اإلشراف العام

د.بلقيس زبارة
رئيس التحرير

د.منى المحاقري

نرشة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

العدد (٢٠١٣ - )2م

حلقة نقاشية مع جمال بنعمر حول دور المرأة
في المرحلة االنتقالية
شــارك املركــز ممثـاً بالدكتورة حســنية القــادري والدكتورة منى
املحاقــري يف حلقــة نقاشــية مفتوحــة نظمتهــا األمانــة العامــة
ملؤمتــر الحــوار بالتنســيق مع األمم املتحــدة  .أكد فيها املستشــار
الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة ومبعوثــه إىل اليمن جامل
بنعمــر ،أن حكمــة اليمنــن قــد جنبتهــم االنــزالق إىل ويــات
الـراع كــا حــدث يف عــدد مــن دول الربيــع العــريب وخصوصـاً
ليبيــا وســوريا ،مشــيدا مبــا يقدمــه اليمنيــون واليمنيــات مــن
خــال اجتــاع ممثــي مختلــف الفئــات واملكونــات عــى طاولة
الحــوار تحــت ســقف واحــد ملناقشــة قضاياهــم.
جــاء ذلــك يف كلمة القاهــا يف الحلقة النقاشــية املفتوحــة  ،وأثنى
بنعمــر عىل املشــاركة الفاعلــة للمــرأة اليمنية وحضورهــا املتميز
يف مؤمتــر الحــوار  ..مع ـرا عــن ســعادته ملــا ملســه خــال هــذا
النقــاش املفتــوح مــن حــرص لــدى املــرأة اليمنيــة عــى تعزيــز
مشــاركتها بجانــب اخيهــا الرجــل يف صنــع اليمــن الجديد.
الحلقــة النقاشــية التــي عقــدت ملناقشــة دور املــرأة اليمنيــة يف
العمليــة االنتقاليــة مــع .مبعــوث األمــن العــام لألمــم املتحــدة
جــال بنعمــر مــع املكونــات النســائية ضمــت العديــد مــن
األكادمييــات والقيــادات النســوية وعضــوات يف مؤمتــر الحــوار
وقيــادات عــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين وناشــطات يف
عــدد مــن املحافظــات إىل جانــب عــدد مــن الباحثــن واملهتمــن
بقضايــا املــرأة .
تركــز النقــاش يف الحلقــة عــى تقييــم دور املــرأة اليمنيــة يف
العمليــة االنتقاليــة والســبل الكفيلــة برتجمــة تطلعاتهــا لتعزيــز
مشــاركتها السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ويف الحيــاة
العامــة مســتقبال.
وشــخص املتحدثــون واملتحدثــات يف كلامتهــم التحديــات التــي
تواجــه تعزيــز مشــاركة املــرأة ويف مقدمــة ذلــك بعــض العــادات

والتقاليــد املجتمعيــة والنظــرة الدونيــة إىل عمــل املــرأة وارتفاع
مســتوى االميــة بــن النســاء خصوصــا يف الريف مشــرين يف هذا
الصــدد اىل أهميــة تبنــي نظــام الكوتــا لضــان وصــول املــرأة
اىل نســبة ال تقــل  % 30مــن املقاعــد يف االنتخابــات النيابيــة
واملحليــة وتحديــد هــذه النســبة أيضــا لتواجــد املــرأة يف مواقــع
صنــع الق ـرار يف مختلــف وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة بــل
ويف مختلــف املواقــع القياديــة الحزبيــة ومختلــف تكوينــات
منظــات املجتمــع املــدين .
وشــددوا عــى أهميــة ان تعطــى أولويــة يف خطــط الدولــة
والحكومــة خــال الفــرة القادمــة للنهوض بواقــع املــرأة اليمنية
ومعالجــة مختلــف قضاياهــا ويف طليعــة ذلــك تبنــي التعليــم
إاللزامــي للفتيــات وتوفري املــدارس واملعلامت يف املــدن والريف
مبــا يكفــل تقليــص األميــة إىل أدىن مســتوى وكذا تطوير مســتوى
الخدمــات الصحيــة التــي ترعــى األم الحامــل بجانب التوســع يف
مراكــز التدريــب والتأهيــل النســوية لتأهيــل النســاء العاطــات
واكســابهن اعــاال مــدرة للدخــل وإعطــاء أولويــة لتوظيــف

الخريجــات الجامعيــات .
واســتمع املبعــوث االممــي اثنــاء الحلقــة النقاشــية املفتوحة إىل
آراء وتطلعــات النســاء اليمنيات مــن مؤمتر الحــوار ومقرتحاتهن
لضــان نجــاح املؤمتــر ومطالبهــن بضــان تواجــد املــرأة بنســبة
متثيــل ال تقــل عــن  % 30يف مختلــف تكوينــات مؤمتــر الحــوار
ســيام لجنــة التوفيــق ولجنــة صياغــة الدســتور  .كــا اســتمع إىل
رؤاهــن إزاء مختلــف القضايــا املعروضــة عــى مؤمتــر الحــوار
والســبل الكفيلــة بتعزيــز املشــاركة املجتمعيــة ومتكــن املواطنني
واملواطنــات الذيــن مل يشــاركوا يف مؤمتــر الحــوار مــن إيصــال
أصواتهــم وآرائهــم ومقرتحاتهــم اىل املؤمتريــن .
وقــد عــر أمــن عــام مؤمتــر الحــوار الدكتــور أحمــد عــوض بــن
مبــارك يف ختــام الحلقــة عــن ســعادته بــاآلراء القيمــة التــي
طرحتهــا املشــاركات يف هــذه الحلقــة مؤكــدا أن قضايــا املــرأة
اليمنيــة وتعزيــز مشــاركتها حارضة وبقــوة يف مختلــف مداوالت
املشــاركني يف مؤمتــر الحــوار ســواء مــن خــال املشــاركات أو مــن
املشــاركني.

لقاء تشاوري حول تضمين حقوق النساء
في الدستور القادم
نظــم مركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي والتنميــة بالتعــاون مــع
مؤسســة فريدريــش ايــرت وملتقــى
النســاء والشــباب التابــع ملكتــب األمــن
العــام املســاعد جــال بنعمــر يف شــهر
يوليــو بصنعــاء ،لقــاء تشــاورياً حــول
تضمــن حقــوق النســاء يف الدســتور
القــادم.
ويف افتتــاح اللقــاء ألقــت الدكتــورة مريم
الجــويف نائبــة رئيســة املركــز كلمــة عربت
فيهــا عــن خالــص التقديــر لــكل الجهــود
التــي بذلــت مــن قبــل األخــوة واألخوات
أعضــاء مؤمتــر الحــوار الوطنــي الشــامل ,
اللذيــن تحلــوا بــروح املســئولية والحــرص
عــى تحقيــق النجــاح ملؤمتــر الحــوار
الوطنــي الشــامل ومخرجاتــه.
وحثــت يف كلمتهــا الدولــة عــى أن تضــع
الترشيعــات وتتخــذ اإلجـراءات التــي من
شــأنها منــع أي انتهــاك وحاميــة الفئــات
الضعيفــة مــن املواطنــن .وملواجهــة واقع
املــرأة يف املجتمــع ولتجــاوز معوقــات
املشــاركة السياســية للمــرأة البــد مــن
األخــذ بأســلوب التمييــز االيجــايب وذلــك
بإدخــال نــص دســتوري واضــح يضمــن
مشــاركة املــرأة يف مواقــع صنــع القــرار
يف ســلطات الدولــة الثــاث الترشيعيــة و
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التنفيذيــة والقضائيــة .ويؤكــد مســاواتها
بالرجــل يف جميــع الحقــوق واالمتيــازات
.وأضافــت «ومــن جانبنــا يف مركــز أبحاث
ودراســات النــوع االجتامعــي والتنميــة
ومــن خــال كوادرنــا التــي تتمتــع بكفاءة
عاليــة يف مختلــف التخصصــات لــن نألــوا
جهــداً يف تقديــم املشــورة القانونيــة
واالجتامعيــة والسياســية».
الدكتــور فــؤاد الصالحــي أســتاذ علــم
االجتــاع بجامعــة صنعــاء ،قــدم ورقــة
عمــل بعنــوان »:حقــوق املــرأة يف
الدســتور(مرشوع مقــرح) ،أكــد فيهــا
عــى أنــه يجــب أن ترتكــز أولويــات
قضايــا املــرأة يف تضمــن الدســتور مــا
يحقــق للمرأة حضــوراً ووجــوداً يف الدولة
والحكومــة مبختلــف هيئاتهــا،وأن أهــم
الضامنــات الجوهريــة لصياغــة الدســتور

أال يتضمــن أي شــكل مــن أشــكال التمييز
والنظــر إىل مواثيــق حقــوق اإلنســان
باعتبارهــا أحــد مصــادر ومرجعيــات
الترشيــع ،ورضورة تخصيــص فصــل خاص
باملســاواة بــن املــرأة والرجــل ،لينــرف
مفهــوم املواطنــة إىل شــموليته للرجــا ل
والنســاءيف أي نــص دســتوري أو قانــوين».
الورقــة تضمنــت كذلــك مقرتحــات
للنصــوص يف مجــال املســاواة ،واملشــاركة
السياســية ،والعمــل ،ويف مجــال
الصحة،والعنــف األرسي.
أختتــم اللقــاء بجلســة نقــاش شــاركت
فيهــا عــدد مــن ممثــات املــرأة يف مؤمتــر
الحــوار الوطنــي و منظــات املجتمــع
املــدين تناولــت جملــة مــن املواضيــع
املتعلقــة بحقــوق النســاء يف الدســتور
القــادم يف مختلــف املجــاالت.
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قــضــايا النــسـاء
فــي مـؤتـمـــر
الـــــحـــــــــــوار
الوطـنــي
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يــأيت صــدور العــدد الثــاين مــن النــرة الدوريــة
التــي يصدرهــا مركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي والتنميــة ،واليمــن تعيــش حدثــاً
عظي ـاً أال وهــو املرحلــة الثانيــة ملؤمتــر الحــوار
الوطنــي الشــامل مبشــاركة جميــع املكونــات
السياســية واالجتامعيــة التــي انقســمت إىل تســع
فــرق « فريــق القضيــة الجنوبيــة  ،فريــق قضيــة
صعــدة ،فريــق بنــاء الدولــة  ،فريــق الحقــوق
والحريــات  ،فريــق الحكــم الرشــيد  ،فريــق
الجيــش واألمــن  ،فريــق التنميــة  ،فريــق العدالة
االنتقاليــة  ،فريــق اســتقاللية الهيئــات .
عملــت وبــروح املســئولية الوطنيــة عــى تقريــب
وجهــات النظــر بــن كافــة املكونــات السياســية
واالجتامعيــة.
نتطلــع جميعــاً مــن خــال هــذا املؤمتــر إىل
التأســيس ملعامل اليمــن الجديد ،ميــن الدميقراطية
واملواطنــة املتســاوية ميــن ســيادة القانــون ميــن
ينعــم باألمــن واالســتقرار واحــرام حقــوق
اإلنســان .
واملركــز يأمــل أن مخرجــات مؤمتــر الحــوار
الوطنــي تخــدم أهــداف املركــز يف مســاواة
النــوع االجتامعي يف مختلــف املجــاالت التنموية
والسياســية،وترجمة للرشعيــة الدوليــة لحقــوق
اإلنســان واملواطنــة املتســاوية التــي يتبناهــا
املركــز يف برامجــه املختلفــة.
أمــا عــى صعيــد املركــز فإنــه يبــذل جهــود كبــرة
ملحاولــة التغلــب عــى الصعوبــات التــي نعــاين
منهــا مثــل ضعــف املــوارد واإلمكانيــات املطلوبة
لتســيري العمــل أيضــا صعوبــة طــرح فكــرة النــوع
االجتامعــي يف ظــل الهجــات القاســية التــي
يتعــرض لهــا مــن بعــض التيــارات التقليديــة.
ومــع ذلــك فقــد اســتطاع املركــز أن ينفــذ العديد
مــن الــدورات التدريبيــة التــي اســتهدفت طالب
املســتوى الثالــث والرابــع بجامعــة صنعــاء
يف مختلــف الكليــات لتدريبهــم عــى كيفيــة
اســتخدام املكتبــة االلكرتونيــة والحصــول عــى
املعلومــات بســهولة ويــر ،كذلــك التعريــف
باملركــز وأنشــطته وأقســامه املختلفــة.
هــذه الــدورات التدريبيــة التــي ينظمهــا قســم
املكتبــة باملركــز تعــد مثــرة للتعــاون املشــرك
القائــم بــن املركــز ومؤسســة كيفنفــو الدمناركيــة
التــي عملــت عــى تطويــر املكتبــة وتزويدهــا
بأهــم اإلصــدارات يف عــامل املعرفــة والتــي تعــد
الداعــم لربنامــج الدراســات العليــا باملركــز .
كذلــك فــإن إصــدار هــذه النــرة مثــرة لهــذه
التعــاون ،أيضــا يتطلــع املركــز أن ينفــذ
العديــد مــن النــدوات الشــهرية وحلقــات
النقــاش ويســتضيف العديــد مــن الشــخصيات
واملتخصصــن يف مختلــف املجــاالت.
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أخبــار

مؤتمر الشرق األوسط األول للمرأة في تركيا
شــاركت الدكتــورة مريــم الجــويف نائبــة
مديــرة مركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي والتنميــة بجامعــة صنعــاء
يف مؤمتــر الــرق األوســط األول للمــرأة
والــذي عقــد يف دولــة تركيــا يف مدينــة
(آمــد) ديــار بكــر الرتكيــة احتفـاًالً بذكرى
( ســاكينا جانســز  ،فيــدان دوغــان  ،ليــي
شــايلمز ) .وشــارك يف هــذا املؤمتــر
شــخصيات نســائية مــن أكــر مــن ()26
دولــة يف الرشق األوســط وشــال إفريقيا
للفــرة مــن  31مايــو وحتــى  2يونيــو
 2013م.
ناقــش يف املؤمتــر العديــد مــن

املوضوعــات املتعلقــة بنضــال املــرأة يف
الــرق األوســط وشــال إفريقيــا .
• ففــي اليــوم األول للمؤمتــر تطــرق
الحــارضون إىل نشــأة التغــر االجتامعــي
عــى أســاس النــوع االجتامعــي .
• ويف اليــوم الثــاين ،تــم عــرض تجــارب
حــركات املــرأة يف الــرق األوســط
ودورهــا يف التغــرات السياســية مــن
خــال تبــادل خــرات املشــاركات.
• ويف اليــوم الثالــث ،تــم تنــاول قضايــا
النضــال املشــرك لحــركات املــرأة يف
الــرق األوســط واقرتاحــات الحلــول.
• ويف الجلســة األخــرة تــم قـراءة البيــان

الختامــي (التوصيات والقـرارات) وركزت
التوصيــات عــى أهــم القضايــا التــي
ناقشــها املؤمتــر  ،واعتــر هــذا املؤمتــر
خارطــة طريــق لـــ  250امــرأه عضــوات
املؤمتــر ضــد االســتغالل يف دول الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا.
وقد خـرج المؤتمر بالتوصيات
التالية:
• تشــكيل شــبكة تواصــل للمشــاركات يف
املؤمتــر ومتابعــة نتائجــه.
• تحقيــق التضامــن الســيايس حتــى عقــد

املؤمتــر الثــاين.
• ال يجــوز تطبيــق أي متيــز ضــد املــرأة أو
حرمانهــا مــن حقهــا الســيايس أو حقهــا يف
العمــل.
• كل املشــاركات مــن مختلــف دول
الــرق األوســط وشــال إفريقيــا يقفــن
ضــد العنــف الــذي ميــارس ضــد النســاء.
• تعلــن الوفــود املشــاركة يف هــذا
املؤمتــر االســتمرار يف النضــال الســيايس
والقانــوين مــن اجــل أن تحصــل املــرأة
عــى حقوقهــا.
• النضــال ضــد كافــة أشــكال التميــز
والعنــف والدعــوة إىل إيجــاد الســام يف

العــامل.
جدير ذكره أن مشــاركة األخــت الدكتورة
مريــم الجــويف نائبــة مديــرة مركــز النوع
االجتامعــي بالجامعــة ،جــاءت بنــاء عىل
دعــوة مــن الســيدة (غولتــان كيشــاناك)
نائبــة رئيــس حــزب الســام والدميقراطية
عضــو الربملــان الــريك ،كــا أنهــا تــأيت
ضمــن الفعاليــات واملشــاركات التــي
تقــوم بهــا إدارة املركــز إميانــا منهــا بآليــة
التواصــل مــع الجهــات املختلفــة لكســب
الخــرات وتوســيع دائــرة التعــارف بــن
أعضــاء املركــز واملراكــز البحثيــة املناظرة
يف أنحــاء العــامل .

لقاء موسع لمنسقات مشروع وصال في الحديدة
شــاركت األخــت الدكتــورة مريــم الجــويف
نائبــة مديــرة مركــز النــوع االجتامعــي يف لقــاء
موســع ملنســقات مــروع (وصــال واللجــان
املجتمعيــة) والتــي احتضنتهــا محافظــة الحديــدة
يف (مديــريت الزيديــة وباجــل) خــال الفــرة مــن
2013/5/19-18م  .وهــدف اللقــاء املوســع إىل
التعريــف بحقــوق املــرأة يف اإلســام و مفاهيــم
النــوع االجتامعــي ،والعنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي ،وحقــوق املــرأة يف القوانــن اليمنيــة
و االتفاقيــات الدوليــة ،كــا ركــز املشــاركون يف
أهدافهــم الخاصــة عــى  :التوعيــة بحقــوق املــرأة يف
اإلســام ،زيــادة الوعــي مبفهــوم النــوع االجتامعــي ،
التوعيــة مبخاطــر العنــف القائــم عــى أســاس النــوع

االجتامعــي ،التوعيــة بحقــوق املــرأة .
ويف املحــارضة التــي ألقتهــا الدكتــورة مريــم الجــويف
تطرقــت إىل ( :حقــوق املــرأة يف اإلســام  ،مــاذا
نقصــد بالنــوع االجتامعــي  ،والتعــرف عــى املفاهيم
األساســية للنــوع االجتامعــي ،ربــط تلــك املفاهيــم
بواقــع الحيــاة اليوميــة واالجتامعيــة ،والتنشــئة
االجتامعيــة و الثقافيــة و أدوار النــوع االجتامعــي،
عصــف ذهنــي عــن الفــرق بــن النــوع البيولوجــي
و النــوع االجتامعــي  ،العنــف القائــم عــى أســاس
النــوع االجتامعــي  ،الفــرق بــن العنــف العــام و
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،حقــوق
املــرأة يف القوانــن اليمنيــة واالتفاقيــات الدوليــة،
نقــاش عــام).

أولويات حقوق اإلنسان في المسارات االنتقالية في اليمن
بالتعــاون مــع مــروع دعــم حقــوق اإلنســان
التابــع للربنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة
والصنــدوق العــريب لحقــوق اإلنســان
وبتنظيــم مــن مؤسســة (متكــن للتنميــة )
،أقيمــت ورشــة عمل خــال الفرتة مــن 25-24
أغســطس 2013م يف العاصمــة صنعــاء  ،حــول
مــروع إدمــاج حقــوق اإلنســان يف املرحلــة
االنتقاليــة باليمــن ،والــذي يســعى مــن خاللــه
إىل تعزيــز مكانــة حقــوق اإلنســان وترســيخ
االلت ـزام بهــا لــدى الفاعلــن واملعنيــن بــإدارة
العمليــة االنتقاليــة ومكوناتهــا والفاعلــن
الدوليــن
حيــث يعتمــد املــروع عــى منهجيــة حشــد
وتنســيق جهــود منظــات املجتمــع املــدين
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة والنشــطاء
واألكادمييــن واإلعالميني لتحقيق دور تشــاريك

أكــر فاعليــة وأوســع تأثــرا ومبــا يســهم يف
تضمــن حقوق اإلنســان يف العمليــة االنتقالية.
تناولــت الورشــة عــى مــدى يومــن العديــد
مــن املوضوعــات:
واقــع املرحلــة وعالقتهــا بحقــوق اإلنســان ،

متغـرات املرحلــة االنتقاليــة وعالقتهــا بحقوق
اإلنســان  ،أســس ومعايــر االنتقــال القائم عىل
حقــوق اإلنســان  ،متطلبــات تعزيــز حقــوق
اإلنســان يف ظــل االنتقــال الدميقراطــي  ،تــم
مناقشــة الدســتور وســيادة القانــون  ،اإلصــاح

السيايس واملؤسيس  ،العدالة االنتقالية.
وقــد شــارك املركــز بفعاليــة وحضــور متميــز
مــن قبــل الدكتورة/بلقيــس زبــارة مديــرة
املركــز والدكتــورة /مريــم الجــويف نائبــة مديرة
املركــز التــي تــم اختيارهــا إلدارة الجلســة

الثانيــة مــن هــذه الورشــة،والتي تناولــت
املوضوعــات التاليــة:
• ق ـراءة يف املخرجــات األوليــة لتقاريــر فــرق
مؤمتــر الحــوار الوطنــي
• االســراتيجيات والسياســات الحقوقيــة يف
املرحلــة االنتقاليــة
• آليــة املفتــش العــام لحقــوق اإلنســان بوزارة
الداخلية
• عــرض مســودة وثيقــة أولويــات حقــوق
اإلنســان يف املرحلــة االنتقاليــة
• ادوار ومسؤوليات الفاعلني الدوليني
• اآلليات والضامنات
وحــر هــذه الورشــة أكادمييــن وقانونيــن
ومحاميــن مــن اليمــن  ،ومــر  ،وفلســطني
والســودان برعايــة برنامــج تعزيــز حقــوق
اإلنســان باألمــم املتحــدة.
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محاضرات

محاضرة حول الثقافة والدين
والتنمية في اليمن من منظور
النوع االجتماعي

يف إطــار النــدوات العامــة التــي تعقــد هــا مكتبة
املركــز قدمــت الباحثــة «إيفــا ســرزلكا» بربنامــج
الدكتــوراة مــن جامعــة غرناطــة واملبتعثــة مــن
برنامــج ايرازمــوس ،محــارضة حــول والثقافــة و
الديــن والتنميــة يف اليمــن مــن منظــور النــوع
االجتامعــي.
اســتهلت الباحثــة املحــارضة بتعريــف مفهــوم
الثقافــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،والــذي
يعــد مفهومــا مركبـاً متغـراً ،وبالتايل فــأن مفهوم
النــوع االجتامعــي  -كــا ذكــرت  -يتغــر بتغــر
الســياق الثقــايف.
كــا اســتعرضت التعريفــات املختلفــة
للتنميــة ،وأشــارت إىل أن املفاهيــم تقاربــت
يف التســعينيات واصبحــت التنميــة جــزء مــن
الثقافــة.

كــا أشــارت إىل مشــاركة املــرأة اليمنيــة
الفاعلــة يف الثورةالشــعبية يف  2011والتي فتحت
للمــرأة فرصـاً جديــدة للتجمــع والتعبــر والتــي
اســتطاعت مــن خاللهــا إيصــال صوتهــا للعــامل.
وخــال املحارضة قامــت بتحليل لبعــض الظواهر
الثقافيــة ملشــاركة النســاء مــن منظــور النــوع
االجتامعــي ،وذلــك بعــرض عــدد مــن الصــور
املؤثــرة عــن مشــاركة املــرأة يف الثــورة.
حــر النــدوة األســتاذة فاطمــة عــوض مســئولة
الربنامــج الدمنــريك يف اليمــن ،والســيدة باتريشــيا
بــوروز ؛ املســئولة بقســم الشــؤون االقتصاديــة
بالســفارة األمريكيــة ،و لفيــف مــن املهتمــن
بالنــوع االجتامعــي يف اليمن،وأعضــاء هيئــة
التدريــس والباحثــن باملركــز وعــدد مــن طــاب
وطالبــات برنامــج الدراســات العليــا.

قدمها الدكتور عبد الحكيم المخالفي

محاضرة عن معوقات تعليم الفتاة
بالتعــاون مــع املركــز األمريــي للدراســات اليمنيــة نظــم
املركــز محــارضة حــول معوقــات تعليــم الفتــاة يف بعــض
مديريــات محافظــة عمران،قدمهــا الدكتــور عبــد الحكيــم
املخــايف ،األســتاذ املســاعد بقســم علــم النفــس جامعــة
عمــران.
الدكتــورة بلقيــس زبــارة مديــرة املركــز ألقــت كلمــة رحبــت
فيهــا بالحارضين،وأشــارت إىل أهميــة موضــوع املحــارضة
وشــكرت املركــز األمريــي للدراســات اليمنيــة عــى تقدميــه
هــذه املحــارضة.
ومــن جانبــه قــدم الدكتــور ســتيفن ســتاينبايرس مديــر
املركــز األمريــي للدراســات اليمنيــة كلمــة تعريفيــة حــول
املركــز ،دعــا فيهــا الباحثــن إىل التفاعــل مــع خدمــات املركــز
واالســتفادة مــن مكتبتــه.
الدكتــور املخــايف اســتهل املحــارضة بنبــذة تعريفيــة حــول
واقــع تعليــم الفتــاة يف اليمــن ،وأشــار إىل دوافــع الدراســة
التــي كان مــن أهمهــا تقريرمنظمــة اليونســكو عــام 2010
الــذي يشــر إىل أن عدد األميــن بالعامل وصــل إىل  796مليون
شــخص،متثل النســاء ثلثــي هــذا العــدد.

،كــا أن اليمــن تحتــل املرتبــة الدنيــا مــن بــن  147دولــة
مــن حيــث الفــروق بــن الجنســن يف مجــال التعليــم وفق ـاً
لتقريــر التنميــة البرشيــة يف عــام  ،2004حيــث وصلــت
نســبة األميــة  %61.6بــن الذكــور إىل %71بــن األنــاث يف
الريــف .ومالحظــة الباحــث انخفاض مســتوى إقبــال اإلناث
عــى التعليــم يف مــدارس عم ـران مقارنــة بالذكور،وشــكوى
الطالبــات يف الجامعــة مــن عــدم رضــاة أوليــاء أمورهــن عن
إلتحاقهــن بالجامعــة.
و عــن أهميــة الدراســة أشــار الباحــث إىل التحديــات
واملســئولية الكبــرة امللقاة عــى عاتق املــرأة يف اليمن كرتبية
األبنــاء وأعبــاء العمــل يف الزراعــة يف الريــف ،مــا يدعــو
إىل رضورة الخــروج بتوصيــات تســاعد متخــذي القـرار عــى
معرفــة املعوقــات املختلفــة التــي تحــول دون تعليــم الفتاة .
وجــاءت نتائــج الدراســة تؤكــد أن املعوقــات السياســيات
الرتبويــة املتمثلــة يف بعــد املــدارس وعــدم وجــود مدرســات
وضعــف اإلدارة الرتبويــة مــن أهــم املعوقــات التــي تقــف
إمــام تعليــم الفتاة.تليهــا العوامــل  :االقتصــادي واالجتامعي
و واالخالقــي والنفــي.

استضافة المدير اإلقليمي للبنك الدولي
اســتضاف مركــز النــوع االجتامعــي ومركــز امليــاه والبيئــة
بجامعــة صنعاء يف شــهر مايو 2013م الســيد /اســتيفنيش
ســكر املديــر االقليمــي لوحــدة امليــاه والزراعــة يف البنــك
الــدويل والــرق االوســط وشــال افريقيا  ،ومعــه الدكتور
قــاري كبــر خــراء التنميــة الريفيــة يف البنــك الــدويل.
جــرى خــال اللقــاء مناقشــة ســبل الدعــم الــذي ميكــن
ان يقدمــه البنــك الــدويل فيــا يخــص االمــن املــايئ يف
الجمهوريــة اليمنية وعالقتــه بالنوع االجتامعــي وخصوصا
يف املــدن واألريــاف التــي تعــاين من شــح امليــاه ،ويف كلمته
التــي ألقاهــا أمــام الحارضيــن تحــدث إىل نوعيــة الدعــم
التــي ميكــن ان تؤديــه الرؤيــا الدوليــة يف الفــرة الراهنــة
وطالــب يف حديثــة إىل تقديــم تصــور متكامــل عــن طــرق
وأهــداف املشــاريع الســابقة ومــاذا تحقــق منهــا ومــاذا
ميكــن أن يقدمــه البنــك يف الفــرة املقبلــة.
وتعقيبــاً عــى كلمــة الســيد( اســتيفنيش ســكر) مديــر
وحــدة امليــاة والزراعــة يف البنــك الــدويل  ،تحــدث االخ
الدكتــور /عبــد الحكيــم الرشجبــي رئيــس جامعــة صنعــاء
مبدي ـاً ترحيبــه بالوفــد الزائــر ملركــزي النــوع االجتامعــي
وامليــاة والبيئــة ،ودعــا إىل أهميــة التنســيق بــن البنــك
الــدويل ومركــزي امليــاه والبيئــة والنــوع االجتامعــي
وتقديــم املشــاريع التــي تلبــي طموحــات املعنيــن ومبــا
يخــدم البلــد  ،واثنــى يف كلمتــه عــى قيــادة املركزيــن يف
التنســيق ملثــل هــذه اللقــاءات مــع الجهــات املانحــة

التــي أتاحــت لجامعــة صنعــاء التعــرف عــى مثــل هــذه
الخ ـرات وتســيريها يف الطريــق الصحيــح عــى أمــل أن
يتــم االســتفادة مــن الدراســات الســابقة وأن تقــدم إىل
املانحــن بشــكل منهجــي علمــي ومبــا يخــدم املجتمــع
اليمنــي ككل.
الســيام وأن جامعــة صنعــاء لديهــا رؤيــة واســراتيجية

وخطــط وطموحــات نظريــة وبحثية يجــب أن تطبق عىل
الواقــع  ،بحيــث تكــون يف خدمــة البلــد ،باعتبــار مشــكلة
امليــاه هي مشــكلة اليمــن ككل بل مشــكلة العقــد القادم
والبــد مــن رؤيــا علميــة لذلــك يف هــذه الفــرة التــي باتت
ملحــة عــى الجميــع.
بعدهــا تجــول الزائـران ومعهــم عــدد مــن ضيــوف اللقاء

لالتصال بنا
جامعة صنعاء  -مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

www.gdrsc.net

ص.ب13932 :
تليفاكس+ 9671 535624 :

تليفون+ 9672 535623 :
سيـــــار+ ٩٦٧٧ ٦٠٦٤٩٢ :

مبقــر مركــز النــوع االجتامعــي ،حيــث قدمــت االخــت
الدكتــورة بلقيــس زبــارة مديــرة املركــز عرضــا موجـزا عــن
خدمــات واهتاممــات املركــز يف النــوع االجتامعــي وكــذا
التعــرف عــى اقســام املركــز املختلفــة كاملكتبــة العلميــة ،
وقاعــات املحــارضات.
كــا تم إعطــاء الحارضيــن هدايا مــن االنتاجــات العلمية
للمركــز منها صحيفــة املركــز الدورية (النــوع االجتامعي)
وكــذا الربوشــورات املتعــددة التــي تــرح أقســام
وانشــطة املركــز املختلفــة يف قســم املكتبــات وغريهــا
مــن األقســام االخــرى كالدراســات العليــا والدارســن يف
برنامــج التنميــة الدولية وغريهــا  ،وقد أعجــب الحارضون
مبــا شــاهدوه مــن امكانيــات يتميــز بهــا مركــز النــوع
االجتامعــي وكــذا االنشــطة املتعــددة وســبل توثيقهــا
إعالميــاً.
جديــر ذكــره بــأن مركــزي النــوع االجتامعــي وامليــاه
والبيئــة بجامعــة صنعــاء ،غالبــاً مــا تقــوم مبثــل هكــذا
اســتضافات لالســتفادة مــن الخــرات الدوليــة وكذلــك
الجهــات املانحة مبا يحقــق االسـراتيجية الوطنية يف مجايل
النــوع االجتامعــي والتنميــة واألمــن املــايئ يف الجمهوريــة
اليمنيــة  ،الســيام يف ظــل الربامــج األكادمييــة التــي يتبناها
املركزيــن يف التنميــة الدوليــة وامليــاة والبيئــة والتــي تعــد
رافــداً رئيسـاً للكــوادر العاملــة يف مجاالت التنميــة واملياة
والبيئــة يف اليمــن.
اإلخراج الفني

library@gdrsc.net
midg@gdrsc.net
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قدرة اليمن على استيعاب المساعدات
علي شروان ،عادل صالح ،عبير
العبسي ،ابراهيم الحرازي،
نجوى الرميم

د .حسنية القادري

تعتــر اليمــن دولــة هشــة ذو دخــل
منخفــض ومــن البلــدان األقــل منــوا،
حيــث يبلــغ عــدد ســكانها 23159767
نســمة حســب تعــداد عــام  .2002يعيش
 % 42منهــم تحــت خــط الفقــر؛ ويعيــش
معظمهــم يف املناطــق الريفيــة .و% 73
مــن الســكان موزعــون عــى املناطــق
الزراعيــة.
يف الفــرة مــا بــن  16 -15نوفمــر ، 2006
اجتمــع أصدقاءاليمــن يف لنــدن للنظــر يف
التقــدم االقتصــادي واالجتامعــي لليمــن،
ناقــش االجتــاع التحديــات متوســطة
املــدى للبلــد؛ وقيــم املتطلبــات املاليــة
لتنفيــذ الخطــة الخمســية للتنميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة من أجــل برامج
التخفيــف مــن الفقــر .ونتــج عــن املؤمتــر
تعهــدات باملســاعدات لليمــن مبــا يقارب
 4.7مليــار دوالر للفرتة من .2010-2007
وهــذه الزيــادة امللحوظــة يف املســاعدات
مثلــت أكــر مــن  % 85مــن تقديــرات
الحكومــة اليمنيــة الحتياجــات التمويــل
الخارجــي .وبحلــول نهايــة عــام ، 2010
مل تتســلم اليمــن ســوى  547.53مليــون
دوالر مــن اجــايل التعهــدات البالــغ 4.7
مليــار دوالر والتــي خصصت عــام .2006
وقــد كانــت هــذه النتيجــة مخيبــة ألمال
الكثرييــن مبــا فيهــم اليمنيــون.
متثلــت األهداف الرئيســية لهــذا املرشوع

يف التعــرف عــى األســباب التــي عرقلــت
اليمــن مــن اســتيعاب التعهــدات البالغة
 4.7مليــار دوالر والتــي خصصــت يف
مؤمتــر لنــدن .2006
وتكمــن أهميــة هــذا املــروع يف
مناقشــته أداء اليمــن يف اســتيعابها
للمســاعدات الخارجيــة للتعهــدات التــي
خصصــت لهــا مــن بعديــن ،البعــد األول
يتمثــل يف الدولة املتســلمة والبعــد الثاين
الــدول املانحــة .ومــن الناحيــة الزمنيــة،
فــإن مــروع البحــث هــذا يناقــش
أداء اليمــن يف اســتيعاب املســاعدات
ويف االقتصــاد خــال الفــرة مــن عــام
 2010 – 2007وهــي نفــس الفــرة التــي
خصصــت فيهــا التعهــدات يف مؤمترلنــدن
عــام .2006
واملــروع عبــارة عــن دراســة مســحية
لالبحاث الســابقة مســتنبط من دراســات

وأبحــاث عامــة وتقاريــر صــدرت أو
نرشتهــا وكاالت التنميــة ،أو املانحــون،
أو الحكومــات أو الباحثــون .وبشــكل
مبــدأي يحــدد هــذا املــروع معوقــات
املســاعدات الخارجيــة والقــدرة عــى
اســتيعابها وذلــك يف الجــزء األول .ثــم
يســلط الضــوء عــى أداء اليمــن مــن
الناحيــة االقتصادية ،وأدائها يف اســتيعاب
املســاعدات ومعوقــات اســتيعاب
املســاعدات بالنســبة للدولــة املتســلمة
والــدول املانحــة( .الجــزء الثــاين والثالــث
والرابــع) .أخــرا ،يقــدم املــروع النتائــج
ويقــرح توصيــات ملزيــد مــن االرشــادات
حــول آليــة توجيــه املســاعدات لليمــن.
بعــض نتائــج املــروع تشــر إىل أنــه عىل
الرغــم مــن أن اليمــن تلقــت 547.53
مليــون دوالر ،فقــد دفعــت تقريبــا
نفــس املبلــغ مقابــل خدمــات الديــون

امتحانات طالب وطالبات الماجستير الدفعة األولى
في بــرنامـ ـ ــج ال ــدراس ــات العليا

خــال نفــس الفــرة .وقــد لعــب ذلــك
دورا يف تحويــل فوائــد توافــر املــوارد
ملســاعدات التنميــة .وقــدرة االســتيعاب
املنخفضــة كان ســببها كل مــن الدولــة
املتلقيــة والــدول املانحــة .حيــث أن
الحكومــة اليمنيــة مل تتبنــى بشــكل
جــدي السياســات ومل توفــر العاملــة
املاهــرة الالزمــة لتحســن التواصــل مــع
املانحــن ،فيــا اســتغرقت الــدول املانحة
والــوكاالت وقتــا أطــول وأجلــت تحويــل
املــوارد باالضافــة إىل تغيريهــا للمصالــح
للدعــم اإلنســاين ،بــدال مــن مشــاريع
التنميــة حيــث وأن اليمــن انتقلــت إىل
مربــع الدولــة الهشــة.
وفيــا يتعلــق بوضــع الدولــة الهشــة
لليمــن والــذي اليــزال موجــودا ،يقــرح
الباحثــون أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك
تحــول يف الربامــج مــن التدخــات يف

مجــال التنميــة إىل التدخــات يف
املجــاالت اإلنســانية ،مــع برامــج الحامية
االجتامعية واالســتدامة الواســعة يف البلد
التــي توفــر املــوارد الرضوريــة لتحســن
ســبل املعيشــة للمجتمعــات اآلكــر تأثـرا
باألزمــات .وينبغــي أن يكــون هنــاك
التــزام عــايل مــن قبــل جميــع وزارات
الحكومــة عىل املســتوى املركــزي واملحيل
مــع جميــع قطاعــات التنميــة وينبغي أن
تــرع جميعهــا باســراتيجيتها القطاعية؛
وتبنــي نهــج الربنامــج بــدال من املشــاريع
املتفرقــة؛ وأن تعــد دراســات الجــدوى
بتقديــر دقيــق للمعــدل الداخــي للعائــد
االقتصــادي املتوقــع ملثــل هــذه الربامــج؛
وتعزيــز النظــام املــايل العــام واملســتخدم
مــع تبنــي السياســات والتدابــر الالزمــة
لضــان مزيد مــن املســألة أمــام الجهات
املانحــة وكذلــك املســتفيدين.

زيارة مديرة منظمة
فريدريش آيبرت للمركز

قــام املركــز يف شــهر يوليــو بتنظيــم
امتحانــات طــاب وطالبــات املاجســتري يف
برنامــج الدراســات العليــا باملركــز ،قدمــت
خاللهــا مشــاريع التخــرج لعــدد ســتة
عــر مشــاركا ومشــاركة ،تــم تقســيمهم
إىل أربعــة محــاور.
الجديــر بالذكــر أن الربفســور هنرييــك
ســتيرش ماركوســن مــن جامعــة روســكيلد
الدامناركيــة كان ممتحنــا خارجيــا لهــذه
املجموعــات ..وقــد تناولــت املشــاريع
املوضوعــات عــى النحــو اآليت:
المحور االول
متــت مناقشــة البحــث املقــدم بعنــوان
"مــدي قــدرة اليمــن عــي اســتيعاب
املســاعدات الخارجيــة".
حيــث كانــت الدكتــورة حســنية القــادري
مرشفـاً وممتحنـاً داخليـاً لهــذة املجموعة.
المحور الثاني
متــت مناقشــة البحــث املقــدم بعنــوان
"قضايــا النســاء يف مؤمتــر الحــوار
الوطنــي.

وقــد كانــت الدكتــورة بلقيــس ابــو أصبــع
مرشفـاً وممتحنــا داخليــا لهــذة املجموعة.
المحور الثالث
متــت مناقشــة البحــث املقــدم بعنــوان
"انعكاســات الربيــع العــريب عــي تعزيــز
القيــادات النســائية يف اليمــن.
وقــد كانــت الدكتــورة انطــاق املتــوكل
مرشفـاً وممتحنــا داخليــا لهــذة املجموعة.

المحور الرابع
متــت مناقشــة البحــث املقــدم
بعنوان"عالقــة القــوة بــن املنظــات
الحكوميــة واملنظــات غــر الحكوميــة
املحليــة يف اليمــن.
وقــد كانــت الدكتــورة صربيــة الثــور
مرشفــاً وممتحنــا داخليـــــــا لهــذة
املجموعــة.

اســتقبلت الدكتــورة بلقيــس زيــارة مديــرة
املركــز الســيدة أريــا فــروس مديــرة مكتــب
منظمــة فريدريــش آيــرت األملانيــة باليمــن.
ويف مســتهل اللقــاء رحبــت مديــرة املركــز
بالســيدة أريــا ،وباألســتاذ محمــود قيــاح
مديــر الربامــج  ،وباألخــت ميــادة البيضــاين
مســاعدة مديــر الربامــج باملنظمــة.
وقــد ناقشــت مديــرة املركــز مــع مديــرة
املنظمــة آفــاق التعــاون املشــرك،عىل خلفيــة
الخــرة الطويلــة للمنظمــة يف دعــم قضايــا

املــرأة والنــوع االجتامعــي.
وقامــت الســيدة أريــا بجولــة داخــل اقســام
املركــز واملكتبة،تعــر فــت خاللهــا عــى
االمكانيــات املتميــزة و الخدمــات النوعيــة
التــي تقدمهــا للباحثــن.
حــر اللقــاء الدكتــور عبــد الوهــاب عبــد
القــادر منســق مــروع املكتبة،والدكتــورة
بلقيــس أ بــو أصبــع أســتاذالعلوم السياســية
بجامعــة صنعــاء ،والدكتــورة مريــم الجــويف
نائبــة مديــرة املركــز.
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قضايا النساء في مؤتمر الحوار الوطني
إن تنــاول قضايــا النســاء ال ميكــن أن يتــم مبعــزل عــن فهــم
قضايــا املجتمــع ككل .وعليــة فــإن تحســن مركــز النســاء
االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس البــد أن يتــم مــن خــال
املشــاركه الفاعلــة يف الحــوارات املجتمعيــة وذلــك لضــان
الحصــول عــى الحقــوق وتحقيــق املســاواة والعدالــة
االجتامعيــة التــي تفيض إىل تحقيق تنمية مســتدامة وشــاملة
للمجتمــع يف جميــع جوانــب الحيــاة .ومؤمتر الحــوار الوطني
ميثــل فرصــة متكــن املواطنــون رجــال ونســاء إليجــاد حلــول
للتحديــات التــي تواجــه اليمــن حيــث يــرى منظمــوا هــذا
املؤمتــر انــه مناســبة هامــة إلجـراء مناقشــات هادفــة وبنــاءة
للمســاهمة يف بنــاء خارطــة طريــق لليمــن .والهــدف مــن
هــذه املتابعــة هــو إلقــاء الضــوء عــي أبــرز قضايــا املــرأة
التــي تناقــش يف قاعــات وردهــات هــذا املؤمتــر.
على طاولة الحوار
ابتــداءت فعاليــات مؤمتــر الحــوار الوطنــي يف 2013/3/18
ومتتــد ســتة أشــهر كــا هــو مقــرراً لهــا .وتشــارك فيــة
النســاء بنســبة  .% 30يف كل املكونــات والفعاليــات ويناقــش
املتحــاورون يف هــذا املؤمتــر اهــم القضايــا والتحديــات التــي
يواجههــا أبنــاء اليمــن .وأبــرز هــذه القضايــا هــي :القضيــة
الجنوبيــة ،قضيــة صعــدة ،الحكــم الرشــيد ،بنــاء الدولــة،
العدالــة االنتقاليــة واملصالحــة الوطنيــة ،التنميــة املتكاملــة،
بنــاء الجيــش واألمــن ،اســتقاللية الهيئــات ،وأخـراً الحقــوق
والحريــات .وملا كانــت قضايا النســاء متقاطعــة يف كل محاور
املؤمتــر .فــان الرتكيــز ســيكون يف محــور الحقــوق والحريــات
وذلــك لخروجــة بالعديــد مــن القـرارات التــي تتعلــق باملراة.
وبحســب مــاورد يف تقريرفريــق الحقــوق والحريــات املقــدم
للجلســة العامــة الثانيــة للمؤمتــر فــإن أهــم مايهــدف إليــه
هــذا الفريــق هــو وضــع تصــورات ملبــادئ دســتورية تنظــم

الحقــوق والحريــات العامــة ومنهــا تلــك املتعلقــة باملــرأة.
كــا يهــدف ايل إعــداد ضامنــات دســتورية لصيانــة وحاميــة
الحقــوق والحريــات وكذلــك إعــداد القوانــن والترشيعــات
وفقــا لهــذه املبــادئ لضــان عــدم مخالفتهــا او انتهاكهــا.و
تقديــم مقرتحــات إلنشــاء مؤسســات وهيئــات مســتقلة
للحفــاظ عليهــا.
و قــام فريــق الحقــوق والحريــات باالســتامع لخـراء دوليــن
ومحليــن ،واالطــاع عــى الدســاتري والترشيعــات والقوانــن
اليمنيــة ،واملواثيــق واملعاهــدات الدوليــة املصــادق عليهــا
مــن اليمــن ،واالطــاع عــى دســاتري عــدد مــن دول العــامل،
واســتخالص اآلراء واملقرتحــات مــن ذوي الخــرة واالختصاص
أثنــاء جلســات االســتامع  ،واآلراء واملقرتحــات مــا يقــدم
مــن دراســات وبحــوث وتوصيــات مــن منظــات وأفــراد
عــر املشــاركة املجتمعيــة ،مــن خــال مــا يصــدر مــن نـرات

وتقاريــر مــن منظــات حقوقيــة داخليــة وخارجيــة.
الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة
وقــد تــم التوافــق مــن قبــل الفريق عــي جملة مــن القرارت
واالتفــاق عــى رفعهــا للجلســة العامــة النصفيــة إلقرارهــا
وتبنيهــا مــن قبــل املؤمتــر و نــورد منهــا مــا يتعلــق بالقـرارات
الخاصــة باملــرأة عــى النحــو اآليت:
 .1تلتــزم الدولــة بتمثيــل املــرأة مبــا ميكنهــا مــن املشــاركة
الفاعلــة يف مختلــف الهيئــات وســلطات الدولــة واملجالــس
املنتخبــة واملعينــة مبــا ال يقــل عــن .% 30
 .2تكفــل الدولــة ضــان حــق املــرأة املطلقــة يف الســكن يف
حــال رعايتهــا ألطفالهــا
 .3عىل الدولة توفري الحامية لكل أم ورعاية املجتمع لها .
 .4مســاواة املــرأة بالرجــل يف الديــة و األروش (مبــدا

دســتوري)
 .5عــى الدولــة أن تعمــل عــى دعــم األرسة وحاميــة األمومة
والطفولة .
 .6مســاواة املــرأة مــع الرجــل يف الكرامــة اإلنســانية ولهــا
شــخصيتها املدنيــة وذمتهــا املاليــة املســتقلة.
 .7تتبنــى الدولــة مشــاركة املــرأة الريفيــة يف التنميــة الريفية
وذلــك بوضــع وتنفيــذ التخطيــط اإلمنــايئ عــى جميــع
املســتويات وتســهيل املعلومــات والنصائــح والخدمــات لهــا
والحصــول عــى جميــع أنــواع التدريــب والتعليم مبــا يف ذلك
مــا يتصــل مبحــو األميــة الوظيفــي كــا توفــر لهــا الحصــول
عــى الفــرص االقتصاديــة وعــى االئتــان والقــروض الزراعية
والتكنولوجيــا املناســبة.
 .8تضمــن الدولــة وتتخــذ كل الوســائل املمكنــة للقضــاء عىل
أشــكال العنــف ضد املــرأة .
 .9تضمــن الدولــة توفــر كافــه االحتياجــات الرضوريــة مــن
الحاميــة الجســدية والحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة واملدنيــة والسياســية .
 .10تكفــل الدولــة للمرأة كافــة الحقــوق املدنية والسياســية
وتلتــزم بتمكينهــا مــن مامرســة كافــة حقــوق املواطنــة
املتســاوية.
 .11يكتســب العــريب املتــزوج مــن مينيــة الجنســية اليمنيــة
بعــد مــرور خمس ســنوات عــى الــزواج و االجنبــي بعد عرش
ســنوات ويحصــل أبنائهــم عــى الجنســية األصليــة (جنســية
األم اليمنيــة) فــور الــوالدة.
امــا مــا يتعلــق بالبنــود التــي اختلــف عليهــا فانــة ســيتم
عرضهــا ومراجعتهــا بعــد الجلســة العامــة الثانيــة وســوف
تأخــذ وقتهــا يف النقــاش مبــا يحقــق األهــداف اإليجابيــة
املرجــوة لهــذا املؤمتــر ،بحســب مــا ورد عــن رئيســة فريــق
الحقــوق والحريــات أروى عثــان.

تحت شعار ":يداً بيد منيض مع الحوار لبناء اليمن الجديد"

اللجنة الوطنية للمرأة تعقد مؤتمرها السادس
متابعات
عقــدت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة مؤمترهــا
الســنوي يف دورتــه السادســة ،تحــت
شــعار ( يــداً بيــد منــى مــع الحــوار لبنــاء
اليمــن الجديــد)  ،و كان هــدف املؤمتــر
هوتعزيــز مكانــة املــرأة وتحديــد أولوياتهــا
مبــا ينســجم مــع فعاليــات مؤمتــر الحــوار
الوطنــي ومخرجاتــه بشــكل عــام، ،باالضافــه
إىل إدمــاج أولويــات املــرأة وقضاياهــا ضمــن
أعــال لجــان مؤمتر الحــوار الوطنــي .وناقش
املؤمتــر عــى مــدى يومــن مبشــاركة 400
مشــاركا ومشــاركة مــن الكــوادر النســائية
باللجنــة وفروعهــا باملحافظــات واألكادمييــن

واملتخصصــن يف الجامعــات ومنظــات
املجتمــع املــدين والناشــطني والحقوقيــن،
عــدد مــن املحــاور الرئيســية حــول املــرأة
وقضاياهــا ومشــاركتها يف الحيــاة العامــة.
يذكــر بــأن املؤمتــر تنــاول أربعــة محــاور
رئيســية األول متثــل يف أســس بنــاء الدولــة
واعتبــارات النــوع االجتامعــي ،والثــاين حــول
اإلطــار املؤســي ملشــاركة املــرأة  ،فيــا
اســتعرض املحــور الثالــث قضايــا التمكــن
والتنميــة واملشــاركة املجتمعيــة والرابــع
حــول حقــوق املــرأة وحرياتهــا بــن النظريــة
والتطبيــق.
وقدمــت خــال املؤمتــر عــدد مــن أوراق

العمــل  ،حــول دور املــرأة يف عمليــة التغيــر
الشــامل إطــار فكــري وفلســفي  ،واإلطــار
الدســتوري لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف بنــاء
الدولــة وتعزيــز مشــاركتها باتجــاه نظــام
انتخــايب فاعــل .
كــا تضمنــت أوراق العمــل املقدمــة يف
املؤمتــر الحكــم الرشــيد ومشــاركة املــرأة يف
جهــود مكافحــة الفســاد ودورهــا يف األجهــزة
األمنيــة وتقييمهــا إىل جانب موضــوع اللجنة
الوطنيــة للمــرأة بــن االنجــاز واالســتقاللية
ومتطلبــات التمكــن االقتصادي للمــرأة نحو
قطــاع خــاص مســتجيب العتبــارات النــوع
االجتامعــي وكــذا املــرأة والعدالــة االنتقاليــة

"تحليــل انتهــاكات حقــوق املــرأة وآليــات
معالجتهــا مــن منظــور العدالــة االنتقاليــة"
والتعليــم ومــؤرشات التنميــة االجتامعيــة
والرعايــة الصحيــة وقضايــا النازحــات بــن
الرعايــة والتهميــش "تطبيــق عــى صعــدة
وأبــن ".
ويف ختــام املؤمتــر أوىص املشــاركون يف
مجــال "أســس بنــاء الدولــة واعتبــارات

النــوع االجتامعــي" بتضمــن الدســتور
الجديــد نصــوص دســتورية وقانونيــة تعــزز
مــن دور املــرأة يف بنــاء الدولــة يف كل
مجــاالت الحيــاة السياســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة وكــذا تعديــل
املفــردات املســتخدمة يف اإلطــار الدســتوري
القــادم بحيــث تراعــي اعتبــارات النــوع
االجتامعــي.

6

إصدارات

نرشة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

م ــن إص ــدارات الم ــركــز

الموازنة الوظيفية لقطاع التعليم
من منظور النوع االجتماعي
إن إدمــاج قضايــا املــرأة يف السياســات
والخطــط والربامــج الوطنيــة يعد أمـراً حيوياً
حيــث يســود إدراك متنــام حــول العــامل
مفــاده أن هــذه السياســات والتدايــر تؤثــر
عيل حياة النســاء والرجال بأســاليب مختلفة
و تحفــل بتبعات اقتصاديــة واجتامعية األمر
الــذي يســتلزم صياغــة السياســات والخطــط
وفقــا لذلــك .إال أن هــذا األمــر البــد أن
يســتند إىل قاعــدة أبحــاث متينــة تقــوم
عليهــا هــذه الخطــط والربامــج .وإميانــا
مــن مركــز النــوع االجتامعــي بأهميــة هــذه
األبحــاث فقــد ســعى إىل إجـراء ودعــم عــدد
مــن الدراســات التــي تتنــاول قضايــا النــوع
االجتامعــي لعــل منهــا هــذة الدراســة التــي
نقــدم لهــا يف هــذا العــدد ،والتــي تتنــاول
املوازنــة الوظيفيــة لقطــاع التعليــم مــن
منظــور النــوع االجتامعــي وهــي دراســة
ميدانيــة ملحافظتــي صعــدة وشــبوة للفــرة
مــن .2006 -2003
وقــد قــام بهــذه الدراســة الباحثــان د.
ابتســام الهويــدي و د .قائــد غيــان حيــث
تطرقــا فيهــا إىل قضيــة تعــد أساســية لتمكني
النســاء اقتصادي ـاً كــا ســبق اإلشــارة ،كــا
تــايت أهميتهــا أيضــاً مــن نــدرة الدراســات
العلميــة حــول املوازنــات مــن منظــور النوع
االجتامعــي وبخاصــة يف العــامل العــريب.
اســتهلت هــذة الدراســة بتوطئــة مــن قبــل
أ .حوريــة مشــهور نائبــة رئيســة اللجنــة
الوطنيــة للمـراة عنــد إعــداد هــذه الدراســة

حيــث رأت رضورة الرتكيز عىل قطاع النســاء
باعتبــاره مفتــاح تنميــة املـراة واملجــال الذي
يفتــح أمامها أفاقاً واســعة لتنميتها وتحســن
مكانتهــا يف الحيــاة الخاصــة والعامــة .وتنبــع
أهميــة الدراســة كــا يــرى الباحثان مــن أنها
تســلط الضــوء عــى حجــم توظيــف اإلنــاث
يف قطــاع التعليــم عــى املســتوى العــام
وعــى مســتوى محافظتــي صعــدة وشــبوة
املســتهدفتني يف هــذه الدراســة.
وفيــا إذا كانــت مخصصــات املوازنــة تتجــة
نحــو املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث.
وقــد تركــزت مشــكلة الدراســة يف التعــرف
عــى األســباب الحقيقيــة لتــدين توظيــف
املدرســات وبالتــايل انخفــاض املخصصــات
املعتمــدة لهــن ســنوياً .وعليــة فقــد هــدف
الباحثــان مــن هــذه الدراســة إىل أهــداف
عــدة لعــل أهمهــا معرفــة نســبة الوظائــف
الســنوية التــي تحصلــت عليهــا اإلنــاث
وكذلــك املنفــذة منهــا حســب املؤهــل عــى
مســتوى املحافظتــن صعــدة وشــبوة مــع
إبــراز تكلفــة هــذة الوظائــف املعتمــدة
واملنفــذة خــال فــرة الدراســة وإبـراز حجم
الفجــوة بــن الذكــور واالنــاث .والدراســة
تتنــاول الفــرة املمتــدة مــن عــام ٢٠٠٣
وحتــى عــام ٢٠٠٦م.
أمــا منهجيــة الدراســة فقــد اعتمــدت
عــى الدراســة املكتبيــة يف جمــع وتحليــل
البيانــات املتعلقــة مبوضوع الدراســة وكذلك
املقابــات شــبة املقننــة التــي أجريــت مــع

املســئولني يف الــوزارات املعنيــة واســتخدام
اســتامرات االســتبيان وإتبــاع أســلوب املنهج
الوصفــي التحليــي .والدراســة تضمنت ثالث
مباحــث وانتهت بعــرض النتائــج والتوصيات
حيــث تنــاول املبحــث األول تعريــف
املفاهيــم األساســية لهــذا البحــث وكذلــك
املصطلحــات التــي تــم اســتخدامها وقــد رأى
الباحثــان بــأن مفهــوم املوازنــات الحساســة
يركــز عــى إظهــار احتياجــات النــوع
االجتامعــي يف كل أبــواب وبنــود املوازنــة
وعــى كل املســتويات لتعزيــز الكفــاءة يف
اســتخدام املوارد لتحقيــق املســاواة يف النوع
االجتامعــي.
أمــا املبحــث الثــاين فقــد تنــاول الوضــع
الحــايل الحتياجــات النــوع االجتامعــي
يف السياســات واالســراجيات الخاصــة
بالخطــط االقتصاديــة يف اليمــن يف كالً مــن
بيــان الحكومــة و الحســاب الختامــي كــا
تــم اســتعراض أهــداف الخطــة الخمســية
الثانيــة وكذلــك الخطــة الخمســية الثالثــة
و اســراتيجية التخفيــف مــن الفقــر مــن
منظــور النــوع االجتامعــي و التــي ركــزت
عــى متكــن املــراة سياســياً واقتصاديــاً ويف
ختــام هــذا املبحــث تــم تنــاول هيــكل
املوازنــة العامــة للدولــة وموازنــات الســلطة
املحليــة.
أمــا املبحــث الثالــث فقــد تــم فيــه تحليــل
البيانــات مــن خــال الرتكيــز عــي املوازنــات
الوظيفيــة لقطــاع التعليــم (التدريس) خالل

الفــرة مــن  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣وبخاصــة عــى
مســتوى املحافظتــن املســتهدفتني يف هــذه
الدراســة وهــا صعــدة وشــبوة.
هــذا وقــد خلصــت الدراســة إىل نتائــج لعــل
أبرزهــا أنــه وبالرغــم مــن تطبيــق املوازنــة
عــى املســتوى املركــزي واملحــي فــإن وزارة
املاليــة هــي التــي تحــدد الســقوف الســنوية
املاليــة لعــدد الوظائــف الجديــدة حســب
خطــة الدولــة لتقليــص عــدد الوظائــف
املعتمــدة ســنوياً بــدون تحديــد عــدد
الوظائــف املعتمــدة لإلنــاث والذكــور.
والنتيجــة التــي أظهرتهــا نتائــج التحليــل
توضــح أن نســب متدنيــة مــن املخصصــات

املالية السنوية تذهب لإلناث.
ويف الختــام خرجــت الدراســة بعــدد مــن
التوصيــات لعــل أهمهــا أنــه يجــب تقليــص
فجــوة التوظيــف بــن الذكــور واإلنــاث عــن
طريــق إعــادة توجيــه املــوارد داخــل قطــاع
التعليــم بحيــث توجــه بشــكل ُمنصــف نحــو
تحقيــق االســتفادة لــكالً منهــا مــن هــذه
املــوارد .كــا أنــه يجــب أن يكــون للمــرأة
مــكان ودور فاعــل يف لجــان إعــداد املوازنــة
ســواء عــى املســتوى املركــزي او املحــي
وكذلــك ضامنــة متثيــل املــرأة يف مراكــز صنــع
القــرار لضــان تلبيــة احتياجــات املــرأة يف
القطاعــات املختلفــة.

برنامج الماجستير في التنمية الدولية والنوع االجتماعي
إن برنامــج املاجســتري يف التنميــة الدوليــة
والنــوع االجتامعــي يف مركــز النــوع
االجتامعــي والتنميــة (جامعــة صنعــاء)
والــذي تأســس بالتعــاون بني جامعــة صنعاء
وجامعــة روســكيلد بالدمنــارك ومبســاعدة
الزمــاء يف الجامعــة االمريكيــة بالقاهــرة
هــو خطــوة أساســية لألمــام لتحســن
واقــع النــوع االجتامعــي عــى نحــو أخــص

ومســاعدة اليمــن يف تحديــد بعــض القضايــا
الرئيســية التــي متــر بها عمليــة التحــول عىل
نحــو اشــمل.
صحيح أن تعليم النســاء املتميـزات والرجال
املتميــزون يف التنميــة الدوليــة والنــوع
االجتامعــي لتطويــر واقــع التنميــة يف اليمن
لــن يــؤيت مثــاره عاجــا عــى نحــو ميكــن
قياســه ولكــن وبعــد تخــرج الدفــع الحاليــة

واملزيــد منهــا يف املســتقبل وبعــد أن يكــون
املركــز قــد أرىس بنــاءة املؤســي القابــل
لالســتمرار والدميومــة حينهــا اســتطيع أن
أجــزم أن النتائــج املرجــوة ســتكون واضحــة
للعيــان.
إن مــؤرشات ذلــك تتجــي يف تواصــل البنــاء
املؤســي للمركــز وأداء الطــاب والطالبــات
املتميــز الذيــن اظهــروا تفانيــاً وإخالصــاً

ســتعود فوائــده املرجــوة عــى مســتقبلهم
املهنــي و الشــخيص و وســيصبح رافــداً
أساســياً للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
واملشــاركة السياســية واملســاواة يف النــوع
االجتامعــي عــى املســتوى املجتمعي.آمــل
أن يــأيت الوقــت الــذي يفــي إىل ازدهــار
اجتامعــي نتــوق جميعــاً لرؤيتــه.
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تدريب

نرشة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية
هـذا اإلصـدار

أصـــــداء وأراء

دورات تدريبية في مهارات البحث في المواقع اإللكترونية
يف إطــار التعريــف بأنشــطة
املكتبــة والتعريــف بخدماتهــا
وكذلــك تعريــف طــاب
وطالبــات جامعــة صنعــاء كيفيــة
البحــث يف املكتبــات واســتخدام
البحــث يف املواقــع اإللكرتونيــة
عــن الكتــب واملراجــع التــي
تتعلــق يف أبحاثهــم .وحيــث أن
مركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي والتنميــة بجامعــة
صنعــاء يقــدم خدمــات مجانيــة
لــكل طــاب وطالبــات الجامعــة
يف كل الكليــات مــن خــال
تقديــم برامــج تدريبيــة خاصــة
بتنميــة مهــارات الباحثــن عــن
كيفيــة البحــث عــن املصــادر
واملراجــع بالطــرق اإللكرتونيــة
الحديثــة يف املواقــع اإللكرتونيــة
العامليــة املتخصصــة مــن خــال
كادر مكتبــي فنــي تلقــى دورات
تدريبــة خــارج اليمــن وداخلهــا.
ولتحقيــق هــذا الهــدف قــام
املركــز بتنظيــم خمــس دورات
تدريبيــة ضمــن سلســة الــدورات
التــي يقــوم بتنظيمهــا لطــاب
وطالبــات املســتوى الرابــع
لــكل مــن :كليــة العلــوم ،كليــة
الحاســوب ،كليــة اإلعــام ،وكذلك
طــاب وطالبــات الدراســات
العليــا لكليــة اللغــات و قســم

املكتبــات وعلــم املعلومــات
بكليــة االداب.
وقــد بلــغ عــدد املشــاركني يف
جميــع هــذه الــدورات 125
طالــب وطالبــة .وامتــدت فــرة
هــذه الــدورات مــن شــهر مــارس
إىل شــهر يوليــو ٢٠١٣م.
وقــد احتــوت مــواد التدريــب
عــى التعريــف باملكتبــة
والخدمــات التــي تقدمهــا مكتبة
املركــز والفئــة املســتهدفة مــن
خدماتهــا .كــا تضمنــت هــذه
الــدورات مهــارات البحــث يف
املواقــع االلكرتونيــة والتــي
قدمهــا املــدرب يحيــى القشــوي

الــذي قــام بتعريــف املتدربــن
عــى الطــرق الذكيــة يف البحــث
عــى اإلنرتنــت وكيفيــة اســتخدام
مواقــع املكتبــات والبحــث فيهــا.
كــا قامــت املدربــة حفيظــة
الهيلمــة بتعريف الطــاب ورواد
املكتبــات يف البحــث يف فهــارس
املكتبــات ســواء التقليديــة أو
اإللكرتونيــة بحيــث ميكــن العثور
عــى مراجعهــم بســهولة ويــر.
أمــا املدربــة مريفــت فــارس
فقــد قامــت بتعريــف الطــاب
عــى اســتخدام أرفــف املكتبــات
وكيفيــة اســتخراج األرقــام ورموز
الكتــب للعثــور عــى مراجعهــم

التــي يريدونهــا .أمــا فيــا يتعلق
بنظــام اإلعــارة يف املكتبــات فقد
تــم ذلك مــن خــال املــدرب أنور
الرشعبــي الــذي قــام بتدريــب
الطــاب عــى :ماهــي رشوط
اإلعــارة وماهــو املطلــوب عنــد
اســتعارة الكتــب ومــا الهــدف
مــن الغرامــات التــي تطبــق عــى
الطــاب عنــد تاخــر الكتــب
لديهــم .ويف ختــام هــذة الــدورة
تــم إجـراء اســتطالع تــم توزيعــة
عــى املتدربــن ملعرفــة نقــاط
القــوة ونقــاط الضعــف ليتــم
تداركهــا يف الــدورات القادمــة
التــي ينــوي املركــز إقامتهــا.

مل يكــن علينــا االنتظــار طويــاً بعــد صــدور العــدد األول
مــن نــرة النــوع االجتامعــي والتنميــة ،يك نــرى أصــداء
هــذا اإلصدار.لقــد كان اســتقبال املختصــن واملهتمــن بالنــوع
االجتامعــي والتنميــة اســتقباال ملهــاً ومحفــزا ًلنــا ،مــا
عكــس الحاجــة ملثــل هــذه املطبوعــة داخــل األوســاط ذات
العالقة،هــذا االهتــام متثــل مــن خــال العديــد مــن اآلراء
واالقرتاحــات التــي ســمعناها ،والتــي نرحــب بــأن تصلنــا
مكتوبــة عرب الربيــد اإللكــروين للنــرةNewsletter@gdrsc.
.net
بــن أيديكــم اليــوم اإلصــدار الثــاين مــن النــرة الــذي جــاء
ليؤكــد عــى رؤيتنــا الطموحــة ورســالتا الهادفــة إىل تعزيــز
مفهــوم النــوع االجتامعــي وأهميتــه بالنســبة للتنميــة يف
اليمن،وتعزيــز صلــة املركــز مبحيطــه الخارجــي ،وتســليط
الضــوء عــى هــذا املــورد البحثــي الخصــب املتمثــل يف مكتبــة
املركز،التــي تعــد املكتبــة النوعيــة الوحيــدة املختصــة عــى
مســتوى اليمن،والتــي طــورت بالرشاكــة مــع املركــز الدمنــريك
للمعلومــات عــن النســاء والنــوع االجتامعــي (كيفنفــو).
ســتلحظون أننــا يف هــذا اإلصــدار بدأنــا نعــزز مــن الصبغــة
األكادمييــة للنــرة باعتبارهــا صــادرة عــن مركــز بحثــي نوعي
متخصص،وتســتهدف رشيحــة نوعيــة مــن القــراء ؛تضــم
الباحثــن ،وطــاب الجامعــات ،والعاملــن يف املنظــات غــر
الحكوميــة عــى املســتوى املحــي والخارجــي.
وقــد واكــب ذلــك خطــة توزيــع منظمــة لضــان وصــول
النــرة إىل جميــع الفئــات املســتهدفة،والتي شــملت العديــد
مــن الجامعــات واملراكــز البحثيــة ذات االهتــام املشــرك،
واملنظــات املحليــة والدوليــة املعنيــة بالتنميــة يف اليمــن.
الشــك أن دائــرة رشكاء املركز ستتســع يومــا بعد يوم باســتمرار
وتنويــع آليــات االتصــال والتواصــل الخارجي للمركــز ،ويف هذا
الصــدد تــم تحميــل النســخة اإللكرتونيــة مــن النــرة عــل
املوقــع اإللكــروين للمركز،وســيكون بإمكان جميــع املهتمني –
قري ًبــا -تســجيل رغبتهــم بــأن تصلهم النــرة دورياً عــر الربيد
اإللكــروين الخــاص بهــم أو باملؤسســات التــي يعملــون بها.
إلن ـزال نتطلــع مــن خــال آراءكــم  ،وباســتمرار إصدارتنــا أن
يتســع هــذا األثــر ،ويصبــح لهــذه األصــداء دوي ـاً مؤث ـراً.

ورشة عمل في التحرير الصحفي من منظور النوع االجتماعي

زوروا موقع المكتبة على اإلنترنت:

www.webopac.gdrsc.net
gdrsclibrary@gmail.com

عقــدت باملركــز مطلــع شــهر يونيــو ورشــة عمــل يف التحريــر
الصحفــي ،قدمتهــا الصحفيــة الســويدية املختصــة بالنــوع
االجتامعــي تانيــا هلــوم ،شــارك يف الورشــة فريــق تحريــر نــرة
النــوع االجتامعــي الصــادرة عــن املركــز و املختصــن باملوقــع
اإللكــروين .
اســتهلت املدربــة الورشــة مبناقشــة تقييميــة للعــدد األول مــن
النــرة الفصليــة ،أشــادت فيهــا مبســتوى النــرة مــن حيــث
املحتــوى واإلخـراج الفنــي .وتطرقت الورشــة إىل أهم املشــكالت
املتعلقــة بالرتجمــة والفــروق األساســية بــن تحريــر الخــر
باللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة ،مــع الرتكيــز عــى أســس الصياغــة
التحريريــة باإلنجليزيــة .و أشــارت إىل عدد من األســس املتعلقة
بالتحريــر الصحفــي مــن منظــور النــوع االجتامعــي.
أثريــت الورشــة باملداخــات واألســئلة مــن املشــاركني
واملشــاركات ،الذيــن عــروا يف ختــام الورشــة عــن ســعادتهم
للمشــاركة يف هــذه الورشــة التــي ســتنعكس بشــكل واضح عىل
اإلصــدار التــايل مــن النرشة ،كــا أكدوا عــى رضورة عقــد ورش
مامثلــة يف املســتقبل.
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مقابلة

نرشة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

حديث عن النوع االجتماعي

إيفا .ك.سترزيليكا باحثة في جامعة غرناطة
إىل أعــى حــول احتياجــات النــوع االجتامعــي العمليــة
للمــرأة .ومــن املهــم أيضــا ضــان سياســات تراعــي النوع
االجتامعــي والحاميــة القانونية للنســاء ،وتشــر ناشــطات
مينيــات إىل أهميــة بنــاء تحالفــات مــع الرجــال الذيــن
يدعمــون املســاواة بــن أفـراد النــوع االجتامعــي وحقوق
املــرأة .وأنــا أتفــق مــع هــذا النهــج ،ومــع ذلــك ،أعتقــد
أن الرجــال ميكــن أن يكونــوا مبثابــة الحليــف ،ولكــن لــن
يحلــوا قضايــا املــرأة نيابــة عــن املــرأة اطالق ـاً.

إيفا .ك.سـترزيليكا أسـتاذة جامعية وباحثة في جامعة غرناطة ،وحاليا تعمل كزائرة في مركز دراسات
وأبحاث النوع االجتماعي ،وتنتمي إيفا الى فريق أكاديمي متخصص بالدراسات األفريقية  :الدراسات
والبحـوث مـن أجـل التنميـة» في جامعـة غرناطة .وقـد عملـت كباحثة لـدى العديد من المؤسسـات
األكاديميـة والمنظمـات الدولية في مختلف البلدان بمـا في ذلك :اليمن ،ومصـر ،والمملكة العربية
السـعودية ،والمغـرب ،وبوليفيـا وبولندا وإسـبانيا .ولها منشـورات في مجال حقوق اإلنسـان والمرأة
والتنميـة الدوليـة بشـكل رئيسـي ،وعلـى وجه الخصـوص حول موضـوع الثقافـة والنـوع االجتماعي
والتنميـة بيـن النظريـة والتطبيـق .ويمكـن االطالع علـى منشـوراتها على الرابـط التالـيhttp:// :
 ،granada.academia.edu/EwaStrzeleckaتحدثـت إليهـا فـي مركزدراسـات وابحـاث النوع
االجتماعـي حول أرائهـا وأبحاثها،

ملاذا اخرتت «اليمن» كمجال لدراستك؟
لقــد كان هــذا قــدري ،حصلــت عــى منحــة دراســية
لدراســة اللغــة العربيــة يف اليمــن .وآثنــاء عمليــة
استكشــاف هــذا البلــد أرس قلبــي ،لقــد انبهــرت بالثقافــة
والتقاليــد اليمنيــة ،وخاصــة بتاريخ املــرأة اليمنيــة .أردت
أن أعــرف املزيــد .ولهــذا الســبب تحــول اليمــن ليكــون
مجــال جديــد لدراســتي .وانتهــى هــذا الولــع بأطروحــة
دكتــوراه يف الثقافــة والنــوع االجتامعي واإلســام والتنمية
 ،ومــن املتوقــع أن ادافــع عــن هــذه األطروحــة بحلــول
نهايــة هــذا العــام.
ما الذي تركزت عليه األطروحة ؟
عندمــا بــدأت العمل بدرجــة الدكتــوراه ،كنــت مهتمة
كثــرا بالنــوع االجتامعــي وسياســة التنميــة والتطبيــق.
ركــزت اهتاممــي عــى دور اإلســام كمدخــل للتنميــة،
وعــى وجه الخصــوص بشــأن مســاهمة املناهج النســوية
اإلســامية يف متكــن املــرأة يف اليمــن .ثــم ،نتيجــة لعمــي
امليــداين ،أصبحــت أكــر اهتاممــا باملدرســة الفكريــة
«مابعــد التنميــة» .وقــد عنيــت الدراســة باملعنــى
الحقيقــي للتنميــة ودور املســاعدات الخارجيــة يف متكــن
املــرأة .وتطــور لــدي اهتــام جديــد حــول استكشــاف

حوار /د منى المحاقري

مــا هــي التحديــات الرئيســية التــي تواجــه النــوع
االجتامعــي ومامرســة التنميــة يف اليمــن؟
بعــد أن قمــت بتحليــل عــددا مــن املشــاريع املتصلــة
بالنــوع االجتامعــي واإلســام عــن كثــب ،وصلــت إىل
اســتنتاج مفــاده أن معظــم القيــود املتعلقــة باســتدامة
املــروع والنهــوض باملــرأة اليمنيــة ال عالقــة لــه فقــط
بعمليــة تنفيــذ املــروع ،ولكــن قبــل كل يشء لــه عالقــة
بالتنميــة والنظام الســيايس نفســه .هناك تجــارب مختلفة
يف أنحــاء العــامل تبــن أن الحركــة النســائية ذات املنحــى
النســوي تلعــب دورا حاســا يف عملية التغيــر االجتامعي
مــن حيــث املســاواة بــن الجنســن والنهــوض بحقــوق
املــرأة وحرياتهــا .هنــاك قلــق متزايــد مــن املنظــات
غــر الحكوميــة التابعــة للمجتمــع املــدين يف اليمــن ،مــا
أدى إىل اســتبعاد الحركــة النســوية الشــاملة الفصــل بــن
سياســات تنميــة النــوع االجتامعــي واملامرســة النســوية.

عــادة قبــل أن يتــم الوصــول إىل املراحــل األخــرى مــن
اس ـراتيجية متكــن املــرأة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،غالبــا مــا
ينظــر إىل النســاء مــن الطبقــات االجتامعيــة الفقــرة أو
مــن املناطــق الريفيــة كمســتفيدات مــن املــروع فقــط
لســن كعوامــل ايجابيــة للتغيــر ورشكاء محتملــن يف
النضــال مــن أجــل حقــوق املــرأة ،هــن يحتلــن مكانتهــن
داخــل املجتمع مــن خــال مجموعــة متنوعة من وســائل
مختلفــة ،مثــل الطبقــة االجتامعيــة والوضــع االقتصــادي،
والتعليــم ،والعمــر والعــرق واالنتــاء الســيايس ،ومــكان
اإلقامــة (االنقســام بــن املناطــق الحرضيــة والريفيــة)،
وهلــم جـرا .النســاء لديهــن احتياجــات ومصالــح مختلفة
جــدا ً ،والتــي تتشــكل بطــرق معقــدة ومتضاربــة يف بعض
األحيــان .ومــع ذلــك ،هــذا ال ينفــي أن املــرأة قــد يكــون
لهــا اهتاممــات معينــة عامــة ومشــركة اكتســبتها مــن
خــال الوضــع االجتامعــي ومــن خــال ســات النــوع
االجتامعــي.

مــا هــي معوقــات مشــاريع التنميــة املتعلقــة بتمكني
املــرأة يف اليمــن؟
املشــكلة هــي أن مشــاريع تنميــة النــوع االجتامعــي
عــادة مــا تنتهــي عنــد مــا ينتهــي متويلهــا ،وهــذا يحــدث

ما هو النهج األكرث فعالية لسياسة التمكني؟
يف رأيــي ،يســعى النهج األكــر فعالية لسياســة التمكني
لتلبيــة مصالــح النــوع االجتامعــي االس ـراتيجية للمــرأة
بشــكل غــر مبــارش مــن خــال التحريــك مــن أســفل

أهمية القوة النسائية والحركة االجتامعية.

GENDER – DEVELOPMENT
RESEARCH AND STUDIES CENTER

كيــف أثــرت االنتفاضــة اليمنيــة عــام 2011م عــى
الحركــة النســائية؟
االنتفاضــة اليمنيــة عــام 2011م خلقــت فرصــا جديدة
للمــرأة اليمنيــة للجلــوس معــا وأن تكــون أصواتهــن
مســموعة .مشــاركة املــرأة يف الحركــة الثوريــة تحــدت
التمثيــل النمطــي للمــرأة اليمنيــة ،وأثبتــت أنهــن قادرات
عــى حــل مشــاكلهن بأنفســهن .مــن وجهــة نظــر محلية،
فقــد رأينــا متكــن املــرأة باعتبارها عمليــة يتم مــن خاللها
اكتســاب املهــارات واملعرفــة والثقــة بالنفــس لتحــدي
الرتكيــب النمطــي للســلطة واتخــاذ قراراتهــن بأنفســهن
بشــأن الحيــاة التي يــردن ألنفســهن ،وتتــم هــذه العملية
دامئــا ضمــن إطارهــن الثقــايف والدينــي الخــاص.
ماذا عن مستقبل الحركة النسائية اليمنية؟
ال تــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي
يجــب التغلــب عليهــا مــن أجــل تعزيــز حقــوق املــرأة
واملســاواة بــن أف ـراد النــوع االجتامعــي يف اليمــن ،ومــع
ذلــك ،فعمليــة التحــول الســيايس الحاليــة قــد خلقــت
فرصــا جديــدة للتعبــر عــن مصالــح النــوع االجتامعــي
االسـراتيجية للمــرأة يف الدســتور الجديــد ويف السياســات
الوطنيــة ،مســألة الكيفيــة التــي ســيعربن فيهــا عــن
أنفســهن ومتثيلهــن يف نهايــة املطــاف يف الدولــة الجديــدة
تعتمــد عــى عوامــل كثــرة ،وتشــمل قــدرة الحركــة
النســائية عــى تعبئــة مواردهــا واقامــة تحالفــات
اسـراتيجية مــع مجموعات وأفـراد مختلفني خــال مؤمتر
الحــوار الوطنــي مــن أجــل منــارصة قضيتهــن بنجــاح.

طالب برنامج الماجستير( الدفعة الثانية)
يقدمون مقترحات مشروعاتهم
Apply
Now

DIPLOMA & MASTER IN

INTERNATIONAL DEVELOPMENT & GENDER

Deadline: Nov. 30, 2013

This program has been worked out carefully by Sana'a University in collaboration
with two international universities:
Roskilde University in Copenhagen and the American University in Cairo

Our approach in achieving this goal
is using interactive teaching
methods such as participant
presentation, case studies,
discussions and group work.

Our goal is to provide you with an
interdisciplinary solid grounding in
concepts and methods of
international development and its
gender perspectives.

For more information, please visit our website: www.gdrsc.net , email us on midg@gdrsc.net ,
call us on (+967) 01-535 624 / 771 606 492 or fax us on (+967) 01- 535 624

يف إطــار برنامــج املاجســتري
اســتعرض طــاب الدراســات
العليــا (الدفعــة الثانيــة) مقرتحات
مرشوعاتهــم البحثيــة للفصــل
الــدرايس األول.
حيــث قدمــت مجموعــات
العمــل املختلفــة عناويــن
املرشوعــات املقرتحــة وخطــط
البحــث ،والتــي تناولــت العناويــن
التاليــة:
-1الالمركزيــة يف اليمــن

خــال العــر الســنوات
املاضية(التحديــات ،والــدروس
املســتفادة)،بإرشاف الدكتــور
يحيــى مطهــر.
-2القبيــــلة ومؤمتـــر الحـــوار
الوطني،بــإرشاف الدكتــورة بلقيس
أبــو أصبــع.
-3العنــف الالمبــارش (منظــور
النــوع االجتامعــي) ومفوضيــة
الحقيقــة واملصالحــة دراســة
حالــة  ،جنــوب أفريقيــا  ،بــإرشاف

الدكتــورة حســنيه القــادري .
-4تأثــر التمويــل األصغــر عــى
املــرأة اليمنية،بــإرشاف الدكتــورة
انطــاق املتــوكل.
-5الثقافــة والتمويــل األصغر يف
اليمــن ،بــأرشاف الدكتــورة صربيــة
الثــور.
وتم منـاقشـــتها مـــن األساتذة
املرشفــن مــن برنامــج الدراســات
العليــا ،و تــم اقــراح التعديــات
الالزمــة عــى املرشوعــات البحثية.

