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:ملخص
 انطالقا من حبث،تنصرف هذه الورقة اىل حتديد مدى مسامهة املرأة اليمنية يف خمتلف الربامج التنموية بغية التخفيف من الفقر
 ومعرفة االجراءات املتبعة يف سبيل متكينها والوصول اىل كل ما يساعد على امتام عملية االرتقاء بأوضاعها االقتصادية،واقعها اليمين
 وأن مقدار ما، وتكمن أمهية هذه الورقة يف عدة اعتبارات أساسية كون أن املرأة تشكل نصف اجملتمع،واالجتماعية والقانونية وتعزيز دورها
 وأحد مقاييس التنمية البشرية احملدة،تشارك به يف النشاط االقتصادي واالجتماعي يعترب أحد أهم معايري مستوى تقدم اجملتمع وتطوره
 حيث تسعى البلدان العربية ومنها اليمن لتطبيقه،  حيث أصبح اال هتمام بدور املرأة أمرا ضروريا ومطلبا سياسيا واقتصاديا ودقمقراييا،للفقر
 ماهي األوضاع الراهنة اليت متيزت هبا املرأة اليمنية؟ وماهي اآلليات: وعليه تكون اشكالية الورقة، اتساقا مع املتطلبات الدولية الراهنة
الضرورية لتفعيل دورها يف التنمية البشرية هبدف التقليل من ظاهرة الفقر يف اليمن؟ وهل جمموعة القيم للمجتمع اليمين حالت دون ذلك
أم ال؟
Abstract:
The present paper seeks to determine the extent of the contribution of Yemeni women in the
various development programs to reduce poverty, starting from an analysis of her situation, to the
identification of the procedures that are implemented for the sake of women empowerment and
access to everything that helps in the accomplishment of their situation improvement process on the
economic and social and legal scales and the reinforcement of their role. The importance of this
paper lies in substantial considerations since women constitute half of the society, and the amount
of their involvement in the social and economic activity is one of the most important criteria of
progress and development of the society, and one of the human development reducing poverty
standards, so that paying attention to the role of women has become necessary and politically,
economically and democratically required, many Arab countries, including Yemen, seek to enforce
it in consistency with the current international requirements, accordingly, the problem statement of
this work is: What are the characteristics of the current situation of Yemeniwomen? And what are
the necessarymechanisms to activatetheirrole in humandevelopment in order to reducepoverty in
Yemen? Have Yemeni societyvalues preventedthisprocess or not?
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مقدمة:
يشكل الفقر عامال معوقا لتقدم اجملتمعات وتطورها لكونه يساهم يف اضعاف مردوديات الفرد والقدرة على ممارسة دوره الفاعل
واحلقيقي يف بناء االقتصاد والتنمية الشاملة ،فالفقر على سبيل املثال ال يساهم يف تنامي معدالت التعليم والتنمية البشرية  ،ولذلك عملت
احلكومة اليمنية على خلق استرياتيجية بعيدة املدى من شأهنا املساواة بني اجلنسني من أجل تعزيز الوضع االجتماعي واالقتصادي
والسياسي للمرأة ومع تزايد االهتمام الدويل (اإلقليمي والعاملي) والذي تبعه االهتمام احمللي باجياد مؤشرات ملموسة للتنمية البشرية فأدرك
املخططني أن حتقيق ذلك ال يكون اال بالدور الذي يلعبه أفراد اجملتمع رجاال ونساء يف عملية التنمية البشرية .لذلك برزت قضايا املرأة يف
السنوات األخرية يف مقدمة أولويات اخلطط االقتصادية واالجتماعية للحكومات يف خمتلف الدول العربية ومنها اليمن حيث قطعت شوط
كبري فيما خيص احلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية للمرأة ،ومل يأيت هذا االهتمام من فراغ بل بعد أن أتبتت التجارب بأن
التهميش واالقصاء للمرأة ينتج عنه تعطيل وعرقلة السياسات التنموية ،وأصبح التنويه اىل حق املرأة اليمنية يف املشاركة الكاملة يف عملية
التنمية وتكافؤ الفرص بينها والرجل يف جوانب احلياة املختلفة أمرا ضروريا ،وعليه تكون اشكالية الورقة:
ماهي األوضاع الراهنة التي تميزت بها المرأة اليمنية؟ وماهي اآلليات الضرورية لتفعيل دورها في التنمية البشرية بهدف التقليل من

ظاهرة الفقر في اليمن؟وهل مجموعة القيم للمجتمع اليمني حالت دون ذلك أم ال؟
وكل ذلك سيتم دراسته من خالل التايل:
 أوال :األوضاع الراهنة للمرأة اليمنية ثانيا :اجلهود واالجراءات املتبعة لتفعيل دور املرأة يف االقالل من الفقر -ثالثا:الصعوبات والتدخالت املالئمة لتحسني وضع املرأة اليمنية

أوال :األوضاع الراهنة للمرأة اليمنية

متيزت املرأة اليمنية يف العقود الكالسيكية من القرن املاضي بعدم مشاركتها يف احلياة العامة بعدم مشاركتها يف احلياة العامة ومع ظهور
االهتمامات الدولية اليت وجهت احلكومة اليمنية اىل تفعيل دور املرأة يف اجملاالت التالية:

-1المجال االجتماعي

شاركت املرأة الي منية يف العمل التطوعي النسائي من خالل العديد من الربامج واألنشطة اليت تبنتها اجلمعيات واملنظمات ونتجت عن هذه
املشاركة اآلثار اإلجيابية يف تعزيز وترسيخ مفاهيم التوعية للقضايا االجتماعية وتعديل السلوك واملعايري للقيم االجتماعية السلبية يف اجملتمع
وإحالهلا بقيم اجتماعية وثقافية وحضارية وغريها.1اال أن دورها يبقى حمصورا يف مواقف ثانوية مقارنة بالرجل ،ويرجع األمر وراء هذه
األدوار الثانوية إىل عالقات النفوذ والسلطة اليت تربط الرجل باملرأة سواءٌ يف اجملتمع أو يف األسرة اليمنية.2

-2المجال االقتصادي

أسهمت املرأة يف اجلمعيات واهليئات التطوعية احمللية بتطوير النشايات االقتصادية ضمن اإليار العام خلطط وبرامج التنمية الوينية
الشاملة إضافة إىل توعية وتشجيع املرأة يف االخنراط يف جماالت العمل املتاحة هلا واالنتفاع من خدمات وبرامج التأهيل والتدريب املهين
املتاحة يف هذه اجلمعيات.3وعلى الرغم من أ ن االستثمار يف العمالة النسائية قمثل أثرا اجيابا على التنمية االقتصادية والبشرية ،اليزال
-1فؤاد الصالحي ،الدور السياسي للمرأة اليمنية من منظور النوع االجتماعي ،صنعاء :فريدرش ايربت ،2002 ،ص-ص.12،58:

-2جان فربسوا دورتيه .،معجم العلوم اإلنسانية  ،ترمجة جورج كثوره ،كلمة وجمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،أبوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة
 ،2005 ،ص .228
-3اجلمهورية اليمنية ،تقرير المرأة والمشاركة االقتصادية ،رئاسة جملس الوزراء:اللجنة الوينية للمرأة ،ديسمرب.2002،
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صانعي القرار يف اليمن يسيئون فهم هذه القضية ويروهنا من منظور احلقوق 4،وضمن سياق تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة ،وليس باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات التخطيط السليم  ،وهو ما يتضح من خالل معدالت مسامهتها يف النشاط
االقتصادي فهي منخفضة مقارنة مبعدالت مسامهة الرجال على مستوى احلضر والريف ،حيث بلغت هذه املسامهة للنساء  %82.1يف
احلضر و  %1.1يف الريف و  %5.9على مستوى اجلمهورية ،أما بالنسبة ملسامهة الرجال  % 22.9يف احلضر و  %12.9يف الريف
و  % 12.2على مستوى اجلمهورية  ،األمر الذي يربز أن املرأة يف اليمن الزالت تعاين من القيود والضوابط االجتماعية لعمل املرأة فضال
5
عن خماير وقوعها حتت يائلة الفقر.

-3المجال الصحي

رغممشاركة املرأة اليمنية عرب اجلمعيات يف نشر الوعي الصحي بني أوساط النساء ويف جمال تنظيم األسرة ومحالت التحصني والدورات
التدريبية اخلاصة اال أن اجلهود املبذولة يف هذا القطاع ال زالت تعاين من التحديات الصحية واليت يف مقدمتها وفاة األمهات واأليفال من
جهة ،حيث أن معدل وفيات األمهات يف اليمن يعترب من أعلى املعدالت مقارنة ببقية الدول األخرى ،فهناك أكثر من  922حالة وفاة
لكل مائة ألف والدة حية وفقا لبيانات  2001سواءا بسبب الكرب أو الزواج املبكر مع ارتفاع نسبة اخلصوبة اىل حوايل  02مواليد لكل
امرأة ،اضافة اىل الفجوة النوعية بني العاملني الصحيني من جهة أخرى حيث أن حصة توظيف الرجال يف القطاع الصحي يفوق ثالثة
6
أضعاف ما حتصل عليه النساء.

-4المجال التعليمي

تعد األمية يف اليمن من أهم العوائق اليت حتول دون حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ،و حتد من فرص تطور القدرة
االنتاجية للمرأة .كما أن تدين مشاركة املرأة يف مؤسسات التعليم العام واجلامعي والفين يتسبب يف توسيع الفجوة التعليمية بني الذكور
واالناث 7نظرا لتخلف الرتكيبة االجتماعية ،فنجد الوضع التعليمي السائد يف اليمن يفرض التمييز بني الذكور واإلناث ويتجه لصاحل الذكور
من ناحية ،و بني املرأة الريفية واحلضرية لصاحل احلضرية من ناحية أخرى .وتساهم املؤسسات التعليمية ببنيتها -املناهج ،املدارس،
املدرسني ،اإلدارة وغريها -يف تكريس "النظرة الذكورية" عن دور املرأة ،حىت أثر يف املرأة نفسها اليت أصبحت تتبىن تلك النظرة ،حيث
اعتربت أحد عوامل استمرار النظام األبوي" دون العمل علىمحاولة تغيري تلك القيم لتساعد األجيال ملواجهة التغريات االجتماعية،
8
واالقتصادية والسياسية العاملية.
ُويذكر على أن هناك جمموعة شروط اجتماعية تشكل حياة املرأة اليمنية ،وتعوق وتعمق التفاوت بينها وبني الرجل اليمين ،وهي شروط
تتعلق بالرتكيب االجتماعي الذي يؤثر على حياة املرأة؛ وقد قمتد تأثريه على حياة كل عضو يف اجملتمع .وهنا جيب التنويه إىل أن أية معاجلة
4للمزيد يف هذا الشان أنظر :حديث حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوينية للمرأة يف:تقرير االسكو عن ورشة عمل حول ادماج النوع االجتماعي يف
السياسات واخلطط والربامج ،بريوت،ديسمرب.2009

–-5األمم املتحدة  ،و جامعة الدول العربية ( .)2088التقرير العربي حول األهداف التنموية لأللفية  0212وآثار األزمات االقتصادية العالمية على
تحقيقها ،ص .91

6فؤاد عبداجلليل الصالحي  ،الصحة االنجابية وتنظيم االسرة في اليمن -دراسة سوسيولوجية – الخصوبة البشرية في اليمن -دراسات اجتماعية ،مركز
التدريب والدراسات السكانية،2008 ،ص.21:
 -7وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،تقرير التنمية البشرية :المعرفة ،الثقافة ،التعليم ،المعلوماتية ،اجلمهورية اليمنية ،صنعاء ،ص .11-12
-8تركي  ،ثريا ،وآخرون "،القيم يف العائلة العربية" ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،200،8552ص .800
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إلحدى قضايا املرأة كالتعليم –مثالا -مبعزل عن واقع الرتكيب االجتماعي -االقتصادي يف اجملتمع ،ومبعزل عن آلية التكوين التارخيي لذلك
9
الواقع ،تشكل معاجلة هامشية بعيدة وجانبية ال متس جوهر القضية.

-5المجال البيئي

حتتل قضايا البيئة مكان الصدارة بني أولويات القضايا املعنية على مستوى اجلهد الرمسي والشعيب وذلك ملا هلذا اجملال من مردودات إجيابية
تنعكس على املرأة واألسرة جتاه التفاعل مع القضايا البيئية اليت تتزايد مع تزايد السكان وانعدام التوازن بني معدالت النمو السكاين ومعدل
منو اخلدمات ،فقد مث اشراك املرأة يف رسم السياسات العامة للتنمية القابلة لالستمرار ،وذلك من خالل :
 توعية املرأة واألسرة مبخاير االستنزاف للمصادر املائية للمياه اجلوفية وخبطورة الرعي والتخصيب اجلائر . توجيه حل املشكالت وكيفية التخلص من النفايات املنزلية الصلبة والسائلة .ترشيد الطاقة ويرق استخدامها . استخدامات املياه واستغالل ترشيدها . دورها يف اجملال الزراعي ومحاية الرتبة من االجنراف التصحر. دورها يف جمال حتقيق األمن الغذائي والقضاء على اآلفات واألمراض الزراعية وعدم اإلكثار من استخدام األمسدة الكيميائية وترشيد10
استخدامها .
وبالرغم مما سبق ذكره نالحظ أن ممارسة املرأة اليمنية للعمل الطوعي مازال ضعيف لعدة أسباب أمهها:
إنزال مشاركة املرأة الريفية يف عضوية اجلمعيات تشكل نسبة ضئيلة .انتشار األمية بني النساء الريفيات .11
ضعف معدالت االلتحاق بالتعليم . -ثانيا :الجهود واالجراءات المتبعة لتفعيل دور المرأة في االقالل من الفقر

نظرا الدخال وضع املرأة ومشاركتها وواقعها املستند اىل كثري من املتغريات والرتكيبات على املستوى املركزي واحملليأصبح االهتمام بدور املرأة
يف التنمية البشرية يف أغلب أعمال األجهزة احلكومية واالسرتاتيجيات الوينية والقطاعية واليت قمكن ابرازها يف النقاط التالية:

ا /اآلليات المؤسسية الحكومية:

هناك العديد من املؤسسات احلكومية اليت أنشئت لعكس رؤية الدولة يف قضايا املرأة ومن أمهها:
اجمللس األعلى للمرأة لسنة  ، 2000و خيتص بقضايا املرأة يف السياسات من أجل حتسني حالة املرأة السياسية واالقتصادية واالجتماعية،ويعترب أعلى سلطة حكومية تعمل من أجل قضايا املرأة.
12
-اللجنة الوينية للمرأة سنة  8551وتعترب اجلهاز التنفيدي واالداري واالستشاري للمجلس االعلى للمراة.

 -9بدر سعيد األغربي  ،قضايا ومشكالت التعليم في اليمن ،دار الكتاب اجلامعي ، ،صنعاء، 2002،ص -ص .822 ،821
-10باتر حممد علي وردم ، ،العولمة ومستقبل األرض ،عمان ،األهلية للنشر والتوزيع،2009،ص.82:

–11الصلوي  ،منصور عبداهلل على ،معوقات تطور المرأة اليمنية ،اليمن:د.د.ن ، 2080،ص-ص.91-1 :

-12امحد القصري" االحتياجات االسترياتيجية للنوع االجتماعي بني دور الدولة والدور البنيوي للمنظمات االهلية اليمنية ،ورقة حبث قدمت اىل المؤتمر الدولي
الثاني للمرأة والعلوم والتنمية ،جامعة عدن 89-82 ،ديسمرب ،2005ص-ص.81،81:
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انشاء اقسام وادارات خاصة باملرأة ضمن وزارات الدولة:هذه األقسام مسؤولة عن دراسة وضع املرأة وحل مشاكلها ،وتعزيز دورها يف13
التنمية ،والعمل على تعزيز مفاهيم النوع االجتماعي ومتكني املرأة بغية التخفيف من ظاهرة الفقر.

ب/الخطط واالستراتجيات والسياسات:

عملت احلكومة اليمنية على حتقيق العديد من اخلطط اليت من شأهنا تفعيل دور املرأة يف احلياة العامة وهي:
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر ،2080-2001وتضمنت العمل على تعزيز دور املرأة يف التنميةالشاملة ومتكينها اقتصاديا وسياسيا.
اسرتاتيجيات خاصة باملرأة-النوع االجتماعي:ضمن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة من بينها :االسرتاتيجية الوينية لتنميةاملرأة ،2082-2009االسترياتيجية الوينية للحكم احمللي،2080-2001استرياتيجية ادماج سيدات األعمال يف التنمية االقتصادية.
االسرتاتيجيات القطاعية اليت صدرت خالل الفرتة  2005-2001واليت تضمنت بدورها جمموعة استرياتيجيات تاخد بعني االعتبارواقع املرأة ودورها من خالل اال هتمام بالتعليم والصحة واحلد من الفقر ومشاركتها يف صنع القرار ،مع ختفيف آثار العوملة على األسرة
اليمنية وعلى املرأة ،باالضافة اىل معاجلة قضية النهوض باملرأة ومساواهتا مع الرجل يف ميزانية الدولة يف ايار النهوض باملواين والتنمية
البشرية العامة ،من خالل رصد اال عتمادات الالزمة يف ميزانيات الوزارات املعنية بالرتبية والتعليم والصحة والثقافة والشؤون االجتماعية
14
والعمل واالسكان واملرافق وغريها.
شبكات األمان االجتماعي :قامت احلكومة بانشاء شبكة األمان االجتماعي للتخفيف من اآلثار السلبية لربامج االصالح االقتصاديواملايل واالداري الذي بدأ من العام  ، 8551و اليت تضمنت هيئات خمتلفة باالضافة اىل برامج التنمية الريفية على أساس أن االناث من
أهم املستهدفني يف هذه الربامج.

جـ /االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتي صادقت عليها الحكومة اليمنية:

هناك العديد من التفاقيات الدولية خبصوص فعالية املرأة واليت صادقت عليها احلكومة اليمنية وهي:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  8511واملصادق عليها عام .8512اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  800لعام  8528بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذو قيمة متساوية واملصادقعليها عام .8521
التوقيع على االتفاقية اخلاصة مبشروع دعم النساء واأليفال املصابني بسوء التغدية ومرض السل واجلدام  ،ووصل عدد احملافظاتاملستهدفة اىل  80حمافظات وبلغ عدد املستفيدات  28ألف امرأة.
16
االتفاقية الدولية اخلاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة عام .852515

13للمزيد انظر:اجلمهورية اليمنية،الرجال والنساء يف اليمن،الجهاز المركزي لالحصاء،سبتمرب.2005

 -14للمزيد يف هذا انظر :اجلمهورية اليمنية ،التقرير الوطني السابع لمستوى تنفيد اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ،رئاسة جملس
الوزراء،اللجنة الوينية للمرأة ،سبتمرب .2005

15

- The Government of Yemen, the World Bank and United Nation Development Program, Yemen Poverty

Assessment, in four volumes, vol.el,main report, november, 2007.P-P60-69.

-16للمزيد أنظر :األمم املتحدة ،اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد
املرأةhttp//www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm ،
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اضافة اىل ماسبق وقعت احلكومة اليمنية على غالبية االتفاقيات واملعاهدات املعنية حبقوق االنسان وخاصة املعنية باملرأة  ،مع العلم أن
الدستور اليمين قد أكد بنص املادة  02العمل مبيثاق األمم املتحدة واالعالن العاملي حلقوق االنسان.

هـ/اآلليات المؤسسية غير الحكومية(منظمات المجتمع المدني)

يف العام  2001بلغ عدد منظمات اجملتمع املدين  ، 1222وهتتم جبوانب خمتلفة خريية ،مهنية ،زراعية ،سكنية وقد برز العديد منها
يف جمال حقوق االنسان واالنشطة املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمرأة ومن أبرزها :احتاد نساء اليمن ،منتدى
الشقائق ،ملتقى املرأة للدراسات والتدريب ،مجعية التحدي للمعاقات ،مجعية رعاية األسرة و صحفيات بال حدود ،...ومن أهم اجنازاهتا
انشاء برملان الظل النسائي يف ابريل  ،2005الرقابة على االنتخابات ،التدريب والتوعية ،ومن أهم املنظمات غري احلكومية املهتمة بقضايا
املرأة جند:
االحتاد العام لنساء اليمن :8550وله انتشار جغرايف يف كافة احملافظات  ،ويعمل يف جمال تأهيل وتدريب املرأة وتوعيتها يف كافة الوسائلاملتصلة بشؤون حياهتا ،ويقوم بالتنسيق مع اهليئات ذات العالقة لتقدمي الدعم املادي والفين لتطوير وحتسني الوعي الصحي والقانوين
والسياسي وقضايا العنف ضد املرأة وغري ذلك.
شبكة شيماء :وهي الشبكة اليمنية ملناهضة العنف ضد املرأة ،تأسست عام  ،2009وتتألف من  81منظمة من منظمات اجملتمعاملدين باالضافة اىل اللجنة الوينية للمرأة ومركز دراسات النوع االجتماعي ،وهتدف اىل اجياد محاية دائمة ملرأة من العنف.
جملس سيدات االعمال:مت تأسيسه سنة  ،2001ويضم عددا من سيدات االعمال يف اجملاالت املختلفة.دار االغاثة االجتماعية لرعاية السجينات وضحايا العنفك ويعمل على تأهيلهن واعادة ادماجهن يف اجملتمع.17ثالثا:الصعوبات والتدخالت المالئمة لتحسين وضع المرأة اليمنية
ا/الصعوبات التي تواجه المرأة في اليمن:

هناك الكثري من التحديات اليت تتلقاها املرأة اليمنية وأبرزها التايل:
غياب املسامهة االقتصادية للمرأة يف جماالت التنمية ،فضال عن تزايد ظاهرة البطالة.حمدودية وضعف مصادر التمويل ،وخباصة املرتبطة بتمويل املشاريع املدرة للدخل الصغرية واألصغر اليت تساهم يف توفري فرص عمل للمراةوان وجدت تكون بشروط غري مسرية ،فضال عن الصعوبات اليت تواجهها املرأة يف احلصول على التسهيالت املالية احملدودة األمر الذي
أبعدها عن تطبيق منهاج عمل بكني.18
انتشار ظاهرة األمية والتسرب بني صفوف االناث يف مراحل التعليم املختلفة.عدم توفر الضمان االجتماعي لعدد كبري من النساء الاليت يعملن يف القطاع املنظم او ذات املهن احلرة.سيطرة العادات والتقاليد احمللية املوروثة جتاه تطور املرأة ،باالضافة اىل اخللط بني النصوص الشرعية اليت كرمت املرأة واملوروث الثقايف. ضعف اجلهود الوينية يف االستهداف املباشر للنساء يف برامج ومشروعات التنمية وبالذات تلك اليت تراعي احتياجاهتا التنموية وادوارهااملتوازية بني االجنابية واالنتاجية.
النظرة الضيقة للمجتمع واحلكومة جتاه مشاركة النساء يف امليادين السياسية والقيادية والوظيفية.17ثائرة شعالن" ،املنظمات اليمنية واجملتمع املدين يف اليمن" ،دراسات يمنية ،العدد  ،21العدد  ،20جانفي ،8555ص.82:
18عقدت األممم املتحمدة املمؤمتر العماملي الرابمع للممرأة  :العممل ممن أجمل املسماواة والتنميمة والسمالم أو مما ُعمرف بمامسمؤمتر بكم ممن  1اىل  82سمبتمرب  8552يف
بكمني الصممني.وكمان علممى املنممدوبني إعمداد إعممالن ومنهمماج عممل يهممدف إىل حتقيمق قممدر أكممرب ممن املسمماواة والفممرص للنسماء.للمزيممد يف همذا الشممأن انظممرUnited :
Nation,BeijingDeclarationAnd Platform For Action with the Beijing+15 PoliticalDeclarationAnd
OutcomeDocument,NewYork,2001
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جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

 رغم حماولة الدولة لتوفري التدريب يف قضايا دمج النوع االجتماعي لبعض املؤسسات يف الدولة ،اال أن ذلك يأيت ضمن سياق تطبيقاتف اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وليس ضمن استرياتيجية حمددة الدماج قضايا النوع االجتماعي يف مجيع املؤسسات
الن املوارد املالية املخصصة ضئيلة او غري كافية.
بينما يوجد عدد من برامج االقراض والتمويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،تشكل النساء نسبة ضئيلة من املقرتضني ،وقمنحن عادةقروضا أصغر.
 مبادرات مجعيات مستهلكي املياه يف اليمن مازالت تركز على دور املرأة كمستهلك وليس كمشارك على مستوى صنع القرار وادارة19
املوارد املائية على املستوى احمللي والويين.
وعلى الرغم من أمهية قوة عمل املرأة يف ختفيف ويأة الفقر على األسرة  ,إال إن ظروف األمية وانعدام املهارات املهنية واملوروث الثقايف
عوامل أثرت سلبا يف إيالق ياقات عمل املرأة وإبداعاهتا اإلنتاجية لوحظ أن نسبة االخنفاض يف مؤشرات الفقر كانت حمدودة وتشري
تقديرات حديثة للبنك الدويل إىل اخنفاض عدد السكان الفقراء من نسبة ( )18.1%عام 8551م إىل ( )10.8%من إمجايل الفقراء
يف اليمن عام 2001م ,وهذا يعين عدم توقع ملموس يف املنايق الريفية وبالتايل استمرار معدل الفقر فيها حلوايل ( )12%خالل العام
20
نفسه.

ب/التدخالت المالئمة:

ان التدخل املالئم لتحسني حالة املرأة يف اليمن جيب ان يسري يف اجتاهني هامني :اجتاه بعيد املدى من خالل خطط التنمية الوينية،
واجتاه قصري املدى من خالل خطط متوسطة وقصرية األجل .فبالنسبة لالجتاه األول فان أهم مستلزماته االرتكاز على األسس العلمية
السليمة املبنية على قاعدة وافية وشاملة ودقيقة من املعلومات حول أوضاع املراة اليمنية وخصائصها واحتياجاهتا ،مث ادماج قضاياها يف
أهداف خطط التنمية الوينية واسترياتيجياهتا الرئيسية باتساق وتكامل مع قضايا اجملتمع بشكل عام ،وقضايا املرأة فيه على وجه
اخلصوص ،مع توضيح لآلليات املالئمة ملعاجلة تلك القضايا ،والتوزيع ملسؤوليات القيام هبا بني الوزارات املعنية يف الدولة واجلهات ذات
العالقة بتوقيتات حمددة ومسؤوليات حماسبية ،وتقومي دوري بني فرتة واخرى لكل معاجة ،ومن أهم تلك القضايا قضية املرأة وحمو أميتها،
وشؤوهنا ومشكالهتا األسرية ،وتوسيع جماالت عملها ،وتطوير اخلدمات االجتماعية املوجهة هلا يف املدن واحملافظات والقرى واملديريات ،اىل
جانب تفعيل استفادهتا من مقومات جمتمعها ومن شبكات األمان فيه ،ومحايتها من االذى والعنف والضرر ،وتقدير مكانتها وتعزيز دورها
االجتماعي الفاعل يف أسرهتا ووينها.
أما بالنسبة للخطط قصرية املدى أو متوسطة املدى ،فان أهم ما جيب أن تستند عليه ارتبايها واتساقها مع اخلطط يويلة املدى،
ووضع أهداف حمددة هلا من خالل برامج ومشاريع خلدمة املرأة عامة واملرأة الفقرية على وجه اخلصوص ،وقد بدأ العمل على سبيل املثال
يف االعداد ملثل تلك الربامج ،مثل االسترياتيجية الوينية ملكافحة الفقر ،اليت ال بد أن تكون للمرأة الفقرية نصيب كبري من االستفادة منها.
واىل جانب ذلك يوجد العديد من املقرتحات اليت قمكن من خالهلا خدمة قضايا املرأة يف اجملتمع اليمين بشكل عام واملرأة الفقرية على
وجه اخلصوص من بينها:

 19للمزيد انظر :امحد القصري" ،حركة املراة اليمنية"،ورقة قدمت اىل اجتماع خبراء باالسكو العداد تقرير عن حركة المراة العربية،بريوت،ديسمرب.2001
-20البنك الدويل.)8551( ،تقييم أوضاع الفقر في الجمهورية اليمنية .ص .10-22
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تنظيم برامج مرامج مكثفة لتوعية املرأة حبقوقها الشرعية وواجباهتا جتاه نفسها وأسرهتا وجمتمعها من خالل املدارس واجلامعات واجلمعياتاخلريية ووسائل االعالم املختلفة.
 تبين برامج تدريب حكومية وأهلية تتوافق مع احتياجات سوق العمل و تدريب النساء على جماالت عمل جديدة ونافعة كالتدريب الفينللتشغيل والصيانة لتنتفع هبا وتنفع املؤسسات النسائية.
 تنمية روح املبادرة لدى الشرائح الفقرية بشىت الوسائل من خالل دعم املشروعات الصغرية ،واجياد فرص عمل ذاتية هلم حتوهلم اىل قوىمنتجة بالقروض املسرية احلسنة من البنوك واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة.
الخاتمة:

من خالل حتليلنا لواقع املرأة يف اليمن نستنتج أن االهتمامات الدولية باملرأة قد وجهت القيادة السياسية يف اليمن بالعمل يف
السياق ذاته ،فربغم اجلهود املبدولة واالجراءات القانونية اليت استحدثتها احلكومة اليمنية بكل مكوناهتا واليت من شأهنا أن تفعل اىل حد ما
من د ور املرأة يف احلياة العامة اليمنية وخاصة يف جمال التعليم والقضاء على نسبة كبرية من األمية واخلدمات الصحية وحتقيق نسبة متواضعة
من تنمية املرأة اليمنيةاال أنه ويف املقبل خلصت الورقة البحثية اىل انعدامية العدالة االجتماعية يف اجلمهورية اليمنية بسبب جمموعة القيم
للمجتمع اليمين كونه من أكثر اجملتمعات العربية حمافظة ،وهو األمر الذي حال دون التمكني الكامل للمرأة اليمنية من الفاعلية املطلوبة
وحد من مساواهتا بالرجل.
قائمة الهوامش
-1فؤاد الصالحي ،الدور السياسي للمرأة اليمنية من منظور النوع االجتماعي ،صنعاء :فريدرش ايربت ،5002 ،ص-ص.12،58:

-2جان فربسوا دورتيه .،معجم العلوم اإلنسانية  ،ترمجة جورج كثوره ،كلمة وجمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،أبوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة
 ،5005 ،ص .528

-3اجلمهورية اليمنية ،تقرير المرأة والمشاركة االقتصادية ،رئاسة جملس الوزراء:اللجنة الوينية للمرأة ،ديسمرب.5002،

4للمزيد يف هذا الشان أنظر :حديث حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوينية للمرأة يف:تقرير االسكو عن ورشة عمل حول ادماج النوع االجتماعي يف
السياسات واخلطط والربامج ،بريوت،ديسمرب.5002

–5األمم املتحدة  ،و جامعة الدول العربية ( .)5088التقرير العربي حول األهداف التنموية لأللفية  4808وآثار األزمات االقتصادية العالمية على
تحقيقها ،ص .21

-6فؤاد عبداجلليل الصالحي ،الصحة االنجابية وتنظيم االسرة في اليمن -دراسة سوسيولوجية – الخصوبة البشرية في اليمن -دراسات اجتماعية ،مركز
التدريب والدراسات السكانية،5008 ،ص.21:
 -7وزارة التخطيط والتعاون الدويل،تقرير التنمية البشرية :المعرفة ،الثقافة ،التعليم ،المعلوماتية ،اجلمهورية اليمنية ،صنعاء ،ص .17-72
-8تركي  ،ثريا ،وآخرون "،القيم يف العائلة العربية" ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،500،8552ص .800

 -9بدر سعيد األغربي  ،قضايا ومشكالت التعليم في اليمن ،دار الكتاب اجلامعي ، ،صنعاء، 5002،ص -ص .852 ،851
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