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املركز اليمني لقياس الرأي العام. كافة حقوق النشر والتصميم محفوظة © 2014.
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خلفية عن املركز اليمني لقيا�س الراأي العام 

املركز اليمني لقيا�س الراأي العام موؤ�ض�ضة بحثية غري حكومية تاأ�ض�ضت يف 2004 وح�ضلت على ترخي�س رقم 147 من 
وزارة ال�ضوؤون االإجتماعية والعمل يف دي�ضمرب 2005. و كونه اأول مركز لقيا�س الراأي العام يف اليمن، فاإن املركز يفتخر 
مبقدرته على تنفيذ اأبحاث عالية اجلودة يف العلوم االجتماعية. و قد حاز املركز اليمني لقيا�س الراأي العام على جائزة 
اأفريقيا من معهد جالوب الدويل. ويقوم املركز اليمني لقيا�س الراي العام  اأف�ضل �ضريك يف ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال 
باإعداد وتنفيذ ا�ضتطالعات ودرا�ضات الراأي العام با�ضتخدام طرق متعددة يف الدرا�ضات بحيث تخدم احتياجات البحث 

يف املوؤ�ض�ضات الوطنية والدولية واملنظمات واملوؤ�ض�ضات غري الربحية والوكاالت احلكومية واالحتادات الدولية. 

وينفذ املركز اليمني لقيا�س الراأي العام ا�ضتطالعات راأي عام وجمموعات مركزة ومقابالت معمقة ودرا�ضات دميغرافية 
واأبحاث ال�ضوق، كما ي�ضتخدم اأ�ضاليب كمية ونوعية مل�ضاريع التنمية واملنظمات واملوؤ�ض�ضات الدولية واملوؤ�ض�ضات االإعالمية 
واملجموعات التجارية والبنوك وغريها من اجلهات. وقد اأن�ضاأ املركز جمموعة من ال�ضحفيني املحرتفني واالأكادمييني 
والباحثني باالإ�ضافة اإىل بع�س املتطوعني الذين يطمحون يف اإحداث تغيري تدريجي يف اليمن مت�ضلحني بعلوم اجتماعية 
ذات مقايي�س دولية عالية. وكع�ضو يف اجلمعية العاملية الأبحاث الراأي العام واجلمعية االأمريكية الأبحاث الراأي العام، 

يظل املركز اليمني لقيا�س للراأي العام ملتزما مبعايري التميز يف كل جماالت العلوم االجتماعية. 

ولدى املركز فريق متخ�ض�س و موؤهل ميتلك خربة جيدة. ويتعاون املركز اأي�ضا مع ع�ضرات من اخلرباء وامل�ضت�ضارين 
واأ�ضاتذة اجلامعات داخل اليمن وخارجها. ومن �ضمن اأكرث من 2000 باحث ميداين قام املركز باختبارهم وتدريبهم، 
باملائة منهم  امليدانية، 50  اأبحاثه  لتنفيذ  البلد  كافة مناطق  باحث من  العام 500  الراأي  لقيا�س  اليمني  املركز  اختار 
من االإناث. وعالوة على طاقمه وموارده الفنية، تتيح له خربته يف هذا املجال تنفيذ درا�ضات من اأي حجم كانت يف كل 
املحافظات اليمنية. ويف ذات الوقت يلتزم املركز باملعايري الدولية االأكرث �ضرامة فيما يخ�س جودة املعلومات و�ضمان 

تنفيذ درا�ضات فعالة يف الوقت املحدد. 

ومنذ اإن�ضائه، نفذ املركز اليمني لقيا�س الراأي العام وينفذ حاليا ع�ضرات من م�ضاريع االأبحاث الكمية والنوعية حول 
اإ�ضافة  العديد من الق�ضايا التي ترتاوح بني مناذج ا�ضتهالك القنوات الف�ضائية واالإذاعات ووجهات نظر امل�ضتهلكني 
اإىل ق�ضايا حقوق االإن�ضان واملراأة واالإ�ضالحات ال�ضيا�ضية والف�ضاد وال�ضحة العامة والدرا�ضات املتعلقة باحلكم، اإ�ضافة 
اإىل ق�ضايا اأخرى. وف�ضال عن جناحه يف تنفيذ درا�ضات راأي عام متعددة وم�ضاريع بحثية ، اأجرى املركز اليمني لقيا�س 
الراأي العام درا�ضات اقت�ضادية ودرا�ضات نوعية، وغطى كافة املحافظات اليمنية، كما نفذ درا�ضات عن طريق املقابلة 

وجها لوجه الأكرث من 100 األف ميني. 

العام خربة وا�ضعة يف تنفيذ م�ضاريع ممولة دوليا. وقد تعاون ونفذ ع�ضرات من  الراي  اليمني لقيا�س  وميتلك املركز 
امل�ضاريع مع موؤ�ض�ضات دولية متعددة من �ضمنها االحتاد االأوروبي، و اأبحاث ت�ضارين، و مركز امل�ضروعات الدولية اخلا�ضة 
)CIPE(، و دانيكوم )�ضركة ا�ضت�ضارات اإعالمية(، و معهد جالوب الدويل، و املوؤ�ض�ضة الدولية لالأنظمة االنتخابية ، 
و مبادرة ال�ضراكة ال�ضرق اأو�ضطية، و املعهد الوطني الدميقراطي لل�ضوؤون الدولية، و ال�ضندوق الوطني للدميقراطية، و 
مركز الدرا�ضات العربية، و الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، و معهد االأبحاث )لندن(، و برنامج االأمم املتحدة للتنمية، 

و جامعة بون ، و جامعة ميت�ضغان ، و البنك الدويل، و هيئات اأخرى.
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نبذة عن املوؤلفة 
�ضارة جمال ن�ضوية ومدونة، ونا�ضطة جمتمع مدين، وخمت�ضة يف علم االجتماع تركز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على ق�ضايا النوع 
اأي�ضا ع�ضوة موؤ�ض�ضة يف  االجتماعي. وتعمل حاليا يف املركز اليمني لقيا�س الراأي العام كباحثة نوع اجتماعي. وهي 
اليمن وك�ضر ال�ضمت" )www.supportyemen.org(،  و من�ضقة عالقات عامة وكاتبة �ضيناريو  "دعم  حملة 
ومتحدثة يف حمالت " دعم  اليمن" ، كما عملت باحثة م�ضتقلة يف �ضوؤون اليمن وق�ضايا النوع االجتماعي وقدمت اأوراق 
عمل ملوؤ�ض�ضة روزا لوك�ضمبورغ ومركز بحوث برغهوف لالإدارة البناءة لل�ضراعات، كما تعمل مدربة معتمدة من االأمم 

املتحدة يف العالج االكلينيكي االجتماعي للعنف على اأ�ضا�س النوع االجتماعي. 

s.jamal@yemenpolling.org :للتوا�ضل
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اأهداف التقرير 
"اأ�ضوات الن�ضاء يف اليمن اجلديد" عنوان مل�ضروع يطرح �ضوؤاال مهما: هل تعتقد اليمنيات اأن " مين جديد"  قد حتقق لهن 
بعد اأكرث من عامني من الفرتة االنتقالية يف البلد؟ وقد ا�ضتخدمت و�ضائل االإعالم املحلية هذا امل�ضطلح )مين جديد( 
ب�ضكل وا�ضع يف هذا ال�ضياق، م�ضرية  بطريقة اأو باأخرى  اإىل اأن فر�ضا جديدة قد �ضنحت ملختلف �ضرائح املجتمع اليمني 
الن�ضاء مبناأى عن ذلك.  ومنذ انطالق االحتجاجات  . وبطبيعة احلال مل تكن  العربي"  ـ"الربيع  ب ي�ضمى  اإثر ما  على 
التي  التقارير  اإىل  اإ�ضافة  والعاملية،  املحلية  االإعالم  و�ضائل  النقا�ضات يف  للكثري من  الن�ضاء مو�ضوعا  يف 2011، كانت 
خ�ض�ضت بني حني واآخر وقتا وجهدا  لفهم الدور الذي لعبته املراأة يف احتجاجات 2011 و كيف اأثرت االحتجاجات على 

حياتها1.

الالتي  الن�ضاء  من  قلة  على  اليمن  يف  ال�ضيا�ضية  وم�ضاركتهن  الن�ضاء  حقوق  حول  الدائر  اجلدل  من  الكثري  يتمحور 
ا�ضتهرن يف االأعوام املن�ضرمة باأنهن انخرطن يف الكفاح من اأجل اإ�ضالح �ضيا�ضي. ويت�ضمن هذا الكفاح مبادرة من اأجل 
تخ�ضي�س 30 باملائة كوتا للن�ضاء يف ال�ضلطات التنفيذية والت�ضريعية والق�ضائية اإ�ضافة اإىل منع زواج ال�ضغريات من 
خالل اإيجاد قانون ين�س على حتديد �ضن الزواج. وعلى الرغم من ال�ضغوط الدولية الإجراء اإ�ضالحات يف حقوق املراأة 
وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، فاإنه مل يتم اإحراز اأي تقدم يكاد يذكر من جانب النا�ضطات حيث اأنه مل يتم اإقرار الكوتا اأو قانون 
يحدد ال�ضن القانونية للزواج .  ويبحث م�ضروع " اأ�ضوات الن�ضاء يف اليمن اجلديد" ، املمول من مبادرة ال�ضراكة ال�ضرق 
اأو�ضطية " عما اإذا كانت اأن�ضطة  املدافعات عن حقوق املراأة يف اليمن بحاجة اإىل تاأييد �ضعبي وعما اإذا كان عدم توفر 
ال�ضيا�ضي  اإحراز تقدم. هناك اهتمام �ضعيف جدا جتاه املراأة اليمنية العادية وكفاحها  التاأييد هو ما يحد من  ذلك 
واالجتماعي، اإ�ضافة اإىل مطالبها ووجهات نظرها جتاه اليمن اجلديد. ونتيجة لذلك، فاإن اأحدا ال يكاد يعرف �ضيئا عما 
تريده الن�ضاء يف ما يخ�ّس حقوقهن. وعادة ما ُيطرح �ضوؤال عما اإذا كانت اليمنيات يوؤيدن ق�ضايا املدافعات عن حقوق 
املراأة على امل�ضتوى الوطني وما اإذا كان املدافعات عن  حقوق املراأة ميثلن مطالب الن�ضاء العاديات. ومن اأجل االإجابة 
على هذا ال�ضوؤال املركب واإثراء هذا البحث، فاإن من االأهمية مبكان النظر اإىل املراأة اليمنية  بعيدا عن ال�ضور النمطية 
املكرورة  يف و�ضائل االإعالم ويف اخلطابات ال�ضيا�ضية، التي ت�ضتخدم م�ضطلح ‘املراأة اليمنية‘  للتعبري عن مطالب و روؤى 

الن�ضاء ذات اخللفيات االجتماعية واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية املتعددة دون اأي تفريق يذكر.

ال�ضقاف، نادية ) 2012( : »اأ�ضوات قوية : امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لليمنيات من االحتجاجات اإىل عملية االنتقال«، موؤ�ض�ضة  فريدريت�س اإيبريت ؛ بيغم �ضلطانة )2012(: »    1
انتظار التغيري، �ضنع التحول ال�ضيا�ضي للمراأة« اأوك�ضفام ؛ رجاء، جميلة علي ) 2013(: » املراأة اليمنية يف املرحلة االنتقالية: التحديات والفر�س«، مركز الدميقراطية 
والتنمية و �ضيادة القانون ، معهد فرميان �ضبونغلي للدرا�ضات الدولية ، �ضتاندفور: �ضاكر، ومي�س، مرزوق، ميا حداد �ضليم ) 2012(: » اأ�ضوات قوية، م�ضاركة املراأة 

اليمنية يف ال�ضيا�ضة من االحتجاجات اإىل عملية االنتقال« ، عامل اآمن.
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املنهجية 
من اأجل حتقيق اأهداف هذا البحث، فقد ا�ضتلزم االأمر الرتكيز على القاعدة ال�ضعبية من الن�ضاء  عو�ضا عن النخب. 
املحلية،  املجتمعات  يف  الالتي  الن�ضاء  تلك  ال�ضعبية"  القاعدة  "ن�ضاء  م�ضطلح  من  يفهم  اأن  بد  ال  ال�ضياق،  هذا  ويف 
ولهن اهتمامات حملية، ولي�س تلك الن�ضوة الالتي ين�ضطن يف جمتمع النخبة على امل�ضتوى الوطني العام. وبناء على 
واأمانة  واحلديدة،  واإب،  وتعز،  عدن،   ( حمافظات  خم�س  يف  مركزة  جمموعات   ع�ضر  اإجراء  مت  ال�ضابقة  االعتبارات 
ع�ضرة  مركزةع�ضر/  كل جمموعة  وت�ضمنت  كل حمافظة.  الن�ضاء يف  من  واأخرى  الرجال  من  العا�ضمة( مع جمموعة 
م�ضاركات /م�ضاركني مت جتنيدهن/هم مب�ضاعدة االحتاد العام لنقابات عمال اليمن  وفروعه يف خم�س حمافظات. يف 
عدن، كان كل امل�ضاركني يف جمموعتي الذكور واالإناث من �ضريحة االأميني، وت�ضكلت جمموعة الرجال من �ضتة �ضيادين 
واثنني عمال بناء واثنني عمال نظافة. ويف ذات الوقت، قالت الن�ضاء اأنهن يعملن ربات بيوت ويف �ضيد االأ�ضماك اأو �ضنع 
اأدوات اال�ضطياد اأحيانا. ويف تعز، مت جتنيد �ضبع ن�ضاء يعملن يف  �ضركات �ضمن القطاع اخلا�س وبع�ضهن حا�ضالت 
على �ضهادات جامعية، بينما تعمل الن�ضاء االأخريات احلا�ضالت على �ضهادات تعليم اأ�ضا�ضي يف م�ضانع خا�ضة. اأما 
جمموعة الرجال، فتت�ضمن �ضتة موظفني يعملون يف �ضركات خا�ضة ولديهم �ضهادات جامعية، وثالثة يعملون يف جمال 
البناء و لديهم  �ضهادات اأ�ضا�ضية، و واحد يعمل يف قطاع النظافة وهو اأمي.  اأما يف اإب، فكل امل�ضاركني الذكور الذين 
االأخدام  االأميني، �ضبعة منهم مزارعون، وثالثة عمال نظافة ممن يطلق عليهم لفظ  مت جتنيدهم كانوا من �ضريحة 
)املهم�ضني(. وعلى نحو م�ضابه، تكونت جمموعة الن�ضاء يف اإب من امراأة تعمل يف الزراعة ، و�ضبع ربات بيوت اأميات 
مبا فيهن ثالث ن�ضاء من �ضريحة االأخدام، وخريجة مدر�ضة ثانوية وطالبة جامعية. ويف احلديدة، كان كل امل�ضاركني يف 
جمموعة الرجال اأميني، حيث تكونت املجموعة من اأربعة �ضيادين ،واثنني عمال بناء، واأربعة عاطلني عن العمل ، بينما 
اأ�ضا�ضي.  تعليم  بيوت حا�ضالت على  ربات  واأربع  العام  القطاع  �ضت جامعيات موظفات يف  الن�ضاء  احتوت  جمموعة 
واأخريا يف اأمانة العا�ضمة، تكونت جمموعة الرجال من خم�ضة خريجني جامعيني موظفني يف القطاع احلكومي وعامل 
االأخدام.  �ضريحة  نظافة من  عاملي  اإىل  اإ�ضافة  البناء  يعمالن يف جمال  اأميني  و�ضخ�ضني  )اأمي(،  يف م�ضنع خا�س 
وتكونت جمموعة الن�ضاء يف العا�ضمة �ضنعاء من  اأربع مدر�ضات واأربع ربات بيوت حا�ضالت على �ضهادات تعليم اأ�ضا�ضي 

وعاملتي نظافة من �ضريحة االأخدام. 

وباالإ�ضافة اإىل تلك املجموعات، فقد مت جمع البيانات من خالل درا�ضة مت تنفيذها يف اأرجاء البلد بعينة ت�ضم 1000 
�ضخ�س ) + 15 ( مواطنا مينيا، 50 باملائة من الذكور، و 50 باملائة من الن�ضاء، و 70 باملائة من مناطق ريفية، و 30 باملائة 

من املدن. 
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ال�ضياق ال�ضيا�ضي: املراأة يف اليمن قبل "الربيع العربي" والن�ضال من اأجل حقوق املراأة
فيما يخ�س الالم�ضاوة االجتماعية بني اجلن�ضني، ت�ضنف اليمن يف املرتبة االأخرية يف كل موؤ�ضرات انعدام امل�ضاواة مثل 
موؤ�ضر االأمم املتحدة حول  م�ضاواة النوع االجتماعي. وتعك�س هذه النتائج تدين الظروف التي تعي�ضها اليمنيات فيما 
يخ�س ال�ضحة والتعليم وفر�س احل�ضول على عمل اإ�ضافة اإىل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.  و يف 2005، ن�ضرت وزارة التخطيط 
والتعاون الدويل تقييما لالأهداف االمنائية للتنمية، وا�ضفة  واقع احلال بالن�ضبة للمراأة يف اليمن و داعمة احلقائق التي 
اأوردتها  باالأرقام2.  و قد اأظهر التقييم اأن معدل وفيات االأمهات ي�ضكل ال�ضبب الرئي�ضي للوفاة بني الن�ضاء يف عمر 
اأنَّ 16% فقط من حاالت الوالدة تتم يف مرافق �ضحية،  اأن ُيعزى ذلك، جزئيا، اإىل حقيقة  االجناب ) 42 %(. و ميكن 
بينما بقية احلاالت تتم يف املنازل وال يح�ضر من ذوي اخلربة بالتوليد اإال يف حاالت والدة ت�ضل ن�ضبتها اإىل 25% فقط. 
و بالنظر  اإىل هذه االأرقام،  يبقى ا�ضتخدام الطرق احلديثة لتنظيم االأ�ضرة  التي  من �ضاأنها  اأن ت�ضاعد يف حت�ضن 
الو�ضع ال�ضحي للن�ضاء  متدنية مبعدل 13.4 % ، وتقدر احتياجات و�ضائل منع احلمل التي ال توفر بـ 44 %.  وتعك�س هذه 

الظروف خماطر االجناب الناجمة عن زيادات وترية  احلمل املبكر واالجناب  ب�ضبب الزواج املبكر.  

يف 2005، �ضنف املركز الدويل الأبحاث املراأة اليمن يف املرتبة 14 )باالإ�ضافة اإىل ليبرييا( من �ضمن ع�ضرين منطقة يف 
العامل تن�ضط فيها ظاهرة الزواج املبكر. 3  ووجدت درا�ضة امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�ضرات للعام 2006 اأن قرابة 52 % 
من الفتيات اليمنيات مت تزويجهن قبل �ضن 18 عاما و14% قبل �ضن 15 عاما. والأن هذا الزواج ينت�ضر ب�ضكل رئي�ضي يف 
املناطق الريفية ،  فاإن هذه الظاهرة  ترجع يف الغالب اإىل عوامل تتعلق بال�ضوائق املادية. وعلى النقي�س من الذكور، ال 
ينظر اإىل االإناث على اأنهن املعيل املحتمل لالأ�ضرة، بل ال يتوجب عليهن كن�ضاء  حتمل اأي اأعباء مالية  بعد تزويجهن 

الأ�ضر اأخرى.  ولهذه االأ�ضباب فاإنه يتم اال�ضتعداد للزواج غالبا يف �ضن مبكرة.

وتوؤثر التقاليد يف اليمن على تعليم الفتيات اأي�ضا حيث يتم ف�ضلهن من املدار�س حاملا يتزوجن. وفيما ت�ضل ن�ضبة 
التحاق الفتيات باملدار�س اإىل 43% ، اأي ما ي�ضاوي 76 فتاة مقابل كل 100 فتى ، اإال اأن معدالت الت�ضجيل للفتيات تنخف�س 
يف املدار�س الثانوية. ويف امل�ضتوى التعليمي التا�ضع، يكون هناك 44 فتاة مقابل كل 100 فتى. 4  ويف املناطق احل�ضرية، 

تنخف�س معدالت التحاق الفتيات بالتعليم  ب�ضكل متدرج، مع  ارتفاع عام لن�ضبة االأمية.5

ونظرا للعالقة الوثيقة  بني الظروف املعي�ضية للمراأة  والزواج املبكر، فاإن الت�ضريع احلايل ب�ضاأن الزواج املبكر يظل م�ضكلة 
اأ�ضا�ضية. وال يحدد قانون االأحوال ال�ضخ�ضية اليمني  �ضن اأدنى  للزواج ، بل اإنه ي�ضمح بزواج االأطفال يف اأي عمر.  وعلى 
الرغم من تواجد منظمات حملية تعمل يف جمال منع الزواج املبكر مثل احتاد ن�ضاء اليمن اأو اللجنة الوطنية للمراأة، 
فاإنه مل يتحقق اأي تقدم  يذكر يف تغيري القانون. وقد حتقق اأول انت�ضار حني نوق�س م�ضروع القانون الذي اأعدته اللجنة 
الوطنية للمراأة ، والذي ن�س على  حتديد �ضن الزواج بـ 18 عاما، يف الربملان عام 2009. وفيما وافق غالبية الربملانيني 
على حتديد ال�ضن القانوين للزواج  بـ 17 عاما، رف�س 23 برملانيا ذلك على اأ�ضا�س اأنه يتناق�س مع املبادئ االإ�ضالمية. 
وقد  اأحيل امل�ضروع فيما بعد اإىل اللجنة الت�ضريعية، من اأجل درا�ضة عدم ت�ضاربه مع مبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية. ويف 
10 اأبريل2010، اأ�ضدرت جلنة تقنني اأحكام ال�ضريعة تقريرا مكونا من 14 �ضفحة ت�ضمن تربيرات دينية لعدم حتديد 
�ضن الزواج. و مل ي�ضتاأنف النقا�س حول م�ضودة القانون مرة اأخرى حتى اأكتوبر 2010، حيث وقع عراك باالأيدي وترا�ضق 
بالكلمات بني اأع�ضاء الربملان ب�ضبب الق�ضية6 . ولعل م�ضودة امل�ضروع قد  قدمت اإىل الربملان  جراء حوافز �ضيا�ضية، 
ولي�س من اأجل حقوق املراأة يف ذاتها. و بينما ُعدَّ اجلدل حول القانون ن�ضرا للنا�ضطات الن�ضاء، فاإن املالحظ اأن مناق�ضة 
م�ضودة القانون قد متت يف �ضياق اجلدل الدائر بني املوؤمتر ال�ضعبي العام و حتالف املعار�ضة حول  اإجراء اإ�ضالحات 

2  وزارة التخطيط و التعاون الدويل )2005(، حاجة اأهداف االألفية للتنمية اإىل تقرير تقييم.     
3  املركز الدويل الأبحاث املراأة )2006( : الزواج املبكر يف العامل. 

4  وزارة الرتبية والتعليم ) 2003(، اإح�ضائية الكتاب املدر�ضي ال�ضنوية لوزارة الرتبية والتعليم 2004-2003
5  وزارة الرتبية والتعليم  )2003(، اإح�ضائية الكتاب املدر�ضي الن�ضوية لوزارة الرتبية والتعليم 2004-2003

6  منظمات حقوق االإن�ضان  )2011(: » كيف ميكن ال�ضماح بزواج ال�ضغريات« .
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كبرية ، حيث هددت اأحزاب اللقاء امل�ضرتك املعار�ضة حينها مبقاطعة االنتخابات الربملانية اإذا مل يتم اإجراء اإ�ضالحات. 
ومن هنا فاإن اجلدل حول زواج ال�ضغريات كان اأحد الو�ضائل التي ا�ضتخدمتها احلكومة لت�ضتيت املعار�ضة وزجها يف 
غمار خالفات بني تياري املحافظني و دعاة االإ�ضالحات.  ورغم اأن االعرتا�ضات االأقوى على م�ضودة امل�ضروع كانت ذات 
منطلقات دينية، فاإن م�ضروع القانون قد باء بالف�ضل ب�ضبب انعدام االهتمام ب�ضكل عام لدى  امل�ضرعني ملعاجلة الق�ضية 

على نحو ا�ضتباقي. 

ويف هذا ال�ضياق، متثل حمدودية م�ضاركة املراأة يف احلكومة م�ضكلة، حيث اأن االأ�ضوات الن�ضائية بني النخب ال�ضيا�ضية 
التي تدافع عن حقوق املراأة تبقى حمدودة جدا وغري فعالة. ومع ذلك، مت اإحراز بع�س التقدم فيما يخ�س م�ضاركة املراأة 
ال�ضيا�ضية يف الثالثة ع�ضرة عاما االأخرية. يف 2001، كانت وهيبة فارع اأول امراأة تتبواأ من�ضبا يف رئا�ضة الوزراء ل�ضوؤون 
حقوق االإن�ضان. وعلى اإثر ذلك، مت اإن�ضاء وزارة حقوق االإن�ضان وكانت اأمة العليم ال�ضو�ضوة اأول وزيرة حلقوق االإن�ضان. 
وبقيت هذه الوزارة حكرا على ا لن�ضاء، حيث تقلدت خديجة الهي�ضمي وهدى البان  هذا املن�ضب على التوايل. ويف 2007، 
مت تعيني اأمة الرزاق علي حمد  وزيرة لل�ضوؤون االجتماعية . ويف الربملان، فازت امراأة واحدة فقط يف انتخابات 2003، بينما 
مت انتخاب 38 امراأة من اإجمايل 6741  مر�ضحة يف املجال�س املحلية. ويف  الهيئة اال�ضت�ضارية مبجل�س ال�ضورى التي يختار 
اأع�ضاءها الرئي�س ُمثلت املراأة بع�ضوتني .  وحتى مع زيادة عدد الن�ضاء يف منا�ضب �ضنع القرار ب�ضكل طفيف منذ 2000، 
مل يتحقق تقدما يكاد يذكر فيما يخ�س حقوق املراأة ، حيث اأن و�ضع الن�ضاء والتحاقهن بالتعليم واخلدمات ال�ضحية 
وحقوقهن القانونية واملدنية مل ت�ضبح اأولوية يف اأجندة �ضناع القرار من االإناث يف امل�ضتويات العليا.  وتعد ق�ضية زواج 
ال�ضغريات ، على وجه اخل�ضو�س، موؤ�ضرا ب�ضيطا للتاأثري ال�ضيا�ضي املتدين للن�ضاء، حيث مل تقم اأي امراأة  يف منا�ضب 
العام 2000. ومن �ضمن  للم�ضادقة عليه منذ  ال�ضغط على الربملان  امل�ضروع على  العليا وال من موؤيدات  القرار  �ضنع 
املبادرات التي هدفت لزيارة م�ضاركة الن�ضاء �ضيا�ضيا اإيجاد كوتا للن�ضاء لتويل منا�ضب �ضنع القرار. وعلى الرغم  من 
دعوات منظمات ن�ضائية خمتلفة الإيجاد نظام كوتا منذ مطلع 2006، فاإن اأي جناح مل يتحقق على امل�ضتوى الت�ضريعي. 
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الن�ضاء و"اليمن اجلديد" 
دور الن�ضاء يف مظاهرات 2011

كانت م�ضاركة الن�ضاء يف تظاهرات 2011 يف ال�ضاحات يف اأنحاء البلد ظاهرة ب�ضكل ملفت. ومع اأنَّ الن�ضاء مل يكنَّ القوة 
امل�ضيطرة داخل احلركة االحتجاجية، اإال اأنهن تواجدن ب�ضكل كبري يف ال�ضاحات بحيث ال ميكن جتاهل دورهن.واالأهم 
من ذلك اأن ح�ضور الن�ضاء يف املظاهرات مل يتوقف يف 2011 و �ضاركن يف املظاهرات منذ  انطالقها يف15 يناير  2011 
اأمام ال�ضفارة التون�ضية يف اإطار ما عرف بالربيع العربي ،  وقد وا�ضلن التظاهر حتى مت التوقيع على املبادرة اخلليجية 
يف نوفمرب 2011. م�ضاركة الن�ضاء يف االحتجاجات كانت قوية �ضواء من حيث العدد اأو النوعية.  يف 15 يناير 2011، كانت 
الن�ضاء التي تعرف بتوجهاتهن الي�ضارية والليربالية جنبا اإىل جنب مع توكل كرمان، ع�ضو حزب االإ�ضالح االإ�ضالمي، اأول 
من �ضرخن �ضد نظام �ضالح. وعندما األقي القب�س على توكل كرمان يف 22 يناير 2011 ب�ضبب م�ضاركتها يف املظاهرات، 
زاد االحت�ضاد �ضد احلكومة نتيجة لذلك. ووافق االآالف من املتظاهرين، معظمهم من الذكور، على  توكل كرمان ، كقائدة 

للم�ضريات.

يف  الن�ضاء  مل�ضاركة  اأمنوذجا   ت�ضّكل  اأن  �ضنعاء،  يف  لالحتجاجات  الرئي�ضي  املخيم  التغيري،  �ضاحة  وا�ضتطاعت   
االحتجاجات. ومل يكن التنوع الثقايف والقبلي وال�ضيا�ضي الذي �ضكل جمتمع �ضاحة التغيري يف�ضل الن�ضاء عن الرجال، 
اأن تبقى بع�س الن�ضوة  يف  بل  كان املالحظ هو الرتحيب مب�ضاركة الن�ضاء جنبا اإىل جنب مع الرجال. و كان امللفت 
�ضاحات االعت�ضام طوال الليايل. ومع ذلك،  فقد تغريت طبيعة م�ضاركة الن�ضاء يف ال�ضاحات عندما مت انتقاد ذلك 
يف العلن. فبعد اأن حتدث الرئي�س ال�ضابق علي عبداهلل �ضالح يف كلمة له )اأبريل 2011( ودعا اإىل عدم تظاهر الن�ضاء 
مع الرجال،  م�ضددا على املبادئ الدينية واالأخالقية يف حماولة منه لنزع ال�ضرعية عن املظاهرات �ضد احلكومة، تغري 
الو�ضع بالن�ضبة للن�ضاء املتظاهرات.  وكنتيجة للنقا�س، يف 16 اأبريل، مت مهاجمة نا�ضطات يف ال�ضاحة بعد اأن رف�ضن 

تنظيم م�ضريات غري خمتلطة.

 وب�ضبب زيادة هيمنة حزب االإ�ضالح  الذي ي�ضم الكثري من اأع�ضاء جماعة االإخوان امل�ضلمني ، على ال�ضاحة، فاإنه حدث 
ف�ضل عام، ومت اإن�ضاء جدار يوؤكد الف�ضل الفعلي بني الن�ضاء والرجال. و قد كان من نتائج ذلك اأن تال�ضت حالة تطبُّع  
الرجال  يف امل�ضاركة جنبا اإىل جنب مع الن�ضاء ب�ضكل تدريجي وبداأت امل�ضايقات تزداد يف مايو 2011، وعلى اإثر ذلك ، 
ونتيجة لت�ضاعف حالة العنف على مداخل ال�ضاحة منذ �ضبتمرب 2011  �ضعفت همة الن�ضاء عن امل�ضاركة يف املظاهرات. 
وهو ما اأدى يف ح�ضيلته اإىل ح�ضر امل�ضاركات االأ�ضا�ضية للن�ضاء يف تظاهرات اجلمعة  التي كان ينظمها حزب االإ�ضالح 

ب�ضورة اأ�ضا�ضية.  

و مع تزايد م�ضاركة  الن�ضاء يف املظاهرات  التي اتخذت  �ضارع ال�ضتني يف �ضنعاء ف�ضاء لها لالحتجاج  والإقامة �ضالة 
اجلمعة اأ�ضبوعيا، جتلت قدرة حزب االإ�ضالح على  ح�ضد الن�ضاء يف املظاهرات. غري اأن هذا احلزب يف الوقت ذاته  قد 
عمد اإىل اإ�ضعاف  الن�ضاط ال�ضيا�ضي  لبع�س االأفراد من العن�ضر الن�ضائي الالتي  يتعار�ضن مع منظومته القيمية.  
ومع م�ضاركة الن�ضاء املنتميات اإىل خلفيات اجتماعية و�ضيا�ضية خمتلفة يف االحتجاجات، وا�ضل حزب االإ�ضالح احتكار 

ح�ضد الن�ضاء، كما هيمن خطابه الفكري فيما يخ�س امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة على بقية اخلطابات.

 وعند النظر اإىل �ضكان اليمن ككل، فاإن اإجماعا وا�ضحا حول ماهية الدور الذي لعبته الن�ضاء خالل احتجاجات 2011مل 
يتبلور يف حيز الوجود.  وعند طرح هذا الت�ضاوؤل على املبحوثني يف الدرا�ضة، قال 3 % من الرجال و 36.4% من الن�ضاء اأن 
الن�ضاء لعنب دورا كبريا يف تظاهرات 2011، بينما قال  33.2%  من الرجال و36 % من الن�ضاء باأن دور الن�ضاء كان حمدودا. 

ومن املالحظ اأنه يغلب على الن�ضاء االعتقاد اأن دورهن يف املظاهرات مل يرَق اإىل الدور الذي لعبه الرجال. 
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الر�ضم البياين 1: هل لعبت الن�ضاء دورا يف احتجاجات 2011؟ 

 ومهما يكن من اأمر، فاإن م�ضاركة املراأة يف التظاهرات قد كانت �ضببا يف ظهور اليمنيات على النطاق العاملي. وكان 
املظاهرات  الن�ضاء يف  ت�ضارك  اأهمية. ومل  االأكرث  للعام 2011  مبثابة االجناز  لل�ضالم  نوبل  توكل كرمان بجائزة  تكرمي 
فح�ضب، بل بداأن مبناق�ضة ال�ضيا�ضة يف التجمعات واملوؤمترات العامة. وارتباطا بت�ضيي�س الن�ضاء يف �ضياق مظاهرات 
2011، وبتغيري النظرة جتاه امل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمراأة يف االأمور العامة، علقت االآمال على  "الربيع العربي" يف اأن يكون 
فر�ضة �ضانحة  لتحقيق تقدم ب�ضاأن حقوق املراأة. وعلى اإثر توقيع املبادرة اخلليجية، مل يعد للمتظاهرين ، �ضواء كانوا 
رجاال اأو ن�ضاء،  تاأثري كبري يف التطور ال�ضيا�ضي يف البلد ال�ضيما بعد نقل املفاو�ضات للم�ضتويات ال�ضيا�ضية وهيمنة 
القوى ال�ضيا�ضية التقليدية على ال�ضلطة. وما كان من اآمال حول حت�ضني حقوق الن�ضاء اأ�ضحت تعلق على اأع�ضاء موؤمتر 
احلوار الوطني الذين فو�ضتهم املبادرة اخلليجية حلل الق�ضايا ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية على اأ�ضا�س حتاور 

كافة االأطياف االجتماعية. 
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املراأة  خالل الفرتة االنتقالية
بعد اأن اأثرت االحتجاجات ال�ضعبية ملدة 11 �ضهر يف العام 2011  على اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي واالجتماعي يف البلد، د�ضنت 
مرحلة  االأوربي  واالحتاد  املتحدة  والواليات  املتحدة  االأمم  من  ودعم  بو�ضاطة خليجية  اإليها  التو�ضل  التي مت  االتفاقية 
انتقالية بهدف اإعادة اال�ضتقرار اإىل البلد.  ون�ضت االتفاقية امل�ضماة باالتفاقية اخلليجية، التي وقعها يف ذلك احلني 
علي عبداهلل �ضالح واملوؤمتر ال�ضعبي العام من جهة  وحتالف املعار�ضة، اأحزاب اللقاء امل�ضرتك، من جهة اأخرى يف 23 
نوفمرب 2011، على ت�ضكيل حكومة وحدة وطنية واإجراء انتخابات رئا�ضية مبكرة، وعقد موؤمتر حوار وطني بهدف حل 
كافة ال�ضراعات بني خمتلف اجلماعات االجتماعية وخلق اإجماع وطني. ومما يوؤ�ضف له اأن ت�ضكيلة احلكومة اجلديدة 
قبل  وزارية  منا�ضب  يف  منهن  اثنتان  عملت  قد  كانت  حيث  وزيرا،   34 اإجمايل  من  ن�ضاء  ثالث  من  فقط  تكونت  قد 
اإن�ضاء  احتجاجات 2011، ومت تعيني حورية م�ضهور كوزيرة حقوق االإن�ضان، املن�ضب الذي كان حكرا على الن�ضاء منذ 
الوزارة. ويت�ضح من ذلك اأن الن�ضاء  مل ي�ضتطعن حتقيق تقدم هام من حيث م�ضاركتهن يف احلكومة منذ احتجاجات 

   .2011

والأن موؤمتر احلوار الوطني  قد اأوجد فر�ضة لت�ضكيل د�ضتور جديد، فاإن م�ضاركة الن�ضاء يف املوؤمتر كانت االأكرث اأهمية يف 
الن�ضال من اأجل حقوق املراأة. ونظرا الأهمية موؤمتر احلوار الوطني، فاإن ت�ضكيلة املوؤمتر كانت يف غاية االأهمية جلميع 
�ضرائح املجتمع التي اأرادت اأن حتافظ اأو تو�ضع من حقوقها يف اأي مين م�ضتقبلي. ويف االأ�ضهر التي �ضبقت موؤمتر احلوار 
الوطني، ا�ضتغرقت عملية اختيار املمثلني نقا�ضات مكثفة، حيث تناف�ضت جمموعات �ضيا�ضية واجتماعية خمتلفة من 
اأجل التمثيل. ومنذ توقيع املبادرة اخلليجية حتى بدء موؤمتر احلوار يف 18 مار�س، 2013، مت مناق�ضة متثيل الن�ضاء يف 
املوؤمتر ب�ضكل وا�ضع، �ضواء على امل�ضتوى املحلي اأو اخلارجي. وخل�س مبعوث االأمم املتحدة اخلا�س اإىل اليمن، جمال 
بن عمر، هذا اجلدل ب�ضكل جيد عندما �ضرح باأن "القوى ال�ضيا�ضية اليمنية قد اختلفت حول  كل �ضيء، ومل تتفق اإال 

على �ضيء واحد وهو اق�ضاء املراأة."7

  ومع احلما�س اخلافت الذي اأبدته االأحزاب ال�ضيا�ضية الإ�ضراك املراأة يف  احلوار الوطني ك�ضريحة متميزة، فاإن طريق 
م�ضاركة ومتثيل املراأة مل تكن مفرو�ضة بالورود. ومع ذلك، فعندما بداأت الرتتيبات ملوؤمتر احلوار الوطني، مار�س املجتمع 
االأحزاب  على  �ضغوطات  التنفيذية  واآليتها  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اتفاقية  تبنت  التي  الدول  يف  املتمثل  الدويل 
ال�ضيا�ضية واحلكومة الإ�ضراك املراأة يف املوؤمتر. وكنتيجة لذلك، اأعلنت اللجنة الفنية ملوؤمتر احلوار الوطني يف دي�ضمرب 
  8 اإجمايل  565 ع�ضوا  يف موؤمتر احلوار الوطني.  الن�ضاء من  اأن موؤمتر احلوار الوطني �ضوف ي�ضم 30 % من   2012

اإ�ضافة اإىل  اأن ق�ضايا املراأة يف ذاتها �ضتمثل يف جمموعة ت�ضم 40 امراأة.

7  ماأرب بر�س ) 2012(.
8  موؤمتر احلوار الوطني، التقرير النهائي للجنة الفنية ) 2012( متاح يف االنرتنت على الرابط 

http://www.hiwar-watani.org/uploads/1/5/2/3/15238886/final_report_to_the_pres.ndc.pdf

اأن يكون كل امل�ضاركني يف موؤمتر احلوار  اأوال، املعايري العامة �شاحلة لكافة امل�شاركني غري احلزبيني: يجب 
حقوق  وقوانني  االإن�ضان  بحقوق  وااللتزام  امل�ضئولية  من  عالية  درجة  وعلى  كاملة  القانونية  باالأهلية  ويتمتعون  مينيني 
�ضد  جرائم  اأي  اأو  االإن�ضان  حقوق  انتهاكات  يف  �ضوابق  اأي  لهم  يكون  اأال  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  الدولية.  االإن�ضان 
االإن�ضانية اأو اأي انتهاك للقانون الدويل وقانون حقوق االإن�ضان.و اإىل ذلك، فاإنه ي�ضرتط يف ع�ضو احلوار الوطني اأن ال 

يكون خا�ضعا الأي عقوبات يفر�ضها جمل�س االأمن الدويل.

ثانيا، معايري خا�شة: ينبغي على الن�ضاء امل�ضاركات يف موؤمتر احلوار اأن  يكنَّ غري متحزبات واأن يكن نا�ضطات يف 
ق�ضايا الن�ضاء واملجتمع واأن يكن ع�ضوات يف منظمة نا�ضطة اأو من املعروفات مب�ضاركتهن يف املحافل العامة.
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وعلى الرغم من الظروف ال�ضعبة واملعار�ضة التي واجهتها الن�ضاء من  �ضيا�ضيني حمافظني، فقد جنحت الن�ضاء يف اأن 
متثل يف كافة فرق موؤمتر احلوار الوطني. ومع ذلك، واجهت الن�ضاء انتكا�ضة حينما مل تلتزم جلنة التوفيق) وهي جلنة 
الوطني ومتابعة تنفيذ  العمل يف موؤمتر احلوار  العمل والتن�ضيق ملخرجات جمموعة  اأن�ضئت حلل اخلالفات بني فرق 
قرارات موؤمتر احلوار الوطني( بـ اعطاء ن�ضبة30 % املحددة كن�ضيب )كوتا( للمراأة، ومل مُتنح  املراأة اإال ن�ضبة م�ضاركة 
تقدر بـ 25 % فقط . ونظرا الأهمية جلنة التوفيق، فاإن عددًا من االأع�ضاء الن�ضاء احتججن على هذه الن�ضبة خالل اأعمال 

املوؤمتر يف حماولة للح�ضول على متثيل تام يف اللجنة بن�ضبة 30 %.

النتائج االأ�ضا�ضية ملوؤمتر احلوار الوطني فيما يخ�س حقوق املراأة 
منذ انطالق موؤمتر احلوار الوطني يف مار�س 2013 �ضدرت عدد  من التقارير والتو�ضيات التي ت�ضكل مبادئ عامة  ي�ضاغ 
الد�ضتور على اأ�ضا�ضها يف نهاية املوؤمتر. و قد جاءت التو�ضيات التي تالم�س  بع�س ق�ضايا املراأة يف اإطار تو�ضيات اأخرى 
ومل تو�ضع يف ت�ضنيف خا�س.، وهو ما يعك�س اجلهود التي بذلتها ع�ضوات املوؤمتر للتو�ضل اإىل تو�ضيات بذات القدر من 
االأهمية ، ولي�س يف  �ضكل ملف حلقوق جمموعة من الن�ضاء. وطبقا لالآلية التنفيذية للمبادرة اخلليجية، ينبغي اأن تكون 
نتائج موؤمتر احلوار الوطني مبثابة تو�ضيات تنويرية ل�ضياغة د�ضتور جديد.  ومن الوا�ضح اأن فرق العمل ت�ضعى لتمهيد 
اأكرث عدالة فيما يخ�س الن�ضاء بحيث ي�ضمن حق املواطنة املت�ضاوية ويحمي الن�ضاء  اأجل و�ضع  د�ضتور  الطريق من 
من العنف. كما تطرقت التو�ضيات  اإىل التعليم والرعاية ال�ضحية لالأم والطفل وقانون االأحوال ال�ضخ�ضية والعنف 
بناء على النوع االجتماعي واحلقوق االقت�ضادية ومنح املراأة 30 باملائة كوتا يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.  وعالوة على ذلك، 
اأو�ضحت اللجنة الفنية باأن موؤمتر احلوار الوطني ينبغي اأن يناق�س حمتويات املادة 15 من قانون االأحوال ال�ضخ�ضية 

الذي مينع معا�ضرة الفتاة حتى ت�ضل اإىل �ضن البلوغ بدال من حتديد �ضن اأدنى للزواج. 

ويكمن العائق االأ�ضا�ضي مل�ضاركة الن�ضاء الفاعلة يف موؤمتر احلوار الوطني يف ف�ضلهن يف حتديد اأهدافهنَّ واإيجاد قوا�ضم 
م�ضرتكة للتقريب بني االأيدولوجيات ال�ضيا�ضية املختلفة.  وتقول بلقي�س اللهبي، نائبة رئي�س فريق الق�ضية اجلنوبية" 
اإن  تاأثري الن�ضاء يف موؤمتر احلوار الوطني ما يزال يت�ضم بالطابع الفردي؛ فكل امراأة قوية مبفردها، موؤكدة ف�ضلهن يف  
ت�ضكيل قوة جماعية �ضاغطة ". وت�ضيف " يف كل مرة نحاول عقد اجتماع ي�ضم امل�ضاركات يف موؤمتر احلوار الوطني 
من اأجل مناق�ضة ق�ضاياهن واأولوياتهن كن�ضاء، ال حت�ضر �ضوى 20 % منهن. و االأحزاب ترى من طرفها اأنها قد تكرمت 
علينا مبا قدمته لنا وهو منحنا 30 باملائة كوتا متثيل، مع اأن ذلك ال يعدو كونه واحدة من النقاط املرجعية التي األِزَمت  
االأحزاب بتحقيقها ك�ضرط مل�ضاركتها يف املوؤمتر". ويلخ�س هذا الت�ضريح  و�ضع الدفاع عن حقوق املراأة يف موؤمتر احلوار 
الوطني. ويذكر اأن الن�ضاء قد متكن من احل�ضول على منا�ضب قيادية يف فرق العمل حيث كان ذلك �ضمن �ضروط 
و�ضعها املجتمع الدويل. وعلى اأية حال، انتماء الن�ضاء الأحزاب �ضيا�ضية قد �ضّعب من اإيجاد قا�ضم م�ضرتك الإقامة لوبي 

�ضغط قوي حلقوق املراأة بداخل موؤمتر احلوار الوطني.
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تو�ضيات موؤمتر احلوار الوطني بخ�ضو�س املراأة 

 املواطنة:
ال بد اأن متنح احلقوق على قاعدة امل�ضاواة بني الذكور واالإناث، وبالتايل، فاإن م�ضطلح "مواطن" ي�ضمل  -

كاًل من الذكور واالإناث.
امل�ضاواة بني الرجال والن�ضاء يف الكرامة االإن�ضانية ومنح املراأة اال�ضتقالل املايل و القانوين.    -
متنح الدولة الن�ضاء كافة احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية وتلتزم بتميكن املراأة من ممار�ضة كل حقوق املواطنة  -

املت�ضاوية.
اأو  - اأو اللون  اأواللغة  اأ�ضا�س اجلن�س  اأنواع التمييز على  اأمام القانون وجترم كل   يت�ضاوى كافة  املواطنني 

العرق اأو املهنة اأو احلالة االقت�ضادية اأو املعتقد اأو الطائفة اأو االيدلوجية اأو  الراأي اأو االإعاقة. 

التعليم: 
جمانية التعليم حق لكل مواطن وينبغي اأن ت�ضطلع الدولة بتوفري ذلك.  -
على الدولة رعاية الن�ضاء وال�ضباب. -
تلتزم الدولة بتقدمي حوافز وتوفري بيئة مالئمة ل�ضمان التحاق الفتيات بالتعليم . -

�ضحة املراأة والطفل:
تلتزم الدولة باإيجاد �ضيا�ضات فعالة للرعاية ال�ضحية لالأم والطفل.  -
يجب على الدولة اأن متنح كل اأم العناية والدعم اجتماعي.  -
تلتزم الدولة باإن�ضاء وحدات �ضحية خا�ضة لل�ضحة االإجنابية يف كل مديريات املحافظات يف اأي مكان   -

اإيجاد نظام  يقوم باإحالة احلاالت احلرجة  اإ�ضافة اإىل  يكون هناك حاجة لالأجهزة والطاقم ال�ضحي 
اإىل امل�ضايف. 

ت�ضطلع الدولة بتوفري احلماية لالأمهات والرعاية ال�ضحية لالأطفال، كما يتوجب عليها توفري خدمات  -
رعاية �ضحية جمانية، ال �ضيما يف املناطق الريفية والنائية. 

االأحوال ال�ضخ�ضية : 
متنح الدولة املطلقات احلق يف احل�ضول على ماأوى يف حال كان لديهن اأطفال.  -
العربي  - غري  مينح  كما  الزواج،  من  اأعوام  خم�ضة  بعد  اليمنية  اجلن�ضية  بيمنية  متزوج  عربي  اأي  مُينح 

املتزوج بيمنية اجلن�ضية بعد ع�ضرة اأعوام فيما مُينح االأطفال اجلن�ضية اليمنية بعد الوالدة فورا يف كال 
احلالتني. 
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العنف بناء على اجلن�س 
امل�ضاواة بني الرجال والن�ضاء يف م�ضاألة التنازل عن الدية9  وكذلك اعتبارها كمبداأ د�ضتوري.   -
مثل  - معينة  اجتماعية  �ضرائح  اأو  اأ�ضخا�س  حماية  م�ضوؤولية  الت�ضريعات،  ويف  الواقع  يف  الدولة،  تتحمل 

املهم�ضني والن�ضاء واالأطفال وذوي االحتياجات من اأي متييز. 
جترمي كل اأنواع العمالة الق�ضرية والعبودية وجتارة العبيد وتهريب الرجال والن�ضاء واالأطفال.  -
ينبغي تنفيذ �ضيا�ضة وطنية تعك�س �ضوة اإيجابية عن الن�ضاء وال�ضباب اإىل جانب و�ضع ن�ضو�س د�ضتورية  -

من اأجل  ن�ضر ثقافة خالية من التمييز بناء على النوع االجتماعي.
متنح الدولة الن�ضاء كافة احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية وتلتزم بتمكني  -

املراأة من ممار�ضة كافة حقوق املواطنة املت�ضاوية، كما  تتحمل الدولة م�ضوؤولية اإنهاء التمييز �ضد الن�ضاء 
وحمايتهن من كل اأ�ضكال العنف واملمار�ضات غري االإن�ضانية من خالل اإ�ضدار الت�ضريعات الالزمة. 

احلقوق االقت�ضادية
كافة  - يف  تنموية  خطط  تنفيذ  خالل  من  الريفية  التنمية  يف  امل�ضاركة  حق  الريفية  املراأة  الدولة  متنح 

اإ�ضافة اإىل ت�ضهيل الو�ضول اإىل املعلومات واخلدمات اال�ضت�ضارية. وعالوة على ذلك، ينبغي  امل�ضتويات 
على الدولة اأن توفر كافة اأنواع التدريب والتعليم الذي قد ي�ضاهم يف الق�ضاء على البطالة واالأمية بني 

الن�ضاء وي�ضاعدهن يف احل�ضول على فر�س عمل وتاأمني وقرو�س زراعية وتكنولوجيا مالئمة. 
نف�س  - واالأ�ضرية يف  املهنية  واجباتهن  اإجناز  ت�ضهل عليهن  التي  الن�ضاء باخلدمات  بتزويد  الدولة  تلتزم   

الوقت. 
م�ضوؤولية متكني  - الدولة  وتتحمل  واالجتماعية  االقت�ضادية  التنمية  بارز يف  بدور  املراأة  ت�ضطلع  اأن  يجب 

الن�ضاء من فر�س اال�ضتثمار وتنفيذ م�ضاريع تنموية اقت�ضادية �ضواء ب�ضكل فردي اأو من خالل منظمات 
متخ�ض�ضة اإ�ضافة اإىل القطاع اخلا�س. 

امل�ضاركة ال�ضيا�ضية 
تلتزم الدولة مبنح املراأة متثيال بن�ضبة ال تقل عن 30 % من اأجل اأن تتمكن من امل�ضاركة بفاعلية يف كل  -

موؤ�ض�ضات الدولة اإ�ضافة اإىل املجال�س املنتخبة واملعينة. 
والثقافية  - واالأخالقية  الدينية  اجلوانب  كافة  يف  وال�ضباب  الن�ضاء  تنمية  و  رعاية  مبهمة  الدولة  ت�ضطلع 

والعلمية واجل�ضدية والنف�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية، باالإ�ضافة اإىل التمكني ال�ضيا�ضي الفعال. 

ا�ضتقاللية الهيئات اخلا�ضة
تعد اللجنة الوطنية للمراأة كيانا م�ضتقال، ت�ضارك يف اإعداد وت�ضحيح ال�ضيا�ضات العامة بطريقة ت�ضمن  -

حت�ضني و�ضع الن�ضاء ودورهن يف التنمية باالإ�ضافة اإىل الدفاع عن حقوقهن من دون اأي متييز. 

الدية: تعوي�س مايل يدفع لورثة ال�ضحية .  9
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الن�ضاء على م�ضتوى القواعد ال�ضعبية : مطالب وروؤى املراأة اليمنية العادية يف "مين جديد"
الن�ضاء يف اليمن عقب "الربيع العربي"

اإثر احتجاجات 2011، اأجاب ،فقط ،18.4% من  اأو تدهور على  عند طرح �ضوؤال عما اإذا كان و�ضع الن�ضاء قد حت�ضن 
الرجال و 18.8% من الن�ضاء اأنهم �ضعروا بتح�ضن فيما يخ�س ذلك، بينما قال معظم املبحوثني اأنهم ال ي�ضعرون باأي 

تغيريات. وتوؤيد هذه النتائج اأقواُل امل�ضاركني يف املجموعات املركزة.  

الر�ضم البياين 2: هل حت�ضن و�ضع الن�ضاء منذ اندالع احتجاجات العام 2011؟ 

اتفق كافة امل�ضاركني يف املجموعات املركزة باأن الو�ضع االأمني املتدهور ب�ضكل مت�ضارع بعد مظاهرات 2011  يوؤثر على 
ات�ضح  وقد  والرجال،  الن�ضاء  عام،  ب�ضكل  ال�ضكان  على  يوؤثر  االأمن  توفر  عدم  فاإن  ذلك،  ومع  �ضلبي.  ب�ضكل  الن�ضاء 
ذلك من خالل االأمثلة التي اأوردها امل�ضاركون يف املجموعات املركزة. وتت�ضمن االأمثلة حوادث اإطالق النار واالغتياالت 
الع�ضوائية وانت�ضار االأ�ضلحة والع�ضابات يف الطرق خارج املدن الرئي�ضية، وزيادة التحر�ضات اجلن�ضية وال�ضرقات خالل 
انطفاء التيار الكهربائي، وغياب قوات ال�ضرطة يف املدن مثل احلديدة وعدن باالإ�ضافة اإىل زيادة اجلرمية ب�ضكل عام. 
وفيما ذكر كثري من امل�ضاركني اأن االأو�ضاع االأمنية توؤثر على املجتمع ب�ضكل عام، اأ�ضبح من الوا�ضح اأي�ضا اأن الطبيعة 
املحافظة للمجتمع اليمني ت�ضكل عبئا اإ�ضافيا على الن�ضاء. ووافقت الكثري من الن�ضاء على هذه النقطة بعد اأن اأوردن 
ق�ض�ضا �ضخ�ضية  لبع�س اأقاربهن الذين منعوهن اأو منعوا قريباتهن من الذهاب للعمل اأو املدر�ضة اأو امل�ضاركة يف اأي 

اأن�ضطة اجتماعية جراء املخاوف االأمنية.  

اتفق امل�ضاركون يف املجموعات املركزة اأن تلك الن�ضاء املنتميات منذ وقت �ضابق الأحزاب �ضيا�ضية حت�ضن و�ضعهن ب�ضكل 
وا�ضتهرت بع�ضهن يف  اإقامة منظمات خا�ضة  املثال، متكنت بع�ضهن من  وا�ضح عقب احتجاجات 2011. على �ضبيل 
و�ضائل االإعالم كما �ضاهمت اأخريات يف �ضنع القرار ال�ضيا�ضي. ومع ذلك، قالت الن�ضاء يف عدن واإب اأن مظاهرات 2011 
قد اأثرت على حياتهن �ضلبا، واأن املظاهرات قادت اإىل �ضل�ضلة من االأزمات املتعاقبة التي زادت من معدالت الفقر، واأثرت 
يف نهاية املطاف على حياتهن ب�ضكل �ضيء. و تعتقد الن�ضاء يف تعز واحلديدة اأنه على الرغم من حرية التعبري، اإال اأنه 
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مل يتغري �ضيئ فيما يخ�س ن�ضاء اليمن. ويف احلديدة على وجه التحديد، قالت امل�ضاركات اإن الن�ضاء اليمنيات ما يزلن 
كمن يدور يف الرحى واإن االجناز الوحيد الذي حتقق لهن هو احل�ضول على 30 % كوتا يف موؤمتر احلوار الوطني. واأ�ضفن 
اأن حالة من الياأ�س تنتابهن ب�ضاأن م�ضتقبل البلد، م�ضريات اإىل ال�ضيا�ضيني الذين مل يتمكنوا يف املا�ضي من حل م�ضاكل 

املراأة ما يزالون يقب�ضون على زمام ال�ضلطة. 

يف تعز واأمانة العا�ضمة، كان هناك حما�س اأكرب و�ضط امل�ضاركني حيث عزوا التح�ضن ال�ضيا�ضي للن�ضاء اإىل م�ضاركتهن 
تقيدهن  على  الن�ضاء  متكني  تاأثري  من  خماوفهم  عن  تعز  يف  الرجال  عرب  ذلك،  ومع   .2011 احتجاجات  يف  الوا�ضعة 
بالقوانني االأ�ضرية، م�ضريين اإىل اأن من املمكن اأن تكافح الن�ضاء من اأجل حقوقهن؛ االأمر الذي قد يكون جيدا عندما 
يكافحن من اأجل مزيد من التعليم واال�ضتقالل ماليا، لكنه قد يتحول اإىل اأمر ب�ضلبي؛ وذلك عندما تتمرد الن�ضاء على 
يبداأون بفر�س قيود على زوجاتهم وقريباتهم  الرجال  اأن  العا�ضمة على  اأمانة  الن�ضاء يف  اأ�ضرهن. ومع ذلك، �ضددت 
ملنعهن من اأن ي�ضبحن مثل تلك النا�ضطات ال�ضيا�ضيات الالتي يظهرن ب�ضكل متكرر يف �ضا�ضات القنوات التلفزيونية 
ويتخوفون من اأن منح مزيد من احلريات للمراأة �ضوف ي�ضجعهن على التمرد على العادات االجتماعية. يف عدن ذكر 
الرجال اأن املظاهرات مل تكن لتحقق ما حققته لومل ت�ضارك فيها الن�ضاء، موؤكدين اأن املظاهرات اأتاحت – الأول مرة- 

للن�ضاء اكت�ضاف قدراتهن و�ضجاعتهن.

هناك ت�ضور عام لدى امل�ضاركني يف املجموعات املركزة باأن رفاهية املراأة تنعك�س على رفاهية املجتمع عامة.  ويربط 
معظم الرجال الذين يوؤيدون  هذه الفكرة بني مكانة املراأة يف املجتمع و قدرتها على م�ضاعدة االأ�ضرة ماديا. اأما يف عدن، 
فقد قال الرجال اإنه اإذا مل توفر وظائف ورعاية �ضحية للن�ضاء، فاإن انتاجهن وكفاءتهن يف العمل �ضيتدهوران ويوؤثران 
على رفاهية االأ�ضرة. ويق�ضدون بذلك اأن الن�ضاء ميكن اأن ي�ضاعدن اأ�ضرهن ماليا على نحو اأف�ضل يف حال حت�ضنت 
ظروفهن املعي�ضية. وعالوة على ذلك يعتقد هوؤالء الرجال باأن الن�ضاء دائما ما يطمحن يف الو�ضول اإىل منا�ضب رفيعة 
يف  وظائفهن؛ وهو االأمر الذي يجعلهم ي�ضتنتجون باأن  الن�ضاء يجتهدن يف اإجناز مهامهن ويتمتعن مب�ضتوى عاٍل من 
النزاهة و الكفاءة وال�ضفافية، كما يعتقدون  اأي�ضا اأن  من املهم حت�ضني و�ضع الن�ضاء وت�ضجيعهن على العمل، الأن هذا 
�ضيقود اإىل ما اأطلقوا عليه جمتمع خاٍل من امل�ضاكل.  ويف تعز، تطابقت اأراء الرجال اإىل حد كبري مع رجال عدن، بينما 
و�ضفت ن�ضاء تعز بالتف�ضيل اإىل اأي مدى �ضوف ينعك�س م�ضتوى عي�ضهن على و�ضع املجتمع ككل. ويعتقدن اأن دورهن 
يكمن يف دعم اأ�ضرهن ماليا، مو�ضحات اأن عمل املراأة يعد الطريقة الوحيدة لزيادة دخل االأ�ضرة. ويف العا�ضمة �ضنعاء، 
ذكر الرجال والن�ضاء اأن و�ضع املراأة يعك�س حالة املجتمع ب�ضكل عام واأن كل جتارب البلد توؤثر على الن�ضاء، موؤكدين اأن 
حت�ضني و�ضع املراأة ال ميكن اأن يتم مبناأى عن الرجل. وذكر امل�ضاركون يف املجموعات املركزة من العا�ضمة �ضنعاء اأن 
الن�ضاء والرجال يعانون على حد �ضواء من الو�ضع ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي يف البلد. ويف اإب واحلديدة، حتدثت الن�ضاء 
عن م�ضتوى املعي�ضة ال�ضيئ الذي يع�ضنه؛ م�ضددات على اأن ذلك يوؤثر ب�ضكل �ضلبي على املجتمع عامة. ومع ذلك، يعتقد 
الرجال من نف�س املحافظتني اأن الطريقة الوحيدة التي ميكن اأن توؤثر �ضلبا على املجتمع تتمثل يف عدم قدرة املراأة على 
القيام بواجباتها والعناية بزوجها؛ اإذ هو ال�ضخ�س  الذي يتوجب عليه حتمل م�ضوؤولية رعاية االأ�ضرة من جهة مقابلة. 

وب�ضكل عام ، مل حت�ضن احتجاجات 2011 اإىل من الظروف املعي�ضية للمراأة يف اليمن ، لكن زيادة من�ضوب حرية التعبري، 
ومتكني املراأة من التعبري عن نف�ضها �ضيا�ضيا كانت من اأهم االجنازات. وفيما ي�ضكل الو�ضع االأمني املتدهور العائق 
االأكرب اأمام الن�ضاء منذ اندالع اأحداث 2011، فاإن العادات االأ�ضرية املنت�ضرة يف املجتمع تعيق الن�ضاء، اأي�ضا، من القيام 
بدور �ضيا�ضي اأكرث ن�ضاطا. وفيما اتفق الرجال ب�ضاأن حت�ضن و�ضع املراأة، فاإنهم مل يق�ضدوا بذلك اإال ما يخ�س متكن 
املراأة من م�ضاعدة اأ�ضرتها ب�ضكل اأف�ضل، بينما ُينظر ب�ضكل عام اإىل ن�ضاطها ال�ضيا�ضي على نحو �ضلبي. ولهذا ال�ضبب، 

تعتمد الن�ضاء على النا�ضطات ال�ضيا�ضيات للتحدث عن هن على امل�ضتوى الوطني. 
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ت�ضور املواطنني عن نا�ضطات حقوق املراأة
وع�ضوات موؤمتر احلوار الوطني والعامالت يف املنظمات 

مل تتمكن اأي جمموعة  من امل�ضاركات يف املجموعات املركزة من ت�ضمية اإحدى املدافعات عن حقوق الن�ضاء. ويف تعز، 
اأ�ضار الرجال اإىل ب�ضرى املقطري وتوكل كرمان، لكنهم قالوا اإنهم ال يعرفون ما اإذا كانت املقطري اأو كرمان نا�ضطات 
اإب وتعز وعدن،  حقوقيات واإنهم مل ي�ضمعوا عنهن �ضوى يف و�ضائل االإعالم ومن خالل م�ضاركتهن يف املظاهرات. يف 
قالت الن�ضاء اإنهن ال يعرفن �ضيئا عن حقوق املراأة اأو عن  اأولويات املدافعات عن حقوق املراأة. وقالت الن�ضاء يف اأمانة 
العا�ضمة اإن اأولويات املدافعات عن حقوق املراأة ذات طبيعة �ضيا�ضية واإن ن�ضاطهن يخدم م�ضالح �ضيا�ضية معينة اأو 
حتقيق اأهداف خا�ضة. يف احلديدة، قالت الن�ضاء اإن النا�ضطات الالتي يعملن يف جمال حقوق االإن�ضان يتبنني فقط 

اأولويات االأحزاب ال�ضيا�ضية التي ينتمني اإليها.

 ويرى الرجال يف تعز اأن اأوليات املجموعات املنا�ضرة حلقوق املراأة تعك�س فقط اأجندة غربية وال تهدف اإال اإىل تفكيك 
موؤ�ض�ضة االأ�ضرة. ومل يقدموا �ضوى هذا التربير ب�ضاأن عدم ا�ضت�ضاغتهم للمدافعات عن حقوق املراأة. ويف كل من اأمانة 
العا�ضمة وعدن، اتفق الرجال على اأن اأهم االأولويات ملجموعات حقوق املراأة تتمثل يف ال�ضحة والتعليم. ووافقت الن�ضاء 
يف معظم املجموعات على اأن جهود املدافعات عن حقوق املراأة تركز على حت�ضني الظروف املعي�ضية وتوفري اخلدمات 
ال�ضحية والغذائية. ومع ذلك ، ذكرت ن�ضاء احلديدة اأن هذه االأولويات لي�ضت موجودة يف اأجندة املدافعات عن حقوق 
املراأة،  نا�ضطات حقوق  املواقف جتاه  وب�ضكل عام، تذبذبت  للمراأة.  ال�ضيا�ضية  بامل�ضاركة  يهتممن �ضوى  واأنهن ال  املراأة 
النا�ضطات  اإن  اأخريات  قالت  للمراأة،  املعي�ضية  الظروف  لتح�ضني  بجدية  يعملن  النا�ضطات  اإن  البع�س  قالت  ففيما 

ي�ضتخدمن ق�ضايا املراأة ملجرد حتقيق م�ضالح �ضخ�ضية.  

وب�ضكل م�ضابه مل�ضتوى املبحوثني املعريف  جتاه املدافعات عن حقوق الن�ضاء، مل تتمكن اأي من املجموعات من ت�ضمية 
اأي ع�ضوة من امل�ضاركات يف موؤمتر احلوار الوطني. ويف عدن و اإب، قال الكثري من املبحوثني اإنهم ال ميتلكون تلفازا 
ولهذا ال�ضبب ال ي�ضتطيعون متابعة موؤمتر احلوار الوطني، م�ضيفني اأنهم يف اأغلب االأوقات ي�ضتمعون اإىل الراديو. ويف 
اإنهن ال يعرفن كثريا عن الن�ضاء امل�ضاركات يف موؤمتر احلوار الوطني  العا�ضمة �ضنعاء واحلديدة وتعز، قالت الن�ضاء 
واملهم�ضات  الفقريات  الن�ضاء  اإن  املبحوثات  قالت  اإب،  يف  املوؤمتر.  يف  فقط  املتعلمات  الن�ضاء  متثيل  مت  اأنه  ويعتقدن 

" االأخدام" ال ي�ضاركن يف موؤمتر احلوار الوطني.
 ويفتقر اأغلب املبحوثني اإىل معلومات اأ�ضا�ضية ب�ضاأن موؤمتر احلوار الوطني، وهو ما يعك�س طريقة تقييمهم  الأهمية 
م�ضاركة املراأة. وعالوة على ذلك، اأ�ضار امل�ضاركون يف اأمانة العا�ضمة اإىل اأن الن�ضاء امل�ضاركات يف موؤمتر احلوار الوطني 
ال يعملن �ضوى من اأجل م�ضالح اأحزابهن ال�ضيا�ضية. يف اإب، عربت الن�ضاء عن رغبتهن للتحدث اإىل ممثالت موؤمتر 
للتحدث عن م�ضاكلهن و همومهن  مع ممثالتهن يف  اأنهن مل يكن لديهن فر�ضة  اإىل  اأ�ضرن  لكنهن  الوطني،  احلوار 
وبني احلكومة  بينهن  الفجوة  ردم  ي�ضتطعن  ن�ضاء  اأي  اإىل  التحدث  اأن  املركزة  املجموعات  املبحوثات يف  وترى  املوؤمتر. 

خطوة اإيجابية. 

ونظرا الأن امل�ضاركني كانوا من الن�ضاء والرجال العاملني، فاإنه مت توجيه اأ�ضئلة لهم بخ�ضو�س وجهة نظرهم عن النقابات 
الن�ضاء امل�ضاركات يف املجموعات املركزة عن  التعاونيات والنقابات واالحتادات. و مل ي�ضمع معظم  العمالية، ال �ضيما 
التعاونيات اإطالقا. وذكر بع�س الرجال الذين عملوا يف ال�ضتينات والت�ضعينات اأن االحتادات والنقابات مل تقم باأي دور 
منذ اأواخر ال�ضبعينات. يف عدن واإب، مل يكن لدى الن�ضاء فكرة عما ميكن اأن تقدمه النقابة اأو االحتاد الأع�ضائها، بينما 
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قالت الن�ضاء يف تعز اإن االحتادات ميكن اأن تكون جمدية ملن يعملون يف القطاع اخلا�س ، لكنهن اأكدن اأن االحتادات 
والنقابات ال تلعب دورا مهما فيما يخ�س الن�ضاء. ويف عدن، قال الرجال اإنهم يعرفون عن االحتادات والنقابات، لكنهم 
اأو يدافع عنهم. ويف احلديدة، و�ضفت  اأو احتاد يطالب بحقوق ال�ضيادين  اأي نقابة  اإىل  ال يفكرون اإطالقا يف اللجوء 
الن�ضاء قيادات االحتادات على اأنها م�ضي�ضة، م�ضريات اإىل اأن الن�ضاء الالتي يتولني منا�ضب قيادية يف االحتادات يعملن  
ل�ضالح اأحزابهن بدال من م�ضالح الن�ضاء. وعالوة على ذلك، تعتقد الن�ضاء اأن القطاعات الن�ضوية  داخل االحتادات 
اأكرث عر�ضة للف�ضاد، نظرا لبعدها عن عملية �ضنع القرار التي ي�ضيطر عليها الرجال. يف اأمانة العا�ضمة، قالت الن�ضاء 
اإن االحتادات خيار  للن�ضاء املتعلمات فقط واإنهن ال يعرفن حتى كيفية الو�ضول اإىل االحتادات. وعالوة على ذلك، قال 
الرجال اإن االحتادات هي الطريقة الوحيدة مل�ضاعدة الن�ضاء يف احل�ضول على مزيد من احلقوق يف ال�ضيا�ضة ويف �ضواق 

العمل. 

وب�ضكل عام،  تبدو الفجوة بني الن�ضاء يف القواعد ال�ضعبية والن�ضاء النخبة من املدافعات عن حقوق املراأة وا�ضحة يف 
جميع النقا�ضات. وتتمحور معظم االنتقادات املوجهة �ضد املدافعات عن حقوق املراأة يف اأنهن حققن مكا�ضب �ضخ�ضية 
من م�ضاركتهن يف احتجاجات2011. و يبدو وا�ضحا مما �ضبق اأن دور االأحزاب قد ُعّد غري  اإيجابي ب�ضكل عام ال �ضيما 
عند احلديث عن حت�ضني و�ضع املراأة. ونتيجة لذلك، فاإن الثقة تكاد تنقطع  متاما بنا�ضطات حقوق املراأة الالتي ينتمني 
بني  ثقة  وبناء  ال�ضعب  قواعد  اإىل  الو�ضول  على  قادرة  غري  ال�ضيا�ضية  النخب  اأن  هذا  ويظهر   . �ضيا�ضية  اأحزاب  اإىل 

املوؤيدين املتوقعني. 

التاأييد ال�ضعبي للق�ضايا على امل�ضتوى الوطني 
نظرا للفجوة الوا�ضحة بني املمثالت للن�ضاء والنا�ضطات يف جمال حقوق املراأة اإ�ضافة اإىل العمال واملنظمات والقاعدة 
العري�ضة من الن�ضاء العاديات، يربز �ضوؤال حول ما اإذا كان النا�س العاديني يف اليمن يدعمون ق�ضايا حقوق املراأة املثارة 

على امل�ضتوى الوطني. و اإذا كانوا داعمني لتلك احلقوق، فاإىل اأي درجة ي�ضل دعمهم لها؟.

زواج ال�شغريات:
د 71 % من الرجال ت�ضريع يحدد �ضن اأدنى للزواج بـ 17 عاما بينما وافقت 52.8 % من   وفقا للدرا�ضة امل�ضحية، فقد اأيَّ
الن�ضاء فقط على ذلك. وميكن النظر اإىل مثل هذه االأرقام على اأنها خيبة اأمل لنا�ضطات حقوق املراأة الالتي يحاولن 
ح�ضد تاأييد الن�ضاء من اأجل و�ضع حد لزواج ال�ضغريات يف اليمن. وعلى الرغم من اخلطاب الديني الذي كان ي�ضتخدم 
واالقت�ضادي  الو�ضع االجتماعي  املت�ضارع يف  التدهور  فاإن  ال�ضغريات،  لقانون يح�ضر زواج  املوؤيدين  ب�ضكل كبري �ضد 
زواج  ت�ضريع يح�ضر  يعار�ضن وجود  الالتي  الن�ضاء  ن�ضبة  لزيادة  االأ�ضا�ضي  املحرك  تبقى  اليمنيني  وا�ضعة من  الأغلبية 
ال�ضغريات. وما تزال اليمنيات يحرمن حق اال�ضتقالل املايل، االأمر الذي يوؤ�ض�س لبيئة تعد فيها اآمال احل�ضول على 
تعليم اأف�ضل وخدمات اأ�ضا�ضية هدفا للخطاب الديني املوجه للن�ضاء وجعلهن يعتقدن اأن مثل هذا الت�ضريع املانع لزواج 

ال�ضغريات لي�س يف م�ضلحتهن ويحرمهن من حياة اأف�ضل قد يجدنها يف ذلك النوع من الزواج.
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ر�ضم بياين 3: هل توافق على حتديد �ضن اأدنى للزواج وهو 17 عاما ؟ 

 امل�شاركة ال�شيا�شية:
الق�ضية االأخرى  التي نوق�ضت على امل�ضتوى الوطني هي تخ�ضي�س كوتا للن�ضاء بن�ضبة 30 %. واأظهر 42.2 % من الرجال 
و 52 % من الن�ضاء موافقتهم /هنَّ على منح كوتا ملا ال يقل عن 30 % للن�ضاء يف الربملان واحلكومة. ورمبا تعك�س هذه 
االأرقام �ضكوك النا�س يف قدرة املراأة على املناف�ضة يف االنتخابات. وعالوة على ذلك، فاإن ال�ضورة الذهنية عن الربملان 
اليمني هو اأنه قبلي يف جوهره، حيث اأن روؤ�ضاء الربملان منذ 1994 كانوا �ضخ�ضيات قبلية كما اأن الكثري من اأع�ضاء 
الربملان من خلفيات قبلية اأو حمافظة من تلك التي برزت يف الع�ضرين عاما املا�ضية. وُينظر اإىل املراأة على اأنها غري 
قادرة على االرتقاء  بنف�ضها اإىل م�ضتوى متطلبات املنا�ضب التي ميكن اأن تعني فيها؛ ال�ضيما يف االأماكن التي  ي�ضغلها 
العن�ضر الذكوري. ومع ذلك، فعند ال�ضوؤال ما اإذا كان االأ�ضخا�س الذين مت مقابلتهم يوافقون على تويل الن�ضاء منا�ضب 

يف احلكومة بغ�س النظر عن ماهية املن�ضب، اأجاب 65 % من الرجال و73.2% من الن�ضاء بنعم. 

ر�ضم بياين 4: هل توافق على تخ�ضي�س ن�ضبة 30 % كوتا للن�ضاء يف الربملان واحلكومة
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ر�ضم بياين 5: هل توافق على اأن يكون هناك م�ضوؤول من االإناث يف الدولة بغ�س النظر عن من�ضبها؟

ال�شحة والتعليم:
كبري  ب�ضكل  والرجال  الن�ضاء  من  كل  اأيد  فقد  وال�ضحة؛  التعليم  هي  اأكرث  ال�ضكان  بتاأييد  حظيت  التي  الق�ضايا  اإن 
مطالبة احلكومة بالرتكيز على �ضحة االإناث والتعليم. وعند مقارنة التاأييد ال�ضعبي لالهتمام احلكومي املتزايد على 
امل�ضتوى  التي متت مناق�ضتها على  تلك  االأخرى)  الن�ضاء  لق�ضايا  ال�ضعبي  التاأييد  بدرجة  القطاعني اخلا�ضني  هذين 
الوطني، مثل تخ�ضي�س كوتا بن�ضبة 30 % ( كان من الوا�ضح اأن �ضكان اليمن يطالبون بخدمات اجتماعية تقود اإىل 

تغيريات ملمو�ضة يف حياة الن�ضاء.

الر�ضم البياين 6 : اإىل اأي درجة توافق على زيادة اهتمام الدولة باخلدمات ال�ضحية املقدمة للن�ضاء؟
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ر�ضم بياين 7: اإىل اأي درجة توافق على زيادة تركيز الدولة على تعليم الفتاة؟
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ت�ضور الن�ضاء يف القواعد ال�ضعبية عن الو�ضع ال�ضيا�ضي احلايل وتاأثرياته على املراأة
عند ال�ضوؤال عن اخلم�س االأولويات ال�ضرورية لتح�ضني و�ضع املراأة، اختارت كل املجموعات االأمن باعتباره االأولوية االأوىل 
لتطوير و�ضع الن�ضاء. واأو�ضحوا جميعا اأنه يف حال مل ت�ضتطع املراأة اأن تذهب اإىل العمل اأو املدر�ضة اأو امل�ضت�ضفى ب�ضكل 
اآمن، فاإنه لن يكون اأمامها فر�ضة  لتح�ضني ظروف حياتها. وي�ضنف توفري الغذاء، طبقا ملعظم املجموعات، يف املرتبة 
الثانية بعد االأمن، ال �ضيما توفري الغذاء لل�ضابات واحلوامل. وجاء توفري اخلدمات ال�ضحية املجانية وزيادة تواجد الفرق 

ال�ضحية يف املناطق الريفية والنائية يف املرتبة الثالثة. 

اأما االأولويات االأخرى، فقد اختلف ت�ضنيفها من جمموعة اإىل اأخرى مثل احلاجة لتزويد القرى باملياه وال�ضحة وال�ضرف 
ال�ضحي وحل م�ضكلة انقطاعات الكهرباء ب�ضكل عام . ويف اإب وعدن، طالبت الن�ضاء بربامج تعليم القراءة والكتابة 
وتوفري فر�س تدريب للن�ضاء لتح�ضني م�ضتوى املعي�ضة.و يف اأمانة العا�ضمة، يعتقد الرجال والن�ضاء باأن دعم م�ضاركة 
املراأة يف ال�ضيا�ضة ميكن اأن يكون حال لكثري من امل�ضاكل؛ فهن ي�ضعرن ب�ضرورة وجودهن يف احللبة ال�ضيا�ضية و اأن يكون 

لهن ممثالت يف احلكومة. 

االأمن 
يف  االأهم  املوؤ�ضر  اأنه  على  االأمني  الو�ضع  واعتربت  املركزة.  املجموعات  كافة  عنه  عربت  الذي  االأول  الهم  االأمن  مثل 
و�ضع البلد ب�ضكل عام. وو�ضفت كافة املجموعات الو�ضع االأمني يف اليمن بعد 2011 على اأنه االأ�ضواأ حتى االآن. واأورد 
اأمثلة النعدام االأمن يف االأماكن التي يقطنون فيها حيث كان املثال  كل من الرجال والن�ضاء يف عدن وتعز واحلديدة، 
بالن�ضبة  االأعلى  االأمني  التهديد  ت�ضكل  اأنها  يعتقدون  حيث  مدين  بزي  م�ضلحة  جمموعات  انت�ضار  هو  �ضيوعا  االأكرث 
لهم.  واأو�ضحوا اأن مثل هذه املجموعات امل�ضلحة تقوم بقطع الطرق و ترغم �ضائقي ال�ضيارات اأحيانا  على دفع مبالغ 
مالية حتت تهديد ال�ضالح. و و�ضف امل�ضاركون يف املجموعات املركزة من عدن كيف مت اإغالق االأ�ضواق حني دعا احلراك 

اجلنوبي االنف�ضايل لع�ضيان مدين.

يف اإب، ا�ضتكت املجموعات املركزة بخ�ضو�س زيادة معدالت اجلرمية ب�ضكل عام، حيث اتفقت جميعها باأن االأخدام هي 
اإىل ممار�ضة  اإطار القانون، م�ضريين  اأو معاقبة منتهكي حقوقهم يف  اأو تعوي�س  ال�ضريحة االأقل ح�ضوال على حماية 
التمييز �ضدهم بوترية عالية. واأو�ضح الرجال والن�ضاء من اإب و�ضنعاء الذين ينتمون اإىل �ضريحة  االأخدام اأن الن�ضاء يف 
هذه ال�ضريحة االجتماعية اخلا�ضة التي تعاين كثريا من االغت�ضاب واالنتهاكات اجلن�ضية ب�ضبب بقائهن اإىل �ضاعات 

متاأخرة من الليل لتنظيف ال�ضوارع اإ�ضافة اإىل اعتقاد النا�س باأن هذه ال�ضريحة اأقل �ضرفا  واأدنى منزلة. 

اأن اأطلق عليه  اإلهام، ربة بيت من اإب" ق�ضيت �ضاعة يف ال�ضارع ما�ضكة بزوجي الذي نزف اإىل حد املوت بعد  وقالت 
يتم  عندما  االخدام  جانب  اإىل  اأحد   يقف  ال  لكنه  القاتل،  يعرفون  النا�س  كافة  اأن  الرغم  وعلى  الراأ�س.  يف  ر�ضا�ضة 

االعتداء عليهم.ال تهتم ال�ضرطة اإال برجال القبائل، اأما نحن فال يكرتثون بنا."  

وقالت الن�ضاء الالتي يعملن كقابالت يف احلديدة واإب واأمانة العا�ضمة اإن الو�ضع االأمني قد اأثر عليهن �ضلبا. واأو�ضحن 
اإىل  حتتاج   التي  االأ�ضر  اإىل  الن�ضاء  ذهاب  تعيق  امل�ضلحة  ال�ضراعات  اإىل   اإ�ضافة  امل�ضتمرة  الكهرباء  انقطاعات  اأن 
اخلدمات الطبية، واأكدن على اأن اأكرث م�ضدر لدخلهن يتمثل يف معاجلة حاالت  يف اأوقات متاأخرة من الليل. وعلى نحو 
م�ضابه، قال الرجال يف تعز و اأمانة العا�ضمة اأي�ضا اإن الو�ضع االأمني يوؤثر على الن�ضاء ب�ضكل �ضلبي وهو ما ينعك�س على 
الو�ضع الكامل لالأ�ضرة، حيث يحد من قدرة الن�ضاء على اإيالء الن�ضاء االهتمام الكامل باأ�ضرهن كما هي  احلال عندما 

يكون الو�ضع االأمني م�ضتقرا. 
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التغذية
يختلف ا�ضتهالك الغذاء من مدينة اإىل اأخرى طبقا لو�ضائل واأ�ضاليب االنتاج التي توؤثر على اجلودة وكمية الغذاء. وعلى 
الن�ضاء  اأن  املحافظات اخلم�س  قد متحورت حول  املجموعات من  اتفقت عليها  التي  الوحيدة  النقطة  فاإنَّ  اأية حال، 
اأكرث على احل�ضول على  اأن الرجال قادرون  اأكرث من الرجال من عدم توفر  الغذاء. واتفقت املجموعات على  يعانني 
وجبات خارج املنزل ب�ضبب العادات االجتماعية التي تتيح لهم ترك املنزل وتناول الوجبات الغذائية مع اأ�ضدقائهم اأو 

زمالئهم. اأما الن�ضاء فاإن عليهن اأن يقبلن ما يقدم اليهن يف املنزل وهو ما ال يتجاوز وجبة واحدة يف اليوم. 

وتقول هناء، ربة بني من عدن" ال اأ�ضتطيع اأن اأعتمد على وجبة واحدة يل والأطفايل ال�ضتة يف اأغلب االأيام. وعادة ما يذهب 
زوجي لالأكل مع اأ�ضدقائه عندما ي�ضتنفذ ما لدينا من طعام، اأما اأنا فلي�س باإمكاين مغادرة املنزل واالأكل مع االآخرين، 

حيث يعتقد اأنه من العيب على املراأة اأن تقوم بذلك". 

التي  ال�ضعوبات  من   – االأ�ضماك  ا�ضطياد  مهنة  يف  يعملون  واأغلبهم  احلديدة-  و  عدن  يف  والن�ضاء  الرجال  ا�ضتكى 
قال  ال�ضمك.  وعالوة على ذلك،  فيها �ضيد  يتوفر  التي ال  املوا�ضم  الغذاء خالل  �ضبيل احل�ضول على  يواجهونها يف 
امل�ضاركون من املحافظات اخلم�س اإنهم يتناولون اللحوم فقط خالل اأيام العيد يف �ضورة م�ضاعدات و �ضدقات يقدمها 
على  للح�ضول  النا�س  ا�ضتجداء  على  ترغمهن  التي  االأ�ضباب  عن  املهم�ضات  حتدثت  اإب،  يف  االأ�ضخا�س.  بع�س  لهم 
الوجبات الغذائية، م�ضريات اإىل اأن دخل اأزواجهن ال يكفي للوجبات اليومية لالأ�ضرة. وذكرن اأي�ضا اأن اال�ضتجداء اأمر  
توفري  على  القات  �ضراء  الرجال  تف�ضيل  عن  الن�ضاء  حتدثت  العا�ضمة،  اأمانة  ويف  الرجال.  من  اأكرث  للن�ضاء  مالئم 
الغذاء خالل احلمل  املحافظات اخلام�س من عدم كفاية  كافة  الن�ضاء من  وا�ضتكت  الأ�ضرهم.  االأ�ضا�ضية  ال�ضروريات 
وبعد الوالدة، م�ضددات على اأن تدهور الو�ضع االقت�ضادي وراء ذلك. وقالت كافة املجموعات املركزة )با�ضتثناء جمموعة 
واحدة من اإب( اإن غياب ال�ضيا�ضة الزراعية يجعل من تناول اخل�ضار م�ضكلة، م�ضريات اإىل اأن املبيدات ت�ضتخدم ب�ضكل 

كبري يف زراعة اخل�ضار.  

ال�شحة  
�ضنفت كافة املجموعات املركزة االأخطاء ال�ضحية على اأنها الهم االأول فيما يخ�س قطاع ال�ضحة، موؤكدة اأن الهيئات 
ال�ضحية  ال تقوم باملراقبة. وبناء على ذلك، فاإنه ال تتوفر معايري رعاية �ضحية جيدة، ويف ذات الوقت، ال ت�ضتطيع االأ�ضر 
حتمل تكاليف العالج التي تفر�ضها املرافق ال�ضحية اخلا�ضة. واأ�ضافت اأنه ال ي�ضتبعد وقوع اأخطاء �ضحية يف املرافق 

ال�ضحية اخلا�ضة. 

ا�ضتكت الن�ضاء القادمات من اأماكن نائية يف عدن و اإب واحلديدة من وجود نق�س يف العيادات وامل�ضتو�ضفات الطبية 
يف مناطقهن، اإ�ضافة اإىل بعد امل�ضتو�ضفات الطبية، االأمر الذي يعيق الو�ضول اإليها. كما حتدثت الن�ضاء عن عدم توفر 
املدن  اإىل  الو�ضول  من  تعيقهن  ال�ضعبة  املادية  الظروف  فاإن  الوقت،  ذات  ويف  القرى،  واالأطفال يف  للن�ضاء  اللقاحات 
للح�ضول على اللقاحات الالزمة. و حتدثت الن�ضاء من كافة املحافظات التي ت�ضملها الدرا�ضة عن مو�ضوع العيادات 

اخلريية التي تقوم ببيع و�ضائل منع احلمل على الرغم من منحها جمانا  للمنظمات لتوزيعها دون مقابل.

 يف تعز، حتدث  الرجال اأن معاجلة الن�ضاء ال تعد اأولوية الأقاربهن الذكور يف معظم االأوقات. ومن املربرات التي تقدم يف 
هذا ال�ضدد ارتفاع تكلفة اخلدمات ال�ضحية وبعد املرافق ال�ضحية اإ�ضافة اإىل اال�ضتخدام ال�ضائع للعالج ال�ضعبي، مثل 
ا�ضتخدام االأع�ضاب والعالجات االأخرى التي ت�ضتخدم يف املنازل. يف اأمانة العا�ضمة، قالت الن�ضاء اإن العادات والتقاليد 
ترغم الن�ضاء بعدم التعبري عن م�ضاكلهن ال�ضحية؛ الأن ذلك قد يدفع الزوج لتزوج امراأة اأخرى، االأمر الذي  يرغم الن�ضاء 

على االنتظار دون عالج حتى يتطور املر�س وي�ضل مرحلة حرجة.
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 وذكر الرجال من حمافظ اإب اأن االأقارب الذكور ال يريدون اأخذ الن�ضاء اإىل املرافق ال�ضحية، وعلى وجه اخل�ضو�س اأثناء 
فرتة احلمل، الأن كل االأطقم ال�ضحية غالبا ما تكون من الذكور. 

ويف عدن، عرب الرجال عن حزنهم حني تبادلوا ق�ض�س زوجاتهم الالتي عانني من اإ�ضقاط حملهن وم�ضاكل اأخرى خالل 
احلمل جراء عدم توفري العالج اأو نقلهن اإىل امل�ضت�ضفيات. 

وقال عطاء، اأحد ال�ضيادين من عدن" تعاين زوجتي من كل اأنواع امل�ضاكل ال�ضحية ب�ضبب عمل املنزل، واحلمل املتكرر 
اأ�ضتطيع اأن اأعمل �ضيئا غري اال�ضتيقاظ  و�ضوء التغذية. ويف كل ليلة ا�ضتيقظ من منامي ب�ضبب �ضراخها ، لكنني ال 

واجللو�س بجانبها وم�ضاركتها يف البكاء."

التعليم
اأو�ضحت الن�ضاء االأميات يف عدن اأنهن يرغنب يف االلتحاق بالتعليم، لكنهن اأ�ضفن اأن تكاليف التعليم حتول بينهن و 
ذلك. واأ�ضفن اأن املدار�س تقع غالبا يف اأماكن بعيدة، االأمر الذي يجعل اأقاربهن من الذكور يرتددون يف ال�ضماح لهن 

باحل�ضور يف املدار�س.  ومل تغب هذه الق�ضية عن الرجال من عدن وتعز  الذين �ضملتهم الدرا�ضة. 

ويف اأمانة العا�ضمة، حتدثت الن�ضاء عن جودة التعليم، م�ضددات على اأن الكتب املدر�ضية غري كافية والف�ضول الدرا�ضية 
الذين  املعلمني  ف�ضاد  اإىل  اإ�ضافة  الف�ضل،  يف  طالبا   120 اأحيانا  الطالب  عدد  يتجاوز  حيث  مفرط،  ب�ضكل  مزدحمة 

ياأخذون الر�ضاوي وي�ضمحون للطالب بالغ�س يف االمتحانات. 

ويف احلديدة، ا�ضتكت الن�ضاء من احلالة االقت�ضادية التي توؤثر على االإناث ب�ضكل �ضلبي اأكرث من الذكور. ويحدث هذا يف 
احلقيقة الأن االآباء ال ي�ضتطيعون اإحلاق جميع اأطفالهم  باملدار�س ومييلون اإىل اإرغام الفتيات على ترك املدار�س من اأجل 
االإبقاء على االأوالد يف املدار�س، حيث يعتقدون اأن االأوالد �ضوف ي�ضبحون املعيلني يف امل�ضتقبل الأ�ضرهم  عندما يكربون، 

بينما تتزوج الفتيات يف نهاية املطاف ويعتمدن ماليا على اأزواجهن. 

ويف اإب، ذكرت الن�ضاء حاجتهن اإىل التعليم املهني ال �ضيما يف املناطق الريفية حيث اأن امل�ضنوعات اليدوية مثل الكوايف 
و�ضالل اخلبز  ال توفر دخال كافيا مقارنة ب�ضاعات العمل التي ي�ضتغرقها هذا االنتاج. وعالوة على ذلك، اأ�ضار الرجال 
والن�ضاء من �ضريحة املهم�ضني )االأخدام( يف حمافظة اإب اإىل العن�ضرية التي ميار�ضها املدر�ضون والطالب ك�ضبب من 

اأ�ضباب عزوفهم عن موا�ضلة التعليم. 

وافق كل الرجال يف املجموعة املركزة يف عدن باأنه لو كانت زوجاتهن متعلمات، فاإنهن قد ي�ضاعدن اأطفالهن يف عمل 
الواجبات املدر�ضية و رمبا يكن قادرات على م�ضاعدة اأ�ضرهن ماديا يف حال متكن من احل�ضول التام على تعليم وتاأهيل 
ومن ثم فر�س عمل اأف�ضل. و�ضدد كافة الرجال ما عدا واحدا منهم على اأنهم ال ميانعون من التزوج بامراأة ذات م�ضتوى 
تعليمي اأعلى من م�ضتواهم. ورف�س معظم الرجال يف تعز) با�ضتثناء االثنني االأكرب �ضنا بني امل�ضاركني (هذه النقطة 
م�ضددين على اأنهم �ضوف يدعمون بناتهم ملو�ضلة التعليم العايل، اإ�ضافة اإىل تعليم الزوجات من اأجل اأن يتمكن من 
م�ضاعدة اأطفالهن يف الدرا�ضة واحل�ضول على فر�ضة عمل ب�ضيطة. ومع ذلك، ينبغي عليهن اأال يكر�ضن جل حياتهن  

للدرا�ضة. 

وقال �ضامي، حما�ضب من تعز" مييل الرجال للزواج من فتيات ريفيات من اأجل التمكن من  ت�ضكيل حياتهن بالطريقة 
املرغوبة ال�ضيما وهن يف مقتبل العمر."
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النقل والطرق 
الرئي�س  النفط  اأنبوب  الهجمات على  النقل جراء  اأ�ضعار  اإرتفاع  ال�ضياق هي  ُيتذمر منها كثريا يف هذا  التي  الق�ضية 
ومرافق الكهرباء خالل 2011، االأمر الذي قاد اإىل نق�س حاد يف الوقود وانطفاءات الكهرباء التي اأدت اإىل اختفاء الغاز 
والبرتول وانح�ضار تواجده يف ال�ضوق ال�ضوداء باأ�ضعار م�ضاعفة. وقد قاد هذا اإىل ارتفاع تكاليف النقل العام واخلا�س. 

اأما يف عدن، فقد كان لدى امل�ضاركني نف�س ال�ضكاوى. و قد  راأت الن�ضاء اأن هذه امل�ضاكل ت�ضكل عائقا حلرية  تنقلهن 
اأن معظم امل�ضت�ضفيات تقع يف مركز املدينة وال ي�ضتطعن الو�ضول  وم�ضاعيهن للح�ضول على رعاية �ضحية ال �ضيما 
اإليها. يف تعز، اعترب كل من الرجال والن�ضاء اأن املراأة هي ال�ضحية االأوىل  ل�ضعف البنية التحتية، وعلى وجه اخل�ضو�س 
الطرقات والكهرباء و�ضخ املياه يف املناطق الريفية.  ويعد هذا �ضحيحا الأن مهام جلب املاء واحلطب اإىل املنازل ب�ضكل 

يومي تقع على عاتق املراأة. وتتحمل املراأة هذه املهام حتى خالل فرتة احلمل.

و يف اأمانة العا�ضمة، ت�ضرتك الن�ضاء يف الهموم بخ�ضو�س االنتهاكات اجلن�ضية التي تعيقهن من ا�ضتخدام و�ضائل النقل 
العام ب�ضبب اأنها غري اآمنة للن�ضاء جراء ممار�ضة االنتهاكات ا جلن�ضية. وحت�ضل مثل هذه االأمور حتى يف اإب التي تتوفر 
فيها املوا�ضالت العامة وباأ�ضعار زهيدة مقارنة مع املحافظات االأخرى.  وقد كانت احلديدة هي املحافظة الوحيدة التي 

مل  ي�ضُك فيها الرجال وال الن�ضاء، من امل�ضاركني وامل�ضاركات يف املجموعات املركزة، من املوا�ضالت العامة والطرقات.

املياه و الكهرباء 
تذمر كل من الرجال والن�ضاء يف كافة املجموعات املركزة  ب�ضكل كبري من نق�س توفر املياه وانقطاعات التيار الكهربائي 
ب�ضكل منتظم من 2-12 �ضاعة. ومع ذلك، فاإن امل�ضاركني  القرويني يف املجموعات املركزة من كافة اخلم�س املحافظات 
لهم  توفر  مل  اخلدمات  هذه  اأن  على  م�ضددين  والكهرباء،  املياه  نق�س  بخ�ضو�س  ا�ضتثنائية  �ضكاوى  اإىل  ي�ضريوا  مل 
اإطالقا.  ويعو�س عدم توفر املياه والكهرباء يف القرى من خالل الو�ضائل التقليدية، حيث تتحمل الن�ضاء م�ضوؤولية حمل 

املياه واحلطب اإىل منازلهن بغ�س النظر عن  ظروفهن ال�ضحية و اأعمارهن.

 وقالت الن�ضاء من جمتمعات ال�ضيادين يف حمافظة عدن اإن عدم توفر املياه واأنظمة ال�ضرف ال�ضحي يحول بينهن  
وبني اإن�ضاء دورات مياه يف املنازل. واأو�ضحن �ضعوبة احل�ضول على لال�ضتحمام يف منازل اجلريان. واإ�ضافة اإىل ذلك، 

اأ�ضرن اإىل  اأن اجلريان يتذمرون من غ�ضل املالب�س يف و�ضط ال�ضارع واأنهن ال ي�ضتطعن القيام بذلك يف اأماكن اأخرى. 

ووافق الرجال والن�ضاء من كافة املحافظات على اأن النق�س يف املياه و االنقطاعات امل�ضتمرة للتيار الكهربائي هو االأمر 
الذي ال ميكن حتمله يف املحافظات ال�ضاحلية مثل عدن واحلديدة . ويف هذا ال�ضاأن، روى امل�ضاركون يف املجموعات املركزة 
ق�ض�ضا لوفاة اأ�ضخا�س يف امل�ضت�ضفيات احلكومية التي ال تقوى على توفري مولدات على مدار ال�ضاعة  من اأجل توفري 

التكييف للمر�ضى والرعاية ال�ضحية الالزمة خا�ضة يف وحدات العناية املركزة.

و يف تعز، قال كل من الن�ضاء والرجال اأنهم حتى يف املناطق الواقعة يف قلب العا�ضمة، يح�ضل ال�ضكان على املياه كل 
اأ�ضبوعني ملقني بالالئمة على ما و�ضوفوه بحكم �ضالح الفا�ضد وبالبنية التحتية ال�ضعيفة. 

اأما يف العا�ضمة �ضنعاء، فقد و�ضفت الن�ضاء كيف اأثرت االنقطاعات الكهربائية على اأن�ضطتهنَّ اليومية من حيث االأمن 
وحرية تنقلهن داخل العا�ضمة. وقد اتفقن جميعا على عدم �ضعورهن باالأمان  عند بقائهن خارج منازلهن بعد غروب 
ال�ضم�س، موؤكدات باأنهن يتخوفن مما قد يحدث لهن يف الظالم. و نتيجة لذلك، ت�ضعر كثري من الن�ضاء باأنهن مقيدات، 
عندما يكن غري قادرات على العمل فرتتني و عندما يكن غري قادرات على بيع  م�ضنوعاتهن اليدوية و الغذاء الذي 

ي�ضنعنه يف املنازل يف قاعات االأعرا�س اأو يف ال�ضوار ع.  وقد اأثر هذا ب�ضكل كبري على دخل الن�ضاء. 
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�شاعات العمل 
تقدر �ضاعات عمل ال�ضيادين وعمال املوانئ غري املنظمني  يف احلديدة وعدن بني 12-13 �ضاعة، بينما ال يتجاوز دخلهم 
اليومي  900 ريال اإىل 1200 رياال يوميا. وا�ضتكت الن�ضاء يف عدن بخ�ضو�س اإلزام الرجال للن�ضاء مب�ضاعدتهم  يف البحر، 
حتى عندما ال يكون لديهن املهارات الالزمة ملثل هذا العمل.  ويقدرن �ضاعات عملهن يف البحر بني 4-5 �ضاعات يف 
اليوم. واتفق املزارعون يف اإب وتعز واحلديدة على اأن الن�ضاء يق�ضني معظم اأوقاتهن يف العمل يف املزارع، م�ضريات اإىل 
اأنهن يعملن مبعدل 15 �ضاعة يف اليوم من دون مقابل. واإىل جانب عملهن يف املزارع، ت�ضطلع الن�ضاء مب�ضوؤولية نقل املاء 
من املنابع املائية واالآبار اإ�ضافة اإىل اإح�ضار احلطب. وعالوة على ذلك، تقوم الن�ضاء بعمل م�ضنوعات يدوية على �ضبيل 

املثال �ضالل اخلبز، حيث ت�ضتغرق �ضناعة مثل هذه املواد اأ�ضهر ب�ضبب بدائية االأدوات املتاحة ملثل هذه امل�ضنوعات. 

وتقول �ضعيدة ، مزارعة من اإب "اأم�ضيت ثالثة اأ�ضهر يف �ضنع �ضلة خبز، و بعتها فيما بعد بـ 500 ريال. وقد عملت يف 
ال�ضلة اأربع �ضاعت يوميا" 

ا�ضتقطاعات  من  �ضكون  ما  بقدر  العمل  �ضاعات  عن  العا�ضمة  واأمانة  واحلديدة  تعز  يف  العامالت  الن�ضاء  ت�ضُك  ومل 
الرواتب.  وغالبا ما تنتج هذه اال�ضتقطاعات جراء التزامات املراأة مبهام اأخرى يف املنزل، ال �ضيما اأثناء فرتات الوالدة. 
هذه االلتزامات ت�ضبب تغيب وتاأخر عن �ضاعات الدوام. واتفقن اأي�ضا على اأن عدم توفر مرافق للرعاية يف النهار ت�ضعب 
من عمل االأمهات الأنهن ال ي�ضتطعن العمل بقدر عمل الرجال. وغالبا ما تواجه العامالت يف القطاع اخلا�س والعام هذه 
والن�ضاء بخ�ضو�س ما  الرجال  اإجابات  و تطابقت  االأ�ضرة.  اأو  العمل  االختيار بني  الذي يحتم عليهن  االأمر  الظروف، 
و�ضفوه بنظام امل�ضاءلة غري العادلة بخ�ضو�س �ضاعات العمل للن�ضاء الالتي ال ي�ضتطعن احل�ضول على مرافق رعاية يف 

النهار  خالل �ضاعات العمل، االأمر الذي يوؤثر على التزامهن و ح�ضورهن واجنازهن. 

املتفوقني من بني زمالئي وزميالتي، وح�ضلت على ر�ضالة  اآفاق، مهند�ضة حا�ضوب من احلديدة" كنت واحدة  وتقول 
املاج�ضتري قبل اأن اأتزوج. االآن و�ضعت طفلي االأول وانتهت فرتة اإجازة الوالدة. االآن يتحتم علي اأن  ا�ضتيقظ مبكرا الأ�ضع 
ابني يف بيت جديه كل �ضباح. و اأ�ضل اإىل عملي متاأخرة كل �ضباح، والنتيجة ا�ضتقطاعات يومية من راتبي. اأما بالن�ضبة 
لزمالئي الذكور فاإنهم يغادرون مقر العمل  قبل انتهاء فرتة الدوام ب�ضاعة  كل يوم للذهاب ل�ضراء القات، لكنه ال يتم 
ا�ضتقطاع اأي �ضيء من رواتبهم الأن مدير املوارد الب�ضرية من الذكور و هو �ضديقهم. اإننا نعي�س فعال يف عامل ذكوري."
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اخلامتة
�ضعور لدى  ، وهو ما عك�س  املراأة منذ  احتجاجات 2011  فيما يخ�س حقوق  يذكر  يكاد  اأي تطور  االآن  اإىل  يتحقق  مل 
املواطنني اأن اجنازات هامة مل تتحقق  للمراأة يف اليمن. وب�ضكل عام متثل الطبيعة الذكورية يف املجتمع اليمني اأكرب 
عقبة اأمام تطوير حقوق املراأة. وبينما يغيب االهتمام لدى ال�ضا�ضة اليمنيني الذكور ب�ضاأن حت�ضني و�ضع املراأة بفاعلية 
وبالنظر اإىل تدين التاأثري املمنوح  ل�ضناع القرار من الن�ضاء وف�ضل املدافعات عن حقوق املراأة يف تنظيم اأنف�ضهن ب�ضكل 
فعال، فاإن اإحراز تقدم فيما يخ�س حت�ضني  ظروف معي�ضة  املراأة اأمر �ضعب.  وتوؤدي الفجوة بني املواطنني اليمنني 
العاديني من الذكور واالإناث واملدافعات عن حقوق املراأة اإىل حمدودية التاأييد ال�ضعبي الأجندة املدافعات عن حقوق املراأة. 
ويف الوقت الذي  ال يكاد يعرف فيه �ضيء عن املدافعات عن حقوق املراأة يف اأو�ضاط ال�ضكان، فاإنه ينظر اإليهن ب�ضكل عام 
مبزيد من ال�ضلبية.  وب�ضكل عام، فاإن انعدام ثقة ال�ضكان يف االأحزاب ال�ضيا�ضية يوؤثر اأي�ضا على الطريقة التي ينظر 
بها اإىل نا�ضطات حقوق املراأة من قبل ال�ضعب.  وينظر يف الغالب اإىل نا�ضطات حقوق املراأة  باأنهن يعملن مل�ضاحلهن 
اخلا�ضة اأو م�ضالح اأحزابهن فقط، بدال من العمل ل�ضالح املجتمع. وهذا يوؤدي اإىل انعدام الثقة بخ�ضو�س النا�ضطات 

االإناث الالتي ميثلن م�ضالح الن�ضاء على امل�ضتوى الوطني. 

و على الرغم من اأن التو�ضيات التي تو�ضل اإليها موؤمتر احلوار الوطني تغطي الكثري من اأولويات ال�ضكان فيما يخ�س 
الن�ضاء يف اليمن، فاإن احلاجة اإىل اإحداث تغيريات ملمو�ضة لتح�ضني حياة الن�ضاء باأ�ضلوب مبا�ضر يخلق بيئة �ضعبة 
التاأييد  م�ضتوى  يعد  وفيما  املراأة.  اأجل حقوق  من  التاأييد  وح�ضد  ال�ضكان   بني  ثقة  لبناء  املراأة  نا�ضطات حقوق  اأمام 
للق�ضايا االأ�ضا�ضية الأجندة املدافعات عن حقوق املراأة حمدودا ) مثل تاأييد تخ�ضي�س كوتا للن�ضاء بـ 30 % و حتديد 
ال�ضن القانوين للزواج( فاإن املواطنني العاديني ال يربطون ب�ضكل مبا�ضر اأي حت�ضن يف و�ضع املراأة مع مثل هذه املطالب. و 
طبقا للقيم االأ�ضرية التقليدية، فاإن كال من الرجال والن�ضاء يوؤمنون   باأن دور املراأة ينح�ضر يف العناية باالأ�ضرة باأق�ضى 
ما ت�ضتطيع. وبناء على ذلك،  ترتبط اأولويات ال�ضكان بتح�ضني مقدرة الن�ضاء لتنفيذ هذا الدور ب�ضكل اأف�ضل. وبناء 

على ذلك، ترتبط اأولويات ال�ضكان بتح�ضني قدرات املراأة للقيام بدورها �ضكل اأف�ضل.

 وفيما يتم النظر اإىل حت�ضني �ضحة املراأة من اأجل متكينها من القيام بدورها،   فاإن توظيف املراأة ، من جهة اأخرى، 
ينظر اإليه كطريقة  ميكن للمراأة بها اأن ت�ضاهم يف حت�ضني دخل االأ�ضرة. وعلى هذا، فاإن متكني املراأة  من العمل  وحتقيق 
ا�ضتقاللها املايل لن ميكناها فقط من دعم االأ�ضرة ماليا ، بل قد ي�ضوناها من الوقوع فري�ضة للزواج املبكر. و من جهة 
اأخرى، فاإن تطور النظرة االجتماعية اإىل  املراأة على اأنها املعيل املحتمل لالأ�ضرة، �ضيكون من �ضاأنه اأن يحدَّ من احلاجة 

املت�ضورة لتزويج االإناث يف �ضن مبكر.

ويبقى التحدي االأ�ضا�ضي اأمام املراأة يف احلاجة اإىل اخلدمات احلكومية. وفيما يعاين ال�ضكان ب�ضكل عام من عدم توفر 
اخلدمات، فاإن البحث  قد اأظهر اأن الن�ضاء يتاأثرن ب�ضورة خا�ضة من هذا الظرف. اإن انعدام البنية التحتية كالكهرباء 
والطرق واملياه- ال �ضيما يف املناطق الريفية-  يعيق الن�ضاء من البحث عن م�ضاعدة طبية والذهاب اإىل املدار�س اأو اإجناز 

اأعمالهن ب�ضكل تام.

 و مع اأن الن�ضاء ال ي�ضاركن ب�ضكل عام  يف الكفاح من اأجل حت�ضني و�ضع  املراأة ب�ضكل خا�س، فاإنهن يطالنب بتح�ضني 
ال�ضحة والتعليم والبنية التحتية. ومن اأجل اأن تتمكن نا�ضطات حقوق املراأة من ح�ضد التاأييد ال�ضعبي ، فاإنه يتحتم 
عليهن اأن يعاجلن هذه االأولويات قبل كل �ضيء. وبتح�ضني الظروف املعي�ضة امللحة للمراأة العادية، فاإنه ال بد من خلق 

ثقة بني هوؤالء الن�ضوة يف القواعد ال�ضعبية و النخبة ال�ضيا�ضية التي  تزعم متثيل الن�ضاء يف كل مفا�ضل الدولة.
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