

وضــع الخطــة التــي وضعــت الرؤيــة التنفيذيــة 

األعــوام  خــال  اليمــن  يف  القــرار  لتطبيــق 

جــاءت  اليمــن  أن  املؤســف  ومــن   ،2020-2022

ــني  ــوة ب ــص الفج ــا يخ ــدول في ــرة ال يف مؤخ

الجنســني لــكل عــام عــىل مــدار العقــد الفائــت، 

وهــو مــا يشــر إىل االختافــات الواســعة التــي 

اليمــن،  النــوع االجتاعــي يف  تــدور حــول 

والذكوريــة  القبليــة  االجتاعيــة  فاملعايــر 

ــل  ــد العوام ــل أح ــن متث ــل اليم ــدة داخ املتواج

وظائف 
إدارية

وظائف 
تنظيمية

وظائف 
مهنية

األجور متكني 
املرأة
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املهمــة التــي أســهمت يف انخفــاض مشــاركة اإلنــاث يف مجــال القــوى العاملــة، مــع وجــود اعتقــادات راســخة تصــب حــول أن املــرأة 

ــا.   ــن غره ــع م ــم وأوس ــة أه ــؤولياتها األرسي ــام األول، وأن مس ــة باملق ــا منزلي أدوراه

تطور املجتمع مكفول بتأهيل املرأة: 

ــا عــىل نطــاق واســع،  ــرأة، وتعليمه ــل امل ــة إىل أن تطــور املجتمــع يعتمــد بشــكل كبــر عــىل تأهي    فيــا أشــارت دراســات علمي

ــرأة،  ــني امل ــرباء اىل أن متك ــن الخ ــد م ــد العدي ــا يؤك ــة، ك ــم واملعرف ــا يف التعلي ــتويات العلي ــول إىل املس ــة الوص ــا فرص ومنحه

وتوســيع مشــاركتها يف الحكومــات يعــزز مــن تحقيــق تــوازن التنميــة الشــاملة  للمجتمعــات، حيــث إن املــرأة يف الغالــب مــا تكــون 

أكــر ميــوالً لإلنفــاق يف مجــاالت البنــى األساســية،  ومناهضــة الفقــر، واالهتــام بالخدمــات الصحيــة، ومجــاالت التعليــم.     

التقدم يف متكني املرأة يتطلب إرادة سياسية:   

ــا يعتــرب أمــرا مهــا، لكــن عمليــة إدمــاج النســاء تبــدأ يف املجــال االقتصــادي بتعليــم     كــا أن متكــني املــرأة اليمنيــة اقتصادي

ــاص  ــكل خ ــة بش ــاندة األرس الريفي ــا، ومس ــب له ــزواج املناس ــن ال ــد س ــا، وتحدي ــتكال تعليمه ــا الس ــجيع مواصلته ــاة، وتش الفت

لتخطــي الوضــع الصحــي املتــدين،  كــا أن التقــدم الحقيقــي عــىل أرض الواقــع اليــزال حلــا ليــس بالســهولة تحقيقــه عــىل أرض 

الواقــع،  لكــن إحــداث الفــارق الفعــي يف هــذا الجانــب يتطلــب ارادة سياســية، وكذلــك تغــر كبــر يف ســلوك ونظــرة املجتمــع 

اىل دور املــرأة، ورمبــا األهــم مــن ذلــك كلــه، كيفيــة نظــرة املــرأة لنفســها  ومــن دون ذلــك، ســوف لــن تكــون املــرأة اليمنيــة قــادرة 

عــىل املشــاركة بشــكل كامــل يف االقتصــاد الوطنــي ويف عمليــة البنــاء والتنميــة وســوف تبقــى تطلعــات نصــف املجتمــع اليمنــي.    

مناذج نسائية عاملية:

ــا بعــض مــن القيــادات النســائية يف الغــرب متحــورت عــىل تحســني منــط     يشــهد الواقــع العديــد مــن  التغــرات التــي نفذته

الحيــاة أكــر مــن البحــث عــن املزيــد مــن الســلطات، فعــىل ســبيل املثــال، اســهامات مارجريــت تاتــرش يف النهــوض باالقتصــاد 

ــام  ــاح نظ ــىل إص ــلطة ع ــا اىل الس ــن صعوده ــوم م ــة ي ــال مائ ــت خ ــي عمل ــة الت ــارة األملاني ــركل املستش ــا م األورويب، وانجي

التقاعــد، وحــددت الحــد األدىن مــن األجــور، وخصصــت كوتــه للنســاء بنســبة ٪30 يف املجالــس الرقابيــة بــدأ مــن عــام 2016  إىل 

جانــب دورهــا الفعــال يف قضيــة الاجئــني الــذى أدى لرتاجــع شــعبيتها أمــام مواطنيهــا، وجانيــت يلــني رئيســة البنــك املركــزي 

7صدى إنسـان متكني املرأه
2022  - ١ يونيو



األمريــي التــي تعــد مــن أبــرز املدافعــني عــن اإلجــراءات االســتثنائية للبنــك لتقليــص نســبة البطالــة عــىل الرغــم مــن 

تأثــر ذلــك يف رفــع معــدل البطالــة مــربرة هــذا اإلجــراء باعتبــارات إنســانية وهــي أول مــن اعرتضــت، وتوقعــت حــدوث 

أزمــة  اقتصاديــة  يف عــام ٢٠٠٨م نتيجــة سياســات البنــوك التجاريــة األمريكيــة بشــأن القــروض الســكنية.

ــه أن يحســن مــن  ــات، ميكن ــرأة اإليجــايب يف الحكوم ــدور امل ــك النــاذج النســوية تدعــم التوجــه الخــاص ب ــع تل  إن جمي

جــودة الحيــاة االجتاعيــة، واالقتصاديــة، وهــو مــا يدعــم فكــرة دور املــرأة اليمنيــة والعربيــة املهــم، وإســهاماتها املمكنــة يف 

مجــال صنــع القــرار االقتصــادي واالجتاعــي والصحــي. 

يف ذات الوقــت أوضــح تقريــر عــن النــوع االجتاعــي تنــاول الــدور املهــم الــذي ميكــن أن تؤديــه املــرأة اليمنيــة يف عمليــة 

ــرأة« باعتبــاره عمــوداً رئيســيا للتعــايف بعــد  التعــايف وإعــادة اإلعــار داخــل اليمــن، حيــث يشــر إىل مفهــوم »متكــني امل

الــرصاع، مشــراً التقريــر إىل التأثــر الواضــح لتحســني وصــول املــرأة إىل خدمــات الصحــة، والتعليــم، واملشــاركة الفاعلــة يف 

االقتصــاد داخــل املجتمــع.

ــايف وإعــادة اإلعــار يف  ــات التع ــم أفضــل ألولوي ــن أجــل فه ــايف م ــة للتع ــد متــت صياغــة عــدة ســيناريوهات مختلف وق

اليمــن، وقــد حــدد التحليــل نقــاط االرتــكاز الرئيســية والتوصيــات لتحقيــق التعــايف الناجــح جــاء ضمــن أبرزهــا متكــني 

ــز القطــاع الخــاص.  ــرأة، االســتثارات يف قطــاع الزراعــة، وتعزي امل
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املبعوث األممي يف ترصيحه بشأن اليمن: 

نحتاج إىل إنشاء عملية سياسية شاملة مدعومة دوليا   

ــة  ــد جلس ــذي عق ــدويل ال ــن ال ــس األم ــام مجل ــه أم ــرغ يف إحاطت ــس غروندب ــن هان ــاص إىل اليم ــي الخ ــوث األمم ــح املبع  أوض
ــح  ــزام مبصال ــؤولة والت ــادة مس ــة، وقي ــية حقيقي ــة إىل إرادة سياس ــاك حاج ــن، إىل أن هن ــع يف اليم ــا الوض ــاول فيه ــة تن خاص

ــف بشــكل مســتدام. ــدف وضــع اليمــن عــىل مســار مختل اليمنيــني به

 فيــا أعــرب عــن قناعتــه بأنــه مــن أجــل تحقيــق فرصــة لكــر حلقــة الــرصاع داخــل اليمــن، "نحتــاج إىل إنشــاء عمليــة سياســية 

شــاملة مدعومــة دوليــا ميكــن أن توجــد أساســا مامئــا إلرســاء الســام".

مؤكــداً عــىل أهميــة الدعــم الواضــح مــن مجلــس األمــن الــدويل، ومــن الــدول األعضــاء، خاصــة الــدول اإلقليميــة وذلــك بهــدف 

الســعي الستكشــاف ســبل املــي إىل األمــام.

وأشــار غروندبــرغ أن التطــورات الحاصلــة عــىل األرض تصنــع تحديــات كبــرة أمــام جهــود الســام، يف حــني استكشــف طرقــا 

ــال،  ــاء القت ــدف إنه ــار عــىل مســتوى البــاد به ــة وقــف إطــاق الن ــدء عملي ــة للطرفــني، وب ــات املعلن ملموســة ملعالجــة األولوي

مؤكــدا إىل أن الحــل الســيايس الشــامل أمــر رضوري لتحقيــق نتائــج مســتدامة. 
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األمــم املتحــدة تحــذر جميــع األطــراف مــن املســاس باملدنيــني أو البنــى 

التحتيــة يف اليمــن 

   األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريــش يف بيــان صــادر مــن قبــل املتحــدث الخــاص بــه أن التفجــرات التــي حدثــت 
ــة  ــرا كاف ــة، مذك ــر محلي ــب تقاري ــال حس ــا أطف ــملت ضحاي ــد ش ــة، ق ــق مختلف ــملت مناط ــن وش ــة يف اليم ــام املاضي ــال األي خ

األطــراف بــأن اســتهداف املدنيــني والبنــى التحتيــة املدنيــة، تعــد محظــورة مــن قبــل القانــون الــدويل واإلنســاين. 

 فيــا أشــارت بعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة ) UNMHA (بأنهــا تشــعر بقلــق كبــر جــراء األعــال العدائيــة األخــرة 

يف مدينــة الحديــدة، والتــي أدت إىل خســائر فادحــة بــني املدنيــني، وإصابــات مختلفــة مــع أرضار للبنيــة التحتيــة، كــا ورد يف 

البيــان بــأن األمــني العــام يدعــو إىل تحقيقــات شــفافة ورسيعــة يف هــذا الشــأن لضــان املســاءلة، منوهــاً بأهميــة دفــع العمليــة 

السياســية إىل األمــام، لتحقيــق تســوية تفاوضيــة، وإيقــاف الــرصاع داخــل اليمــن .    

  وعــىل املســار البيئــي واإلنســاين أشــار منســق الشــؤون اإلنســانية لألمــم املتحــدة يف اليمــن ديفيــد غريســي أن هنــاك جهــود 

ــذي تشــكله وحــدة  ــد ال ــة التهدي ــن عملي ــف م ــادف للتخفي ــم املتحــدة اله ــق مبقــرتح األم ــا يتعل ــاءة"، في ــاءات "بن ــذل ولق تب

ــة صافــر، والتــي ترســو بالقــرب مــن ســاحل مدينــة الحديــدة.  التخزيــن والتفريــغ العامئــة، مــن الناقل

                                                                                          ) املصدر: أخبار األمم املتحدة(
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التنمية البرشية يف ظل الرصاع والحرب الدائرة يف اليمن   
    

  لقــد أدى الــرصاع املســتمر يف اليمــن إىل تراجــع كبــر يف معــدالت التنميــة البرشيــة مبرحلــة تقــدر بحــوايل  21عاًمــا، وذلــك 

ــم  ــرصاع القائ ــار الســلبية لل ــادة اآلث ــن زي ــد حــذرت الدراســة م ــم املتحــدة اإلمنــايئ، وق ــج األم ــا برنام ــا لدراســة نرشه وفًق

بشــكل مضاعــف عــىل مجــال التنميــة،   وقــد جــاءت هــذه الدراســة التــي متحــورت حــول معــدالت التنميــة البرشيــة يف اليمــن 

بعنــوان

" تقييــم آثــار الــرصاع عــىل التنميــة يف اليمــن"، حيــث نفذهــا فريــق مــن الباحثــني مــن مركــز فريدريــك س. بــاردي للعقــود 

الدوليــة اآلجلــة، يف كليــة جوزيــف كروبــل للدراســات الدوليــة، التابعــة لجامعــة دنفــر، وقــد تناولــت انعكاســات الــرصاع يف 

اليمــن عــىل مســار تحقيــق أولويــات التنميــة التــي تــم التوافــق حولهــا دوليــاً يف خطــة 2030 للتنميــة املســتدامة وأهدافهــا 

الســبع عــرشة. 

 وقــد تــم إعــداد الدراســة مــن خــال منــاذج كميــة تقــارن بــني ثاثــة ســيناريوهات محتملــة لنهايــة الحــرب يف اليمــن خــال 

ــتخدم  ــام ،2014 وتس ــد الع ــرصاع بع ــدام ال ــدم احت ــة ع ــي فرضي ــاد يبن ــع مض ــيناريو راب ــوام 2019 أو 2022 أو 2030 وس األع

الدراســة تلــك الســيناريوهات لتحــدد عــىل نحــو كمــي تأثــرات الــرصاع والحــرب عــىل األبعــاد املتعــددة للتنميــة مبــا يف ذلــك 

األحــوال الدميوغرافيــة، وأوضــاع االقتصــاد، والبنيــة التحتيــة، والصحــة، والتعليــم، وغرهــا مــن جوانــب االقتصــاد املختلفــة.    

خيارات عملية التنمية البرشية:  

ــل  ــراد داخ ــرة لألف ــارات املتوّف ــادة الخي ــل زي ــة متث ــة التنمي ــار أن عملي ــىل اعتب ــة ع ــة البرشي ــرباء التنمي ــب خ ــد ذه  وق

ــادة انتشــار  ــراض، وزي ــن األم ــة م ــة، خالي ــاة صحّي ــارات رئيســّية، هــي توفــر حي ــة خي ــا ثاث ــة يف طياته ــع، متضمن املجتم

املعرفــة، وإيجــاد املــوارد التــي تُســهم يف بلــوغ األفــراد   مســتوى الئــق ورفيــع مــن الحيــاة، كــا أنهــا تهــدف إىل زيــادة الخيــارات 

املتاحــة للّنــاس وحجمهــا مــن خــال زيــادة املهــارات واملؤهــات البرشيّــة، وتلــك الخيــارات واألبعــاد املهمــة يف مجــال التنميــة 

ال يــؤدي الحــرب والــرصاع إىل تراجعهــا أو تدنيهــا فحســب، بــل قــد يصــل األمــر يف حــال اســتمرارها إىل تاشــيها، والقضــاء 

عــىل أدىن مقومــات الحيــاة.     

ــة  ــن عــىل أن التنمي ــم املتحــدة اإلمنــايئ يف اليم ــج األم ــم لربنام ــل املقي ــد الســيد أوِك لوتســا، املمث وعــىل نفــس املســار أك

ــىل  ــه "ع ــر إىل أن ــص التقري ــف،" ويخل ــنوات إىل الخل ــل لس ــت بالفع ــا تراجع ــب، لكنه ــل فحس ــن مل تتعط ــة يف اليم البرشي

املــدى البعيــد ســيكون لهــذا الــرصاع آثــار ســلبية واســعة النطــاق تجعلــه مــن بــني أكــر النزاعــات تدمــراً منــذ نهايــة الحــرب 

البــاردة، وأن زيــادة تدهــور األوضــاع ســيزيد مــن املعانــاة اإلنســانية املزمنــة، ويؤخــر التنميــة البرشيــة يف اليمــن، وقــد يؤثــر 

ســلباً عــىل االســتقرار اإلقليمــي .  

االقتصاد اليمني يخرس أكرث من 100 مليار دوالر:

ا   ناقــش عــدد مــن الخــرباء واملختصــني بإحــدى اجتاعــات برنامــج عمــل األمــم املتحــدة للــدول التــي توصــف باألقــل منــوًّ

للعــرش الســنوات مــا بــني 2011 و 2020 مــا يخــص اليمــن تحديــداً، والعوائــق التــي واجهــت الحكومــة ورشكاء التنميــة يف تنفيــذ 

الربامــج اإلمنائيــة، مبــا فيهــا جائحــة كوفيــد19-، مــع االســتعانة بتقريــٍر أعدتــه اإلســكوا  حيــث تــم التطــرق  لألولويــات 

ــر  ــاول وزي ــد تن ــة، وق ــة اليمني ــر الحكوم ــة نظ ــن وجه ا م ــوًّ ــل من ــدول األق ــل لل ــل املقب ــج العم ــا يف برنام ــب إدخاله الواج

التخطيــط والتعــاون الــدويل يف اليمــن تداعيــات األزمــة والــرصاع يف اليمــن، ومنهــا التدهــور الحــاد يف النشــاط االقتصــادي، 

وتقلــص النمــو االقتصــادي إىل أكــر مــن  %50 مــن إجــايل الناتــج املحــي، منوهــاً إىل أن االقتصــاد اليمنــي قــد خــر أكــر مــن 

مائــة مليــار دوالر بســبب الــرصاع والحــرب خــال الســنوات  املاضيــة، كــا زادت معــدالت الفقــر إىل حــوايل 78 % مــن الســكان، 

فيــا أشــاد بــدور الداعمــني لليمــن يف ظــل الــرصاع القائــم داخــل اليمــن، وحتــى يتحقــق مــا يصبــو إليــه كل اليمنيــني يف 

مجــال التنميــة واإلعــار والســام املنشــود.    
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مــؤرش التنمية البرشية يف اليمن:  

  لقــد تدنــت قيمــة مــؤرش التنميــة البرشيــة يف اليمــن  للعــام 2019، حتــى بلغــت   0.47وهــو مــا يضعهــا عنــد املســتوى األدىن 

ــداً، وقــد حلــت اليمــن  بــني مجموعــة الــدول ذات التنميــة البرشيــة املنخفضــة، لتحتــل املرتبــة الـــ 179 مــن مجمــوع 189 بل

ســابقا الرتتيــب الـــ 153 يف مــؤرش التنميــة البرشيــة، قبــل زيــادة الــرصاع يف عــام 2015م، وعنــد األخــذ بعــني االعتبــار ملعيــار 

عــدم املســاواة، تفقــد اليمــن 31.7 % مــن قيمــة مــؤرش التنميــة البرشيــة املنخفضــة يف األســاس، ويعــود ذلــك إىل تــدين كبــر 

يف توافــر معيــار املســاواة يف عمليــة التعليــم.  

وقــد صنــف مكتــب األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية األزمــة املســتمرة يف اليمــن عــىل أنهــا أســوأ أزمــة إنســانية عــىل مســتوى 

ــاً، ويف حــال بقــي الــرصاع  ــادل 21 عام ــة مبــا يع ــة البرشي ــر يف اليمــن إىل تراجــع التنمي ــامل، فيــا تســبب الــرصاع الدائ الع

حتــى العــام 2022، فســيصل معــدل الرتاجــع يف مجــاالت التنميــة إىل حــوايل 26 عامــا، ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن االنخفــاض 

الكبــر يف قيمــة الريــال اليمنــي يف عامــي 2018 و 2019 قــد أدى إىل تزايــد التضخــات، وتقويــض القــوة الرشائيــة لليمنيــني، 

وتزايــد األزمــة اإلنســانية. 

   فيــا انخفــض معــّدل التضخــم يف نهايــة عــام 2019، حيــث ســجل %10 وذلــك بعــد أن وصــل إىل الــذروة يف العــام 2017 حيــث 

حقــق 30.4 %،  لكنــه ارتفــع مــرة أخــرى إىل 26.2 %   يف عــام 2020، يف حــني ســّجل متوســط أســعار املــواد الغذائيــة يف عــام 

2019 نســب أعــىل، حيــث بلغــت %150  تقريًبــا مقارنــًة مبعــدالت مــا قبــل الــرصاع، بينــا ســجلت أســعار الوقــود يف عــام 2018 

أرقــام أعــىل بثــاث أضعــاف مــن مســتويات مــا قبــل الــرصاع، وحســب آخــر إحصائيــات البنــك الــدويل، فــإن أكــر مــن  41% 

مــن األرس داخــل اليمــن فقــدوا مصــدر دخلهــم األســايس، بينــا حــوايل 50 % مــن الســكان كانــوا يعــدون فقــراء قبــل األزمــة، 

فحالــة الفقــر تؤثــر حاليــا يؤثــر عــىل أكــر مــن 71 %  مــن اليمنيــني، ويعــد النســاء يف هــذه األزمــة أكــر تــررا مــن الرجــال.

الرؤية االسرتاتيجية لليمن 2025  

 يتحــدد املقصــود مــن الرؤيــة االســرتاتيجية لليمــن للعــام2025 باالســرتاتيجيات واألهــداف الطويلــة املــدى التــي يتطلــع إليهــا 

ــة،  ــة البرشي ــدف إىل تحســني مســتوى التنمي ــة، وته ــة الحديث ــة والعلمي ــع، وتواكــب التطــورات والتغــرات االقتصادي املجتم

ــة  ــاة كرمي ــىل، وحي ــة أع ــتويات معيش ــح مس ــي تتي ــطة الت ــة املتوس ــة البرشي ــدان ذات التنمي ــاف البل ــن يف مص ــع اليم ووض

لألفــراد واملجتمــع بشــكل عــام، وتتمحــور بنــود هــذه الرؤيــة االســرتاتيجية يف النقــاط اآلتيــة: 

1.بناء رأس املال البرشي، ورفع مستوى معيشة املواطنني عىل املستوى االقتصادي، والفكري، والثقايف.

2. الحد من النمو السكاين الحايل، والتحكم يف عوامل الهجرة الداخلية وإعادة توجيهها إىل املناطق الساحلية.

ــم مــن متهيــد مســاراتهم الخاصــة، واالعتــاد عــىل أنفســهم، ودعــم أرسهــم  ــم، ومتكينه 3. تنميــة قــدرات الشــباب وإمكاناته

وبنــاء بلدهــم.

4. الحفاظ عىل التضامن االجتاعي العميق، مبا يتاىش مع املبادئ الدينية، والعادات والتقاليد الراسخة.

5. تعزيز مشاركة املرأة يف جميع نواحي النشاط االقتصادي، وزيادة مساهمتها يف القوى العاملة.

6. زيادة تغطية الخدمات الصحية. 

7. القضاء عىل األمية، وتعزيز تعليم الكبار. 

8. توفر التعليم للجميع.    

ــع  ــي، م ــع اليمن ــراد املجتم ــة ألف ــة املطلوب ــاالت الحياتي ــن املج ــد م ــي العدي ــرتاتيجية تغط ــداف االس ــذه األه ــظ أن ه  واملاح

ــامل، إال أن  ــعوب الع ــكل ش ــة ل ــة خاص ــي ذات أهمي ــة، وه ــة، والتعليمي ــة، واالجتاعي ــب االقتصادي ــح بالجوان ــا الواض اهتامه

ــدين وضعــف تحقــق هــذه األهــداف.     ــم يف ت للــرصاع داخــل اليمــن واســتمراره دور مه
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أهداف التنمية املستدامة:   
 إن أهــداف التنميــة املســتدامة، أو مــا ميكــن أن يطلــق عليهــا باألهــداف العامليــة هــي مطالــب عامليــة للعمــل بهــدف القضــاء عــىل 

ــذه  ــتند ه ــار، وتس ــام واالزده ــاس بالس ــة الن ــع كاف ــان أن يتمت ــا، وض ــيء إليه ــا ي ــن كل م ــة األرض م ــر، وحاي ــكلة الفق مش

األهــداف الســبعة عــرش إىل مــا تــم إنجــازه مــن نجاحــات يف تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة )2015-2000(، كــا تشــمل كذلــك 

مجــاالت حديثــة، مثــل مشــكلة تغــر املنــاخ، وعــدم املســاواة االقتصاديــة، وتعزيــز االبتــكار، ومجــاالت الســام، والعدالــة، ضمــن 

أولويــات أخــرى.

 فيــا تســتوجب أهــداف التنميــة املســتدامة العمــل بــروح الفريــق، وبشــكل عمــي حتــى ميكــن   اتخــاذ الخيــارات الصحيحــة 

لتحســني الحيــاة، بطريقــة مســتدامة لألجيــال القادمــة، وتوفــر هــذه األهــداف مبــادئ توجيهيــة، ومنطلقــات واضحــة لكافــة 

الــدول حتــى تعتمدهــا وفقــا ألولوياتهــا، مــع األخــذ يف الحســبان التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا العــامل بــأرسه. كــا تعمــل 

هــذه األهــداف عــىل معالجــة األســباب الجذريــة للفقــر، وتحــاول أن توحــد شــعوب العــامل إلحــداث تطويــر إيجــايب لــكل أفــراد 

البــرش. 

........................................................................................

مراجع املوضــوع: 

https://www.unescwa.org ،2021 ،1. األمم املتحدة، اإلسكوا، فرباير

   http://hdr.undp.org .2. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 2020. قاعدة بيانات مؤرش التنمية البرشية

3. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 2019. تقييم أثر الحرب عىل التنمية يف اليمن. 

4. البنك الدويل، 2021م، وصندوق النقد الدويل، 2021م.   

https://www.ye.undp.org ،5. أهداف التنمية املستدامة

6. بوابة تخطيط التنمية الوطنية العربية، اإلسكوا، يناير، 2000م    

https://mawdoo3.com .7

13صدى إنسـان التنمية والسالم يف اليمن
2022  - ١ يونيو



 

العوائق املؤثرة عىل دور املرأة يف اليمن واملنطقة العربية:      

  يذهــب العديــد مــن الباحثــني واملهتمــني باملــرأة وأدوارهــا يف واقــع الحيــاة إىل وجــود العديــد مــن العوائــق والعقبــات املؤثــرة 

ســلباً عــىل أداء املــرأة لدورهــا الفاعــل يف مجــاالت الحيــاة املختلفــة، وميكــن هنــا تحديــد تلــك العوائــق فيــا يــي:   

1. النظرة الدونية للمرأة

 فــا زالــت الكثــر مــن الــدول العربيــة حبيســة النظــرة املوروثــة للمــرأة باعتبارهــا مخلــوق يف مســتوى أدىن مــن الرجــل، فغلبــة 

ــذه  ــبب ه ــية بس ــة والسياس ــة، االجتاعي ــة العام ــن الخدم ــن ميادي ــرأة ع ــاء امل ــع أدت إىل إقص ــل األرسة واملجتم ــة داخ الذكوري

النظــرة.  

وقــد تضمنــت وثيقــة إعــان اإلســكندرية للمؤمتــر الرابــع للمجلــس القومــي للمــرأة توصيات عــــدة لتحقيــق األهــداف اإلمنائية 

لأللفيــة عــن دور الثقافــة، إذ أوىص املؤمتــر بــأن تحقيــق أهــداف األلفيــة لــن يكتــب لهــا النجــاح مــا مل تتحــول الثقافــة إىل قــوة 

دافعــة للتغيــر، واالنطــاق، وتصحيــح مفاهيــم التمييــز ضــد املــرأة، وذلــك بتحديــد سياســة تهــدف إىل نــرش ثقافــة املســاواة، 

والتســامح، واالعــرتاف باملــرأة ودورهــا عــىل املســتوى االقتصــادي، واالجتاعــي، والســيايس.   

 ومــن املهــم أن يتــم احتــواء هــذه السياســة يف املؤسســات التعليميــة واإلعاميــة داخــل املجتمــع، وذلــك بغيــة معالجــة املعوقــات 

االجتاعيــة والثقافيــة. 

2022 مارسصدى إنسـان معوقات املرأه يف التنمية والسالم14



 

2. العنف والفقر

 تعــد هــذه الثنائيــة القاتلــة التــي تدمــر طاقــات املــرأة وقدراتهــا، فالعنــف قــد يكــون نتيجــة للفقــر أو ســيادة النظــرة الدونيــة 

للمــرأة، ويف الحالتــني ميثــل ذلــك قيــداً عــىل عمــل املــرأة وحريتهــا يف مارســة أدوارهــا، والحاجــة قيــد بإمكانهــا أن تســقط 

أي إرادة، فهنــاك عاقــة وتــازم بــني العنــف والفقــر، وهــذا ال يعنــي عــدم وجــود عنــف ضــد النســاء يف الــدول الغنيــة، لكــن 

الفقــر يعــد ســبباً قويــاً مــن أســباب العنــف، فاألوضــاع االجتاعيــة الصعبــة التــي تعيشــها األرسة الفقــرة متثــل وعــاء أساســياً 

مــن أوعيــة العنــف االجتاعــي الــذي يعــاد إنتاجــه مــرة أخــرى داخــل األرسة بنــاًء عــىل توزيــع القــوى الداخليــة والخارجيــة، 

فقــد تنــاول تقريــر الرابطــة الدميقراطيــة لحقــوق املــرأة يف املغــرب عــىل أن مــا يربــو مــن %96 مــن أعــال العنــف ضــد النســاء 

تحــدث مــن قبــل الــزوج. 

         

ويف إحــدى الدراســات  عــن العنــف العائــي ضــد املــرأة يف اليمــن جــاء فيهــا أن أســباب العنــف العائــي هــو النظــرة التمييزيــة 

القامئــة عــىل أســاس الجنــس، ويقــدم تحليلــه للعاقــة بينهــا مــن خــال مســارين رئيســيني هــا: التوجهــات الثقافيــة، وبنــاء 

النظــام العائــي، حيــث وضــح فيهــا عاقــات النــوع االجتاعــي، واملســتوى االجتاعــي والثقــايف، وتأثرهــا عــىل العنــف ضــد 

املــرأة.  

        

الفقر

العنف

تقييــد 
ــرأة امل
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أمــا مشــكلة الفقــر فــإن املــؤرشات العامليــة املتواجــدة حولــه تؤكــد بأنــه ميثــل أحــد أخطــر التحديــات التــي تواجههــا الشــعوب يف 

األلفيــة الثالثــة، خاصــة عــىل املــرأة والــذي عــربت عنــه وثائــق عامليــة وعربيــة مبفهــوم "تأنيــث الفقــر" فإنــه ميثــل واحــداً مــن 

أهــم القيــود يف التأثــر عــىل دور املــرأة يف الحيــاة.  

3. مجال التعليم

ــف  ــرأة، فكي ــن امل ــق اســتفادة قصــوى م ــر أســايس لتحقي ــم أم ــم، فالتعلي ــني الجنســني يف كل مراحــل التعلي ــاك اختــاف ب  هن

يتوقــع أن تــريب األم الجاهلــة علــاء؟ وكيــف ميكــن ألم مضطهــدة أن تنشــئ أحــراراً، فالتعليــم هــو الطريــق ألي تنميــة حقيقيــة، 

ــة  ــر التنمي ــاء يف تقري ــد ج ــودة، وق ــة املنش ــن التنمي ــع م ــان املجتم ــر حرم ــة األم ــل يف نهاي ــم ميث ــن التعلي ــرأة م ــان امل وحرم

البرشيــة لألمــم املتحــدة عــام 2004 أن نســبة األميــة يف أوســاط النســاء يف العــامل العــريب تصــل إىل %50، وتلــك نســبة كبــرة، 

ومهــددة لــدور املــرأة املنشــود يف مجــاالت الحيــاة املختلفــة. 

  كــا أن املــرأة يف األلفيــة الثالثــة ومــع التطــورات الواســعة يف مجــاالت التكنولوجيــا الحديثــة، خاصــة ثــورة االتصــال واملعلومات 

تواجــه خطــر اإلقصــاء بســبب التحاقهــا املحــدود يف العلــوم، ويف التكويــن التقنــي، ويف ظــل ذلــك قــد ال يكــون بإمــكان املــرأة أن 

تكــون رشيكــة فاعلــة يف نــرش ثقافــة الســام.  

شكل يوضح أهمية تعليم املرأة يف مجال التنمية
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4. انتشار بعض األفكار املتطرفة حول املرأة

 والــدور الــذي تقــوم بــه، والعمــل عــىل تضييــق أدوارهــا املهمــة يف الحيــاة، وإبقائهــا يف زاويــة ضيقــة داخــل املجتمــع، تحيــا 

وتعيــش بتوجيــه الرجــل، وال تخــرج عــن إرادتــه. 

ــرأة السياســية، واالجتاعيــة، واإلنســانية، فازالــت  5. ضعــف كبــر يف تطبيــق الترشيعــات الدوليــة التــي تكفــل حقــوق امل

الترشيعــات قــارصة يف الكثــر مــن الــدول العربيــة عــن حايــة املــرأة.  

6. ضعــف دور مؤسســات املجتمــع املــدين يف كثــر مــن الــدول ســواء الخاصــة باملــرأة أو التــي تهتــم باملجتمــع بشــكل عــام عــن 

القيــام بدورهــا يف توجيــه وتثقيــف املــرأة بحقوقهــا، وحــل مشــاكلها ورعايتهــا.      

شكل يوضح أبرز العوائق املؤثرة عىل أدوار املرأة  

ونتيجــة للعاقــة اإليجابيــة بــني املــرأة والتنميــة اهتمــت العديــد مــن املنظــات الغــر حكوميــة عــىل إدراك مفهــوم املســاواة 

النوعيــة للحصــول عــىل املــوارد اإلنتاجيــة، والتــي عــرب عنهــا مفهــوم "الجنــدر" للتدليــل عــىل املشــكلة الواقعيــة يف عاقــة 

ــي  ــذي يعن ــة، وال ــر الحكومي ــات غ ــج املنظ ــرتاتيجية وبرام ــني يف اس ــوم التمك ــة إىل مفه ــذا باإلضاف ــة، ه ــرأة بالتنمي امل

االعــرتاف باملــرأة باعتبارهــا عضــو فاعــل يف التنميــة مــن خــال دعــم قــدرات املــرأة عــن طريــق آليــات تعمــل عــىل أن متكنهــا 

ــوة  ــارص الق ــرأة عن ــك امل ــى متتل ــا، حت ــل املتاحــة أمامه ــارات والبدائ ــاد عــىل نفســها، وتوســيع نطــاق فــرص الخي ــن االعت م

االقتصاديــة، واالجتاعيــة، والسياســية، والعلميــة، وقــد تــم اعتــاد هــذا األســلوب عــرب ثاثــة محــاور هــي:   

1.  امتاك املعرفة للذات )بناء الوعي(.   

2. امتاك الثقة الرورية للعمل واإلنجاز )بناء القدرات(.  

3. إرشاك املرأة يف املجتمع.   
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مراجــع املوضوع: 

نزيهة أحمد الرتيك، دور املرأة يف دعم السام، الحوار املتمدن، العدد )2888( 2010    

 حنان شماوي، ونهيل اساعيل، محددات متكني املرأة يف الدول العربية، دراسات، مجلد 46،  2019 

فرجينيا بوفر، النوع االجتاعي ودور املرأة يف عملية السام، هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2016    

عادل مجاهد الرشجي، العنف العائي ضد املرأة يف اليمن، الجمهورية اليمنية.  

منظمة األمم املتحدة، هيئة املرأة. 
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النازحون واملساعدات االنسانية يف اليمن  
    

ــبب  ــية، أو بس ــة أو سياس ــة أو اقتصادي ــروف أمني ــم لظ ــن دياره ــن م ــانياً، أو الفاري ــني إنس ــني أو الاجئ ــة النازح ــل فئ  تدخ

الكــوارث الطبيعيــة، أو انــدالع الحــروب ضمــن األشــخاص والجاعــات الذيــن هــم يف حاجــة للمســاعدة والدعــم، ويعــد الهــدف 

األســايس للمســاعدة اإلنســانية هــو إنقــاذ األرواح والحــد مــن املعانــاة جــراء ذلــك النــزوح، واحــرتام كرامــة اإلنســان، حيــث واجــه 

اليمــن موجــات نــزوح نتيجــة الحــرب والــرصاع الــذي أثــر ســلبا عــىل مايــني اليمنيــني، يف ذات الوقــت وجــد النازحــون مــن 

املحافظــات الغربيــة، حجــة وتعــز ومحافظــة عــدن، مــاًذا آمًنــا يف محافظــة الحديــدة.   

 ويف ذات الوقــت أثــرت الحــرب عــىل الخدمــات الحكوميــة يف الحديــدة، مثــل الكهربــاء، وامليــاه، وكــذا عــىل الكثــر مــن مناطــق 

اليمــن، فضــًا عــن تأثرهــا عــىل املرافــق الصحيــة يف محافظــة الحديــدة، والتــي غالًبــا مــا تعــاين مــن نقــص املوظفــني، واألدويــة، 

واملعــدات، لذلــك لجــأ العديــد مــن املواطنــني اليمنيــني الفاريــن مــن منازلهــم إىل أماكــن أخــرى أكــر أمنــا واســتقرارا يف املحافظــة 

ــن  ــة م ــرون يف املحافظ ــون آخ ــزح مواطن ــان ن ــض األحي ــل يف بع ــط، ب ــب فق ــذا الجان ــىل ه ــزوح ع ــرص الن ــا، ومل يقت وخارجه

مناطقهــم بســبب األمطــار الغزيــرة، والفيضانــات الخطــرة التــي تحــدث، فيــا تأثــرت العديــد مــن األرس النازحــة التــي تعيــش 

يف الحديــدة بشــكل خــاص مــن النــزاع الدائــر فيهــا. 

  فيــا يُحــرم املدنيــون الذيــن يجــدون أنفســهم يف قلــب النزاعــات املســلحة مــن أبســط حقــوق اإلنســان، حيــث تُدمــر منازلهــم، 

وتنهــب أماكهــم، وقــد يتعرضــون للهجــوم عليهــم، أو االســتغال ورمبــا يف حــاالت أخــرى للقتــل.     

 وقــد بلــغ عــدد النازحــني مــع بدايــة عــام 2021  الذيــن يحتاجــون إىل املعونــة اإلنســانية يف محافظــة الحديــدة إىل   425,059مــع 

اعتبــار أن  ٪40 منهــم يواجهــون ظروفــا  إنســانية صعبــة، ففــي يونيــو مــن العــام املــايض ، حــدد رشكاء آليــة االســتجابة الريعــة 

مــا يــي: 

عدد األسر التي تلقت المساعدات الالزمةعدد األسر النازحة في محافظة الحديدة خالل يونيو 
62,375 أسرة71,212 أسرة  
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نوع املساعدات التي تلقتها األرس النازحة: 

حقائب االيواءطرود تحتوي مواد غير غذائيةتحويالت نقدية متعددة االغراض

7,788  أسرة 19,780 أسرة   16,985 أسرة  

 وتتواصــل جهــود عــدد مــن الجهــات اإلنســانية، ومــن أبرزهــا منظمــة االغاثــة الدوليــة يف تقديــم املســاعدات للنازحــني حديثــا، 

فيهــا  املتواجــدة  املناطــق  تلــك  خاصــة 

النــزاع، إضافــة إىل انشــطة االســتجابة 

املنتظمــة، ويقــوم برنامــج الغــذاء العاملــي 

ــة  ــؤن الغذائي ــن امل ــدادات م ــال اإلم بإرس

مديريــة  يف  الصحيــة  الوحــدات  إىل 

االســتعدادات  تجــري  فيــا  الخوخــة. 

ــة  ــة إىل مديري ــدادات غذائي ــال إم إلرس

اإلمــدادات  توصيــل  أن  إال  حيــس؛ 

ــكل  ــني ال زال يش ــانية إىل املديريت اإلنس

ــاً، وتقــوم مفوضيــة األمــم املتحــدة  تحدي

الســامية لشــؤون الاجئــني يف الوقــت 

الحــايل بتوزيــع املــواد غــر الغذائيــة 

عــىل 2,973 أرسة وكذلــك حقائــب اإليــواء 

 ( الطــوارئ  بحــاالت  الخاصــة  املحســنة 

مديريــة  يف  أرسة   1,853 لعــدد   )EEKs

ــب األرس  ــذه الحقائ ــتزود ه ــخنة، وس الس

ــاذ  ــاهم يف إنق ــة تس ــواد مهم ــة مب النازح

حياتهــم.    

 وقــد تــم إخــاء الكثــر مــن املــدارس التــي اســتضافت عائــات نازحــة مــن الحديــدة يف أمانــة العاصمــة وذمــار، وحصلــت 376 

أرسة عــىل منــح نقديــة ملواجهــة تكاليــف إيجــارات املنــازل، يف حــني ميكــن أن تحصــل ســبع عائــات عــىل املســاعدة النقديــة 

مبجــرد العثــور عــىل منــازل لإليجــار، وقــد وصــل رشكاء العمــل االغــايث اىل تقديــم مســاعدات لنحــو 000, 677شــخص شــهريا.     

ــة، ودعــم الصحــة،  ــألكل، والدعــم الخــاص ملعالجــة ســوء التغذي ــة الجاهــزة  ل ــك املســاعدات الحصــص الغذائي ــأيت ضمــن تل وي

واملــأوى، وامليــاه والــرصف الصحــي، وخدمــات الحايــة، حيــث يتــم الوصــول ألكــر مــن  600أرسة نازحــة حديثــا، كــا يتــم توفــر 

حزمــة مــن املســاعدات الروريــة املنقــذة لــألرواح وتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة وتجديــد مخزونــات العيــادات املحليــة 

واملستشــفيات باإلمــدادات يف مناطــق النــزوح التــي يــأوي اليهــا االشــخاص املترريــن مــن القتــال وايضــا تقديــم الدعــم النفــي 

واالجتاعــي.

وبحلــول نهايــة العــام 2020م  تبــني أن حــوايل 21 مليــون مينــي %66 مــن ســكان اليمــن، هــم يف حاجــٍة رضوريــة للمســاعدات 

ــاً، وتعتمــد حيــاة مايــني اليمنيــني عــىل هــذه املعونــة، حيــث إن إعاقــة  ــازح داخلي اإلنســانية، مبــا يف ذلــك أربعــة مايــني ن

وصــول املســاعدات اإلنســانية أصبحــت تؤثــر عــىل 6.7  مليــون مينــي، ممــن هــم بحاجــة للمســاعدات اإلنســانية.
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