االجتماعي والتنمية
نشرة ربعية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع اإلجتماعي والتنمية

في اطار الشراكة بين مركز كفينفو بالدنمارك
ومرك��ز ابح��اث ودراس��ات الن��وع االجتماع��ي
والتنمية تم تلبية الدعوة الموجهة الى مجموعة
من الباحثين والباحثات في المركز لرحلة علمية
الى الدنمارك وذلك لزيارة عدد من المؤسسات

القي��ت بمرك��ز ابحاث ودراس��ات الن��وع االجتماع��ي محاضرة
بعنوان (نظ��م المعلومات الجغرافية وقاع��دة البياناتGIS--
 ) databaseالقاه��ا د .طارق الحبش��ي لمجموعة من أعضاء
الهيئ��ة األكاديمي��ة والمكتبيي��ن بالمركز هدف��ت المحاضرة
التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ( )GISوكيفية استخدام
التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية
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قام عدد من الباحثين والباحثات في مركز
النوع االجتماعي و التنمية بحضور ورشة
عمل ت��م تنظيمها واإلع��داد لها من قبل
مؤسسة المرأة والذاكرة في القاهرة في
اطار تكوين ش��بكات لتب��ادل المعلومات
والخبرات ،محليا ،وإقليما ،ودوليا.

2

اق��ام مكتب األم��م المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية
(أوتشا) باليمن ورشة عمل
عن كتابة التقارير اإلنسانية
للصحافيي��ن اليمنيي��ن من
 27 - 26نوفمب��ر 2013م
حضرته��ا من مرك��ز ابحاث
ودراس��ات النوع اإلجتماعي
األستاذة سلوى الحدأ  ،تخلل
برنام��ج الي��وم األول م��ن
الورشة مواضيع عن األزمة
اإلنس��انية ف��ي اليمن ودور
المنظم��ات غي��ر الحكومية
في اإلستجابة اإلنسانية
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2

بحث ف��ي التنمية الدولي��ة والنوع
اإلجتماعي «بالشراكة مع «جامعة
روس��كيلد الدنماركي��ة « و أقيمت
المحاضرات م��ن الفترة  4الى 10
ديسمبر 2013م.

2

انضم��ت مكتبة مركز أبحاث ودراس��ات النوع االجتماعي
والتنمية بجامع��ة صنعاء الى الفه��رس العربي الموحد
ال��ذي يهدف إلى إيج��اد بيئة تعاونية للمكتب��ات العربية
وذلك من أجل تخفيض تكلفة فهرسة أوعية المعلومات
العربية.
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حقوق الم��رأة وإلغاء القواني��ن المميزة واعتماد
قانون للح��د االدنى للزواج بـ  18س��نة ،واعتماد
مخرجات الحوار الوطني بخصوص ضمان نسبة
 % 30لمشاركة النساء في االنتخابات

2

ش��ارك كادر مكتبة مركز أبحاث ودراسات النوع
االجتماعي والتنمي��ة بجامعة صنعاء في الدورة
التدريبي��ة التي حملت عنوان مصادر المعلومات
االلكترونية وخدمات المكتبات في بيئة االنترنت
وذلك بالبوابة العربية للمكتبات والمعلومات في
مدينة القاه��رة جمهورية مص��ر العربية وذلك
من  19وحتى  23يناير  2014م
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العدد ( 2014 ) 3م

الدنماركي��ة و به��دف تطوير ق��درات الباحثين
والباحث��ات بالمرك��ز في مج��ال التوثيق واجراء
االبحاث المتعلقة بالتنمية والنوع االجتماعي.

ضم��ن برنام��ج الدراس��ات العلي��ا
لمرك��ز ابح��اث ودراس��ات الن��وع
االجتماع��ي والتنمي��ة القي��ت
محاضرات للدفعة الثانية برنامج
الماجس��تير ف��ي التنمي��ة الدولية
والنوع االجتماع��ي لعدد  18طالب
وطالب��ة ف��ي م��ادة « منهجي��ات

عق��دت في  29يناير  2014الجلس��ة  18الخاصة
باليم��ن في اطار االس��تعراض الدوري الش��امل
بمجل��س حق��وق اإلنس��ان بجنيف .وق��د قدمت
ال��دول األعض��اء ف��ي المجل��س توصياتها على
التقرير الوطني لليمن والتي جاءت معظمها حول

1

8

عل��ى مدى م��ا يقارب الع��ام أنجز اليمني��ون عم ً
ال
وطني�� ًا عظيم��اً ،حي��ث وضُعت كل قضاي��ا الوطن
عل��ى طاولة البحث و الدراس��ة بموضوعية وبهدف
التأس��يس لغ��د أفض��ل ،يترجم طم��وح وتطلعات
الش��عب اليمني في دولة مدنية حديثة تقوم على
مب��دأ تقس��يم الس��لطات بي��ن مختلف مس��تويات
الحك��م ب��دءاً باإلقلي��م و الوالية ...وذل��ك لضمان
مشاركة ش��عبية واس��عة وفاعلة في عملية اتخاذ
القرار.
ً
أيض��ا البد م��ن االعتراف بال��دور المح��وري الذي
س��تلعبه الم��رأة في اليم��ن الجدي��د ،وكيف يمكن
تعزي��ز دوره��ا ف��ي المجال��س التش��ريعية وف��ي
الهياكل األخرى للحكم .
نتطل��ع أن تق��وم جمهورية اليم��ن االتحادية على
الش��راكة الوطنية الواس��عة ،وتمكين أبنائها نسا ًء
ورجا ً
ال من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة
ف��ي الحكم  ،وأن تتقيد الدول��ة بالتزاماتها الدولية
فيما يخص حقوق اإلنسان وتعهداتها التي قطعتها
على نفسها،بحيث تكفل الحماية القانونية وضمان
الحقوق والحريات األساسية لكل فرد بغض النظر
عن الجنس أو اللون أو األصل أو االنتماء االجتماعي
أو الرأي أو األفكار والمعتقدات .
ويجب أن يتمتع كل مواطن ومواطنة بحقوق كاملة
وكذا مس��ؤوليات تتيح لمجتمعنا التق��دم والتطور
واالزدهار.
وه��ذا هو جوهر العق��د االجتماع��ي الجديد لليمن
والضمانة األكيدة لتحقيق مواطنة كاملة متساوية
والحيلول��ة دون وقوع أي صورة م��ن صور التمييز
خاصة للفئات المهمش��ة بما فيها المرأة ولهذا فإن
م��ن أهم مخرجات الح��وار الوطني الش��امل إيجاد
حصة للمرأة بم��ا ال يقل عن  % 30في مواقع صنع
الق��رار في كاف��ة مؤسس��ات الدول��ة ،وإدارة كافة
شؤون الدولة السياسية و االقتصادية و االجتماعية
و الثقافية .
تتطل��ع الم��رأة اليمنية له��ذا النظ��ام الديمقراطي
التشاركي بما يضمن حقها في المشاركة الفعالة
ف��ي بن��اء الدولة على أس��اس الع��دل و اإلنصاف و
المساواة  ،الذي يفضي إلى مجتمع مدني متماسك
ينب��ذ العنف و التط��رف والتهمي��ش ويصبح قادراً
عل��ى تحقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية
وتوفير مقومات البنية التحتية مثل الكهرباء والماء
واألمن الغذائي .
يحدونا األمل بحياة كريمة و آمنة لكل اليمنين ،،،
* عضو مؤتمر الحوار الوطنـي الشامل

2

نشرة ربعية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع اإلجتماعي والتنمية

ف��ي اطار الش��راكة بين مركز كفينف��و بالدنمارك
ومركز ابحاث ودراس��ات الن��وع االجتماعي والتنمية
بجامع��ة صنع��اء ت��م تلبي��ة الدع��وة الموجهة الى
مجموع��ة م��ن الباحثي��ن والباحث��ات ف��ي المرك��ز
لرحل��ة علمي��ة ال��ى الدنم��ارك وذلك لزي��ارة عدد
م��ن المؤسس��ات الدنماركي��ة و به��دف تطوي��ر
ق��درات الباحثي��ن والباحث��ات بالمرك��ز ف��ي مجال
التوثي��ق واجراء االبحاث المتعلق��ة بالتنمية والنوع
االجتماعي.
الجدي��ر بالذك��ر ان مرك��ز كفينف��و تعمل بش��كل
اساسي في مجال توثيق النتائج التي تتوصل اليها
مشاريع تغطي جميع جوانب بحوث النوع االجتماعي
والمساواة وتاريخ النساء والعمل على نشرها حيث
تعتب��ر كفينفو أحد الداعمين في مش��اريع العربية
الدنماركية المشتركة والتي تهدف الى دعم المرأة
في الشرق االوسط وشمال افريقيا.
ضم��ن برنام��ج الدع��وة ق��ام الباحثي��ن والباحثات

القي��ت بمرك��ز ابح��اث ودراس��ات النوع
االجتماع��ي محاض��رة بعنوان(نظ��م
المعلومات الجغرافي��ة وقاعدة البيانات-
 ) GIS-databaseالقاه��ا د .ط��ارق
الحبش��ي عضو هيئة التدريس بجامعة
صنع��اء وخبي��ر ال��ـ  ،GISلمجموعة من
أعض��اء الهيئ��ة األكاديمي��ة والمكتبيين
والمركز هدف��ت المحاضرة إلى التعريف
بنظ��م المعلوم��ات الجغرافي��ة ()GIS
وكيفية استخدام التقنيات الحديثة ونظم
المعلوم��ات الجغرافي��ة وقاع��د البيانات
وتوظيفها في مجال دراسات وابحاث النوع
االجتماع��ي والتنمية من خالل تس��ليط
المحاض��ر الضوء على أهمية اس��تخدام
ه��ذه التقنية كمش��روع يتم فيه تكوين
قاع��دة بيانات ضخم��ة وبطريقة علمية
سلس��ة حديثة في استخدامها ومساعدة

بالمرك��ز بزيارة مركز كفينف��و حيث تم التعرف على
مكتبته��ا الت��ي تض��م العدي��د م��ن الكت��ب والمراجع
والدوري��ات المتعلقة بالن��وع االجتماعي كما تم ايضا
التعرف على انشطة كفينفو واالعمال التي تقوم بها
من خالل عرض قدمة المختصين هناك و تم الحديث
عن االنشطة المش��تركة بين المركز ومركز كفينفو
وامكانية تطويرها مع السيدة كاترينا القائمة بأعمال
قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
في هذه الرحلة قام فريق الباحثون والباحثات بزيارة
جامعة روس��كيلد وهي جامعة تعمل بالش��راكة مع
المرك��ز في دع��م برنامج ماجس��تير التنمي��ة والنوع
اإلجتماعي .
كما ق��ام الفريق بزي��ارة مكتب االحص��اء الدنماركي
حيث قدم فيه المختصين استعراض عن االحصاءات
الدنماركي��ة م��ن منظ��ور الن��وع االجتماع��ي تضمن
االحصائي��ات المتعلقة بالذكور واالن��اث في المجاالت
المختلفة كالصحة والعمل والتعليم وغيرها

الباحثين والمهتمين وتزويدهم بالبيانات
والمعلوم��ات الضروري��ة الس��تكمال
ابحاثهم ودراساتهم ومشاريعهم وخالل
المحاضرة وضح الدكتور الحبشي إمكانية
تمثيل البيانات جغرافيا واس��قاطها على
خرائ��ط متنوع��ة األه��داف والمقاييس
حيث باإلم��كان تمثيل مجموع��ة بيانات
مختلفة ومتعددة عل��ى خارطة واحدة او
عدة خرائط بشكل مفيد وجذاب وسلس
وفي نهاية المحاضرة اعرب المشاركون
أعض��اء هيئ��ة التدري��س والمكتبيي��ن
عن اس��تفادتهم م��ن المحاض��رة وذلك
من خ�لال اثرائها بالمداخالت واألس��ئلة
عن تقني��ة نظم المعلوم��ات الجغرافية
والتأكيد على وضعهم لها بعين االعتبار
في ابحاثهم ودراس��اتهم ومش��اريعهم
المستقبلية.

وق��د تضم��ن البرنامج زي��ارة المؤسس��ة الدنماركية
لحقوق االنس��ان حيث تم االس��تماع ال��ى عرض عن
انشطة ادارة المساواة في المؤسسة في مجال حقوق
االنس��ان ألقتها السيدة ماندانا ،كما تم عرض دراسة
حالة عن المس��اواة في االجور والوص��ول الى العدالة
قدمهما الباحث كين مارمينج .

تح��ت عن��وان فقي��دة الوط��ن رائ��دة
الخط��اب والعم��ل النس��وي رمزي��ة
عباس االرياني أقام اتحاد نساء اليمن
واألمان��ة العام��ة لالتح��اد النس��ائي
العرب��ي وبرعاي��ة الرئي��س عبد ربه
منص��ور ه��ادي رئي��س الجمهوري��ة
حف� ً
لا تأبينياً بتاري��خ 9يناير 2014م
بمناس��بة الذك��رى األربعينية لفقيدة
الوطن رمزية االرياني رئيس��ة اتحاد
نس��اء اليم��ن األمينة العام��ة لالتحاد
النسائي العربي .
وضمن برنامج حفل التأبين تم عرض
فيل��م وثائقي ع��ن مس��يرة الفقيدة
اعق��ب ذل��ك كلم��ات من ش��خصيات
ممثل��ة ع��ن الحكوم��ة ومنظم��ات
المجتمع المدني اش��ارت جميعها عن
مناقب الفقيدة وإس��هاماتها الوطنية
المتميزة في كافة المواقع التي عملت
فيه��ا الى جان��ب دورها ف��ي مناصرة
قضاي��ا الم��رأة اليمني��ة والعربي��ة
والدف��اع عنها ومس��اندة كافة الجهود
لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية ألخيها
الرجل في كافة مواقع العمل واإلنتاج
حض��ر حفل التأبين م��ن مركز ابحاث
ودراس��ات النوع االجتماع��ي والتنمية
كال من مديرة المركز دكتورة بلقيس
زبارة ونائبتها دكتورة مريم الجوفي.

وضمن فعاليات الزيارة قام الفريق بالمشاركة في
ورشة عمل تركزت حول ادماج النوع االجتماعي في
المؤسسات والبرامج وكذلك تحليل البيانات القائمة
على النوع االجتماعي.
كما شارك الفريق في ورشة عمل تتعلق بالتواصل
وكيفية اإلسهام في زيادة فعالية اداء المؤسسة .
تجدر االش��ارة ال��ى ان فريقا من مؤسس��ة كرديف
التونسية كان هو االخر مشاركا في فعاليات الزيارة
حيث تم مناقش��ة اوج��ه التعاون المس��تقبلية بين
مركز النوع االجتماعي ومؤسسة كرديف.
في ختام هذه الزيارة عبر الجميع عن الفوائد القيمة
لهذه الزيارة كما تم توجيه كلمات الشكر واالمتنان
لمركز كفينفو ممثلة في منسقة المشروع السيدة
كاترين��ا وذل��ك على حس��ن اس��تضافتها وما قامت
به في س��بيل تنظيم فعاليات ه��ذه الزيارة وكذلك
جهوده��ا المتواصل��ة في دع��م المركز ف��ي مجال
التوثيق والمكتبة.

قام عدد من الباحثين والباحثات في مركز
الن��وع االجتماع��ي و التنمية بحضور ورش��ة
عم��ل من الفترة  18الى  20نوفمبر 2013م
تم تنظيمه��ا واإلعداد لها من قبل مؤسس��ة
المرأة والذاكرة ف��ي القاهرة في اطار تكوين
ش��بكات لتبادل المعلومات والخب��رات ،محليا،
وإقليم��ا ،ودولي��ا ،وم��ن أج��ل دع��م األبحاث
واألنش��طة ،واإلس��هام ف��ي التواص��ل م��ع
المؤسسات المختلفة.
الجدير ذكره أن مؤسس��ة المرأة والذاكرة
في القاهرة مؤسس��ة تشكلت بمجموعة من
الباحثات والباحثين المهمومين بتغيير الصور
النمطية للنس��اء فى الثقافة الس��ائدة ارتكازا
على منظ��ور الن��وع االجتماع��ي ،حيث تمثل
الص��ور واألفكار الثقافية الس��ائدة حجر عثرة
أمام تحس��ين أوضاع النساء وحصولهن على
حقوقه��ن و من ثم ق��ررت المجموع��ة اتخاذ
شكل رسمي يتيح لها الدعوة إلى تبني منظور
النوع ف��ي دراس��ات التاريخ العرب��ي والعلوم
االجتماعية بش��كل ع��ام والهدف م��ن القيام
بهذه األبح��اث المتخصصة ه��و إنتاج معرفة
ثقافية بديلة حول النس��اء العربيات ،وإتاحتها
كمادة يمكن توظيفها في زيادة الوعي ودعم
النساء حيث تتطلع «مؤسسة المرأة والذاكرة»
إلى مجتمع تتحقق فيه مبادئ العدالة وتكافؤ
الفرص للنس��اء والرج��ال ،مجتمع حيوي قادر
عل��ى إنت��اج معرف��ة بديل��ة إلعادة تش��كيل
عالقات القوى ف��ي مختلف البنى االجتماعية،
بما يدعم بناء وصيانة الكرامة اإلنسانية في
مواجهة كافة أش��كال التميي��ز كما تهدف الى
البحث في أدوار النس��اء ف��ي التاريخ الثقافي
والفكري وتوثيق مساهماتهن من خالل دعم
مناهج التحليل التاريخي والثقافي عن العالم
العربي من منظور الن��وع االجتماعي وإتاحة
معرفة ثقافية وتاريخية متخصصة للباحثات
والباحثين .
ب��داء برنام��ج ورش��ة العم��ل ف��ي اليوم
االول للفعالية بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتور
أميمة أبو بكر رئيس��ة المؤسس��ة ،كما قامت
الدكتورة هالة كمال الباحثة بالمركز واستاذة
النق��د األدب��ي بجامع��ة القاه��رة التعري��ف
عن «مؤسس��ة الم��رأة والذاك��رة « وبرامجها

المختلفة اعقبها مقدمة ع��ن برنامج التاريخ
الشفوي للمرأة والذاكرة.
و الي��وم الثان��ي للفعالية تك��ون من ثالث
جلس��ات تم في االولى منها عرض عن مركز
المرأة والذاكرة للكتب والوثائق قدمها كال من
االستاذة سارة القاضي واالستاذ رامي رياض.
كما قام االس��تاذ أحمد السيداوي باستعراض
تنظيم مجموعات المكتبة باس��تخدام النظم
اآللي��ة تالها عرض لالس��تاذ ع�لا عصام عن
الفهرس��ة وكيفي��ة البحث في قاع��دة بيانات
المكتبة وذلك في الجلسة الثالثة.
و ف��ي الي��وم الثال��ث للفعالي��ة ت��م ف��ي
الجلس��ة األولى عرض قدمته االس��تاذة سارة
القاض��ي لمجموع��ات األوراق الخاص��ة بوداد
مت��ري وهي إح��دى رائدات الحركة النس��ائية
الوطني��ة المصرية ،فقد كان��ت أول امرأة بل
الوحي��دة المنتخبة التح��اد الطالب في جامعة
القاه��رة في ع��ام  .1951وفي نف��س العام
انضم��ت للجنة المرأة في المقاومة الش��عبية
وإح��دى المنادي��ات بحصول الم��رأة على حق
التصوي��ت واالنتخ��اب ،وإحدى أه��م الرائدات
الالتي نزلن إلى الريف ليش��جعن النساء على
االنتخاب ،وليقاتلن في س��بيل تحقيق العدل
والمساواة لكل المواطنين رجا ًال ونساء ،وفي
الجلسة الثانية تم تقديم الخطط المستقبلية
لتطوير مقتني��ات المكتب��ة وكذل��ك تطوي��ر
مش��روعات التوثيق .وتحدثت الدكتورة هالة
كمال في ختام الجلس��ة عن التوعية بقضايا
المرأة وفي الجلسة الثالثة تم اللقاء بعدد من
المؤسسات النس��وية تال ذلك اختتام فعاليات
الورش��ة حيث عبر فيها الجميع عن سعادتهما
م��ن االس��تفادة م��ن فعالي��ات هذه الورش��ة
وش��كرهم لكل من اقام ونسق لهذه الورشة
من «مؤسسة المرأة والذاكرة».

بجلسة االستعراض الدوري الشامل لليمن
ضمن برنامج الدراس��ات العليا لمركز ابحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية القيت
محاضرات للدفعة الثانية من برنامج الماجستير في التنمية الدولية والنوع االجتماعي
لعدد  18طالب وطالبة في مادة « منهجيات بحث في التنمية الدولية والنوع اإلجتماعي
« بالش��راكة مع «جامعة روس��كيلد الدنماركية » .و أقيمت المحاضرات من الفترة 4
الى  20ديسمبر 2013م
كم��ا اقي��م ايضا ضم��ن البرنامج محاض��رات من برنامج الماجس��تير لع��دد  16طالب
وطالب��ة ف��ي مادة « منهجيات بحث متقدم��ة في التنمية الدولية والن��وع اإلجتماعي «
وك��ذا مادة « قضايا معاصرة في التنمية من منظور النوع اإلجتماعي « من الفترة 12
الى  23يناير 2014م  .الجدير ذكره أن محاضرات دفعتي الماجستير اقيمت في مدينة
القاه��رة بجمهورية مص��ر العربية لعدم قدرة األس��اتذة الدنماركيين الحضور لليمن
نتيجة االوضاع األمنية غير المس��تقرة فيها ،هذا وقد القى المحاضرات كال من الكادر
األكاديمي بمركز النوع اإلجتماعي والتنمية وجامعة روسكيلد.

عقدت ف��ي  29يناير  2014الجلس��ة 18
الخاص��ة باليم��ن في اطار االس��تعراض
الدوري الش��امل بمجلس حقوق اإلنسان
بجنيف.
وقد قدمت ال��دول األعضاء في المجلس
توصياته��ا ع��ن التقرير الوطن��ي لليمن
والتي ج��اءت معظمها حول حقوق المرأة
وإلغ��اء القوانين الممي��زة واعتماد قانون
للح��د االدنى للزواج بـ  18س��نة ،واعتماد
مخرج��ات الح��وار الوطن��ي بخص��وص

ضمان نس��بة  % 30لمشاركة النساء في
االنتخابات ومواقع صنع القرار ،والمساواة
في التعليم بين الجنسين ،وتشكيل هيئة
وطني��ة مس��تقلة لحقوق اإلنس��ان وفقا
لمبادئ باريس ،وااللتزام بتنفيذ اتفاقية
الس��يداو وإلغ��اء التحف��ظ عل��ى الم��ادة
 ،29وتعدي��ل قانون االحوال الش��خصية
وضم��ان آلي��ات التنفي��ذ ،ومن��ع وتجريم
ختان اإلناث ،وااللت��زام باإلعالن العالمي
للمدافعين عن حقوق اإلنسان وحمايتهم

وكفال��ة حرية ال��رأي والتعبي��ر والتوقيع
عل��ى البروتوك��ول االختي��اري التفاقي��ة
الطفل ،والمصادقة عل��ى االنضمام الى
المحكمة الجنائية الدولية ،وتفعيل لجنة
التحقيق حول االنته��اكات التي جرت في
اح��داث 2011م ،ومنع تجنيد االطفال في
القوات المسلحة
مثل الوفد اليمني الحكومي في الجلس��ة
حورية مشهور وزيرة حقوق اإلنسان.
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ممثلة بقيادتها النسائية من تحقيق إنجازاً
ً
استطاعت المرأة اليمنية
تاريخي ًا سيٌسجل في أنصع صفحات التاريخ اليمني ،إبتدا ًء بمشاركتها الفاعلة
في ثورات الربيع العربي ،ومروراً بمشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
بما ال يقل عن  % 30من أجمالي المشاركين من جميع المكونات إضافة إلى
مكون المرأة المستقلة الذي تم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية عبد ربه

منصور هادي والتي تضم ( )40امرأة من جميع محافظات الجمهورية ،ووصو ًال
إلى الكوتا النسائية الذي يُعتبر بمثابة االنتصار للمرأة اليمنية والخطوة
الكبيرة في طريقها نحو نيل كافة حقوقها المشروعة فارضة نفسها بقوة
على الساحة اليمنية مما أهلها إلى أن تكون رقم ًا صعب ًا ال يٌستهان به ضمن
موازين القوى الداخلية.

استطالع:
تحدثت ع��دد من القيادات
النسائية يف اليمن املشاركات
يف مؤتم��ر الح��وار الوطن��ي
عن القضايا الت��ي أنتصر لها
مؤتمر الحوار يف حق املشاركة
السياسية واملشاركة يف صنع
السياس��يات العام��ة للدولة
وقضاي��ا التعلي��م والصح��ة
وغريه��ا  ،مستبش��رات ب��أن
وضع املرأة اليمنية بعد الحوار
س��يكون أفض��ل م��ن ذي قبل
من حيث القرارات والتوصيات
التي خ��رج بها املؤتمر يف هذا
الشأن.
مؤتمر الحوار كفل حق املرأة
يف جميع سلطات الدولة
> أك��دت الدكت��ورة مري��م
الجوف��ي عض��وة مؤتم��ر الحوار
الوطن��ي ف��ي لجن��ة المصالح��ة
الوطنية والعدالة االنتقالية على
أن مخرجات الحوار الوطني تمثل
مب��ادئ المرحل��ة القادم��ة التي
ستس��ير عليها القيادة النسائية
من أجل س��ن تش��ريعات يمنية
جديدةتحققالمواطنةالمتساوية
لجمي��ع المواطنين بغض النظر
عن االنتماءات الضيقة .
كما اعتبرت الدكتورة الجوفي
أن ما توصلت إليه المرأة اليمنية
ف��ي الفت��رة األخيرة يع��د إنجازاً
عظيم��ًا وتتويج��ًا لنش��اطاتها
وكفاحه��ا حيث كان��ت لها فرصة
المش��اركة ف��ي مؤتم��ر الح��وار
ال��ذي من خالل��ه اس��تطاعت أن
تقتنص الفرص��ة وتنال حقوق
ل��م تنلها أي ام��رأة في كثير من
ال��دول .وأضاف��ت أن م��ن أه��م
هذه الحقوق حق المش��اركة في
الحي��اة العامة بما ال يقل عن 30
 %في س��لطات الدول��ة المختلفة
وهذا م��ا نرجوا أن يكون مترجمًا
على أرض الواقع من أجل تعزيز

< د .مرمي اجلوفي
مكانة ودور المرأة اليمنية.
وأشارت الدكتورة الجوفي إلى أن
الضمان الحقيقي لتطبيق مخرجات
الح��وار الخاصة بالمرأة هو أن يتم
تعيينها في جمي��ع اللجان المنبثقة
ع��ن مؤتم��ر الحوار الوطن��ي بما ال
يقل عن .% 30
املرأة ضحية الصــراعات
> وم��ن جهته��ا أكدت األس��تاذة
نبيل��ة الزبير رئيس��ة فريق قضية
صع��دة بأن الفريق خ��رج بقرارات
وتوجيه��ات خاصة بوضع المرأة من
حيث إعالة أسر ضحايا الحرب ( حرب
صعدة ) في ظل دولة مدنية عادلة
كم��ا اعتبرت الزبي��ر الرجل والمرأة
والطف��ل ضحاي��ا ص��راع و نزاعات
ولذلك البد من إش��راكهما معًا في
إيجاد الحلول والمعالجات وفي وضع
أإلس��تراتجيات والسياس��ات العامة
للدولة .
املرأة يف جميع املراكز القيادية
> إل��ى ذل��ك أك��دت الدكت��ورة
الخنس��اء عب��د الرحم��ن الش��عبي
عض��وة مؤتم��ر الحوار ف��ي فريق
التنمي��ة المس��تـدامة ع��ن مك��ون
النس��اء المس��تقالت عل��ى أن لجنة
التنمي��ة المس��تدامة خرجت بثالث
توصيات معنية بالمرأة س��ــــتكون
ف��ي نصـــ��وص دس��تورية ف��ي
الدس��تور الجدي��د تتضم��ن الكوتا
النسائية وتمثيل النساء بما ال يقل

< نبيلة الزبير

< اخلنساء الشعيبي

عن  % 30في جميع المراكز القيادية
ورسم السياسات العامة للدولة .
باإلضاف��ة إل��ى ق��رار تمكي��ن
الم��رأة الريفية اقتصاديا واجتماعيًا
وثقافي ًا ..مشير ًة إلى أن هذا القرار
حٌضي باهتمام كبير وتأييد واس��ع
من قبل أعض��اء الفريق لما تمثله
الم��رأة الريفي��ة من أهمي��ة كبيرة
باعتبارها تمثل النس��بة األكبر من
أجمالي عدد السكان .
واس��تطردت الدكتورة الش��عبي
بقوله��ا أن رئي��س الجمهورية أكد
له��ن خالل االجتماع ال��ذي عقد مع
مكون المرأة بمؤتمر الحوار على أن
هذه المخرجات ستكون في نصوص
دستورية وليست كقوانين.
الكفاءة والنزهة
يكفل حق املرأة
> وه��و م��ا خالفت��ه ف��ي الرأي
عضوة فري��ق التنمية المس��تدامة
األس��تاذة هدى اليافعي عن مكون
الرش��اد بقولها أنها تحفظت على
نظام الكوتا أثناء مناقشته وتحديد
ً
منوه��ة في الوقت
نس��بة معينة ؛
نفس��ه على ض��رورة العم��ل وفق ًا
لمعي��ار الكف��اءة والنزاه��ة وبدون
تحديد نسبة معينة حسب قولها.
وأضافت االيافعي بقولها على أن
فريق التنمية المستدامة وافق على
الق��رارات العامة للمرأة والرجل في
حق التعلي��م والصحة  .....وضرورة
تحديد فت��رة حضانة للمرأة العاملة

< سميره زهرة
تق��در بعامي��ن باإلضاف��ة إلى حق
األمومة والطفولة.
األولوية لقضايا املرأة
> وف��ي المقابل قالت األس��تاذة
س��ميرة علي زهرة عض��وة مؤتمر
الح��وار الوطن��ي فري��ق العدال��ة
االنتقالي��ة ع��ن مك��ون الم��رأة
المس��تقلة ب��أن اللجن��ة خرج��ت
بقرارين فيما يخص المرأة اليمنية
أول ه��ذه القرارات أن تكون المرأة
ضم��ن لج��ان كش��ف الحقائ��ق من
ذوي الضحاي��ا وثانيه��ا أن تك��ون
له��ا األولوي��ة ف��ي آلي��ات العدال��ة
االنتقالية.
مش��ير ًة في الوقت ذات��ه إلى أن
نظام الكوتا النس��ائية يٌع��د انجازاً
كبيراً لمؤتم��ر الحوار الوطني قبل
أن يكون انجازا للمرأة.
املرأة يف القائمة
النسبية املغلقة
> بدوره��ا أش��ارت المحامي��ة
نبيل��ة المفتي عضوة مؤتمر الحوار
الوطني في فريق بن��اء الدولة عن
مكون المرأة المس��تقلة بأن اللجنة
خرجت بث�لاث توصي��ات تصب في
مصلح��ة الم��رأة اليمني��ة تمحورت
هذه التوصيات حول تمكين النساء
اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وتمثيل
الم��رأة اليمني��ة ف��ي الس��لطات
التش��ريعية والتنفيذية و القضائية
باإلضاف��ة إلى جودها ف��ي القائمة

< نبيلة املفتي

< ثربا دماج

النس��بية المغلق��ة والت��ي تنص
على ض��رورة تواجد الم��رأة في
هذه القوائم بما يعادل امرأة من
بين كل ثالثة رجال .
محاكم خاصة باألسرة
> من جهتها اعترفت األستاذة
ثريا دماج عض��وة مؤتمر الحوار
الوطني فريق بن��ا الدولة مكون
النس��اء المس��تقالت بالصعوبات
التي واجه��ت المرأة اليمنية في
طريقها إلى الحصول على نظام
الكوتا النسائية.
كما أشارت دماج إلى أن فريق
بناء الدول��ة خرج بتوصية خاصة
في إنشاء محاكم خاصة باألسرة
كما كان حاص ً
ال في جنوب اليمن
قبل الوحدة مش��يرة ف��ي الوقت
نفس��ه إلى أن ه��ذا القانون كان
منصفاّ للمرأة ولجمي��ع الزوجات
في تلك الفترة.
وامتدادا لجهود الحركة
النسائية المتكاتفة وتطوراتها
المتنامية تجسدت باإلنجازات
من منظور النوع االجتماعي في
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
الذي بداء في الثامن عشر من
مارس من العام المنصرم
وأختتم في  25يناير من العام
الجاري.
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سلوى مقبل الحداء

أب
ه��ي قصة اتذكره��ا واربطها بالواق��ع دائما قصة ٍ
يسدى نصيحة البنته المستس��لمة للفشل والهزيمة
عند مواجهتها مش��اكل وصع��اب الحياة من قلب محب
كقل��ب األب ،التف��ت األب الى ابنته وال��ذي كان يعمل
طباخ��ا لفت��ةٍ ج��ادةٍ ال تخل��و م��ن حن��و األب وقال:ال
تكوني كالجزر تبدو صلب��ه ولكن مجرد مروره بالماء
الس��اخن اصبح لين فتلك هي الش��خصية االنهزامية
تظه��ر بادئ األمر قوية قادرة لكنها س��رعان ما تنهار
وتظهر عليه��ا عالمات الضعف والوهن واالنهزام عند
تعرضه��ا ألول تجرب��ة صعب��ة تمر به��ا  ،وأكمل األب
كالم��ه عندما الح��ظ انتباه ابنته له وق��ال:وال تكوني
كالبيض��ة ذات قش��رة رقيق��ة تحمي م��ا بداخلها من
س��ائل ولكن بمجرد مروره��ا بالماء الس��اخن تصبح
صلب��ة فتلك الش��خصية الرقيقة الت��ي تتحول نتيجة
تعرضه��ا للصعاب الى القس��وة والجفاء فتضيع معها
معاني الرحمة واإلنسانية .
اش��تد انتباه الفتاة ألبيها وهي تبحث عن ش��خصيتها
ف��ي كالم والده��ا الذي اكم��ل نصيحت��ه قائ ً
ال:ولكن
كون��ي كالبن الذي يفوح عبقه وتظهر قوته وصالبته
من��ذ البداية فهو وان تعرض للطح��ن ازداد عبقا وان
مرر بالماء الس��اخن غير لون الم��اء وأضاف له طعمه
ونكهت��ه وعبقه الخاص فكوني تلك الش��خصية التي
تثب��ت قوتها والتي ال تفقدها رغم مرورها بمش��اكل
وهم��وم الحياة وصعابها بل حولتها لصالحها واضافت
اليها بصمتها وأثرها
دائما تس��تحضرني هذه القصة واربطها بش��خصية
معظم نس��اء اليمن فالمرأة اليمني��ة كحبة البن قوية
عب��ق ف��واح قب��ل وبع��د الطح��ن والغلي��ان هي
ذات
ٍ
بصمات الشخصية اليمانية المتفردة  ،كيف ال والمرأة
اليمنية صنعت بحكمتها ورجاحة عقلها مضرب المثل
ف��ي القرآن والتاري��خ القديم واإلس�لامي والمعاصر،
هي الملك��ة بلقيس واروى والخي��زران بنت عطاء ام
الخليفة هارون الرشيد...اسماء تتألأل في سماء تاريخ
المرأة عامة واليمنية خاصة .
لذا لم يدهش��ني التواجد المتميز لنس��اء قياديات من
محافظت��ي إب وابين ف��ي االجتماع الخ��اص بمجلس
ادارة مشروع التماسك االجتماعي والتنمية للـ)UNDP
وال��ذي يُعنى بح��ل النزاع��ات والمش��كالت بالتعاون
م��ع أهالي المنطق��ة تكلمن األخوات أمام المس��ئولة
عن المش��روع بقوة وثقة وعلم عن ه��ذه النزاعات و
المش��كالت وكيف اس��تطعن حلها عن قرب وعن مدى
صعوبة العمل في مجتمع متس��لط ذكوري ولكن بعد
طول صب��ر وحكمة تقب��ل المجتمع فك��رة تواجدهن
لح��ل ه��ذه النزاع��ات والمش��كالت نتيج��ة سالس��ة
طرحهن وس�لامة منطقهن فنلن بعدها ثقة أصحاب
الوجاه��ة وصن��اع القرار هن��اك صنع منه��ن قياديات
ف��ي مجتمعه��ن ولك��ن ال يخل��و األمر م��ن مضايقات
ومماحكات مِن مَن ال يزال غير متقبل فكرة وجودها
خ��ارج المنزل ول��م يثنيهن هؤالء عن االس��تمرار في
انتزاع حق المشاركة في بناء المجتمع وتنميته والتي
كفله الدين والدستور.
تظل الم��رأة اليمنية قوية طموح��ة  ،امرأة وإن طغت
عليه��ا الس��نون إال ان عبقها كام��ن وجوهرها اصيل
امرأة كحبة البن اليماني.

ْأجري الحوار مع السيدة ريناته بورس نائبة السفير الهولندي
بصنعاء ،والتي تمثل نموذجا ناجحا للمرأة الدبلوماسية في المملكة
الهولندية .
السيدة رينات بورس درست الجغرافيا الفيزيائية والعلوم
اإلنسانية بجامعة أمستردام  ،عملت لدى المكتب الوطني
لإلحصاءات في المملكة الهولندية.
شغلت مناصب مختلفة بوزارة الخارجية :مكتب البيئة ومكتب
تكنولوجيا المعلومات بالقسم األسيوي .عملت في سفارة هولندا في
دكا(بنجالدش) وجاكرتا وصنعاء(منذ يونيو،)2012وسبق أن قامت
بزيارتين ميدانيتين لليمن في عامي  1991و1995م .
السيدة بورس خالل هذا اللقاء السريع في مكتبها بسفارة
المملكة الهولندية أثنت على الجهود المبذولة من قبل المكونات
النسائية داخل مؤتمر الحوار الوطني مع بعض المالحظات الهامة
التي تعزز من جهودهن.

حــاورتها  :د/منى المحاقري
> بداية ماهو انطباعك عن مركز
أبحاث ودراسات النوع االجتماعي
والتنمية بعد زيارته ؟
 لق��د قمت بزيارة لمركز أبحاث ودراس��اتالن��وع االجتماع��ي والتنمي��ة خ�لال العام
الماضي ،تعرفت على طبيعة عمل المركز
والبرنام��ج التعليمي ال��ذي يقدمه لطالب
الدراسات العليا في مجال النوع االجتماعي
والتنمي��ة ،وكذلك زرت مكتبة المركز التي
أث��ارت اهتمام��ي وإعجاب��ي ،وبالتالي فأن
المرك��ز والدارس��ين بالمرك��ز س��يكونون
محل استش��ارتنا عندما نناقش موضوعات
تتعلق بالتنمية مع الخبراء اليمنيين.
> ماذا عن مفهوم النوع
االجتماعي ،وهل يتضمن عملكم
االهتمام بالنوع االجتماعي؟
 مفهوم النوع االجتماعي ببساطة ،هو إذاقمنا بعمل شيء لتحس��ين وضع المجتمع،
كتحس��ين وضع مياه الش��رب مث ً
ال  ،فالبد
أن يحص��ل الرج��ال والنس��اء عل��ى فرص
متس��اوية ف��ي المش��اركة وعلى مس��توى
اتخاذ القرار ،فليس من حق أي من الرجال
أو النس��اء اتخ��اذ القرار بالنياب��ة عن بقية
المجتمع.
لي��س لدين��ا اهتم��ام مس��تقل بالن��وع
االجتماع��ي ،ولكنن��ا نح��اول أن ندخ��ل
موضوع��ات الن��وع االجتماع��ي ف��ي كل
برامجنا ومش��روعاتنا ،ونحرص على توفر
توازن النوع االجتماع��ي في كل مقترحات
وعروض المشاريع المقدمة إلينا.
> كيف تقيمين مسار التسوية
السياسية في اليمن؟
 لق��د أحرزت��م تقدمًا كبير ،وبش��كل عامكان��ت مجري��ات الح��وار الوطني ق��د تمت
بش��كل ايجاب��ي ،لقد كانت الحاجة ماس��ة
للح��وار لوج��ود مش��كالت وخالف��ات بي��ن
اليمنيي��ن ،وكان هناك ما يجب مناقش��ته،
لق��د خط��ى اليمني��ون خط��وات إيجابي��ة
وتقاربت وجهات النظر.

> ما طبيعة الدور الهولندي في
دعم الحوار الوطني؟
 نح��ن ج��زء م��ن المجتمع الدولي يس��انداليمن في هذه المرحل��ة االنتقالية ونعمل
من خالل المناقش��ة ونس��هم في صندوق
الدعم المتعـدد ،والذي يدار من قبل األمم
المتح��دة و يعمل إلنجاح الحوار وجعله أمراً
ممكنا.
> كيف تقيمين مشاركة المرأة
اليمنية في الحوار الوطني؟
 نحن سعداء ألن نرى نسبة الـ % 30تقريباق��د تحققت عل��ى مس��توى تمثي��ل المرأة
ف��ي مؤتمر الح��وار ومخرجاته وأن النس��اء
نجحن في المشاركة وفي تنظيم أنفسهن
كق��وة فاعلة ،ولكن عليهن المحافظة على
المكانة والخطوة التي حققنها ألن النس��اء
يحتجن الى جهد كبير للبدء بشيء جديد ،
ولكن بعد ذلك قد يحدث تراجع إلى الوراء.
ولكني آمل من النساء في اليمن أن ينظمن
أنفس��هن جيداً ويحافظن على تواصل جيد
يدعم حقوقهن.
أن��ا متفائل��ة ،ولكون��ي ام��رأة اس��تطعت
الوص��ول إل��ى مجتمع��ات النس��اء وكذلك
الرجال على حد س��واء ،لقد كنت مندهشة
لرؤي��ة مجموعات نس��اء مؤث��رات ويعرفن
ماذا يردن.
كذلك وج��دت رجال كثر يحترمون النس��اء
ويحترم��ون أرآه��ن ويس��تمعون لهن بدال
من الحكم عليهن لمجرد النوع.
إنه من المهم أن يستمع الناس إليهن على
أس��اس ما يقلن وليس على أساس كونهن
نساء .
النس��اء يعملن جدا ولك��ن يجب أن يمنحن
المساحة الكافية للتعبير عن أنفسهن.
> كيف تقيمين أداء الصحف
اليمنية؟
 أق��رأ بع��ض الصح��ف الص��ادرة باللغ��ةاإلنجليزية،وأنا بص��دد تعلم اللغة العربية
حاليًا،ولكن��ي أحص��ل عل��ى ملخص��ات لما

يكت��ب ف��ي الصحاف��ة اليمني��ة  ،فتغطي��ة
الصحف للحوار الوطني كانت مرضية،وأنا
ال اعتم��د عل��ى مصدر واح��د ولكنني أطلع
على مختلف الصحف حتى استطيع تكوين
الصورة الصحيحة.
> ماهي أولويات و مجاالت اهتمام
المملكة الهولندية في اليمن؟
 تت��وزع مج��االت اهتمامنا عل��ى المجاالتالتالي��ة :األم��ن ،ودور القان��ون ،الصح��ة
اإلنجابية ،إدارة المياة.
س��فارة المملك��ة الهولندي��ة اخت��ارت م��ع
الحكوم��ة اليمنية ثالثة م��ن هذه المجاالت
والت��ي ب��دأ العم��ل فيه��ا وسيس��تمر لعدة
س��نوات حت��ى ع��ام  2017ونحت��اج لوقت
طوي��ل لتنفيذ المش��روعات وهي مرتبطة
بمجاالت إدارة المياه ومياه الشرب والصحة
اإلنجابي��ة وإدارة القان��ون ونح��ن في هذه
المش��روعات تتقاطع فيه��ا البيئة مع النوع
االجتماعي.
لدين��ا خب��رة طويل��ة فيم��ا يتعل��ق بالمياه
والصح��ة اإلنجابي��ة ،لقد كان م��ن المحتم
علينا االختيار نظرا لضيق الوقت وقلة عدد
الك��وادر والخبراء والخب��رات لذا ركزنا على
موضوعات بعينها.
> ماهي المناطق التي قمتِ
بزيارتها في اليمن؟
 زرت ف��ي وق��ت س��ابق في التس��عينياتمناطق عديدة ف��ي اليمن مثل ذمار ورداع
واب ،لقد أدهشتني المرأة الريفية في اليمن
الت��ي تس��تطيع العيش في ظ��روف صعبة
ج��داً ،النس��اء هن��اك يعبرن عن أنفس��هن
بشكل جيد ،ولكن نس��بة األمية المرتفعة
بينهن تش��كل تحدٍ كبير للمجتمع اليمني.
اليمن بلد جميل والن��اس ممتعين  ،أتمنى
أن يس��ود األمان واالس��تقرار ،حتى يتمكن
الس��ائحون من العودة لليمن ،وهذا ال شك
س��ينعكس بش��كل ايجابي على االقتصاد
اليمن��ي .والش��أن األمن��ي يش��كل الوضع
األكثر حرجاً وتعقيداً في اليمن.

لإلتصال بنا :
جامعة صنعاء  -مركز أبحاث ودراسات النوع اإلجتماعي والتنمية

www.gdrsc.net

تليفــــون + 967 1 535623 :ســـيارlibrary@gdrsc.net + 967 771606492 :
تليفاكس + 967 1 535624 :ص.ب13932 :
midg@gdrsc.net

االخراج الفني:
777199869
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نشرة ربعية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع اإلجتماعي والتنمية

هل كان هناك عدالة في توزيع الموازنة فيما بين الجنسين وهل كان هناك تركيز كبير على تعليم الفتيات
وهل التزمت الدولة فع ً
ال بتمثيل ما ال يقل عن  % 30في مؤتمر الحوار من النساء كل هذه التساؤالت عمل
الباحثون والباحثات على اإلجابة عنها في البحث ( انعكاسات الربيع العربي على تعزيز القيادة النسائية في
اليمن ) ضمن ابحاث و مشاريع برنامج الدراسات العليا في التنمية والنوع اإلجتماعي بالمركز

فكرة البحث كانت مستوحاة
من احداث الربيع العربي
أكد الباحث الحسن القوطاري
أن فك��رة البحث كانت مس��توحاة
م��ن احداث الربي��ع العربي وبعد
الرجوع إلى دراس��ات س��ابقة عن
مشاركة المرأة اليمنية في الحياة
السياس��ية اتضح لنا أن مشاركة
الم��رأة فيه��ا قب��ل 2011م كانت
فاعل��ة وخصوص��ًا ف��ي انتخابات
 2006م بنس��بة 40%؛ولكن ولم
يكن له��ا أي حضور أو تمثيل في
المناص��ب القيادية او أي دور في
صناعة القرار السياسي.
مشاركة املرأة اليمنية يف
الحياة السياسية لم يعد
أمر ًا اختياري بل أصبح
إجباري
فيما أكدت الباحثة صفاء راوية
على أن مش��اركة الم��رأة اليمنية
الي��وم ف��ي الحياة السياس��ية لم
يع��د أم��راً اختي��اري ب��ل أصب��ح
إجباري وهو ما زاد حماسي.
وع��ن المناص��ب القيادي��ة
تس��ألت الباحثة راوية قائلة لماذا
لم تعطى المرأة اليمنية مناصب
وزارية ك��وزارة التعليم والصحة
باعتبار التعليم والصحة من أهم
المج��االت الت��ي يمك��ن أن تعمل
على تنمي��ة الم��رأة اليمنية على
حد قولها .
واعتبرت ب��أن حض��ور المرأة
اليمني��ة لم يتغير عم��ا كان عليه
وب��أن التغيير الحاصل بعد ثورات
الربي��ع العربي كان ش��كلي ولم
يك��ن تغيي��ر جوه��ري و أن م��ا
حصلت علية القيادة النسائية في
اليم��ن م��ن جوائز خ�لال مرحلة
الث��ورة بأنه��ا كان��ت عب��ارة عن
تلميع خارجي للمرأة اليمنية ولم
يك��ن للحكومة اليمنية أي دور أو
دعم يذكر.
محاور الدراسة
م��ن جهته��ا أش��ارت الباحث��ة
حن��ان مح��رم إل��ى أن الدراس��ة
ركزت على ثالثة محاور رئيسية
ممثلة في:
 - 1موازنة الحكومة .
 - 2تشكيل الحكومة .

استطالع :

ملخــــص بحـــــــــث
ظل��ت المرأة اليمنية مركز االهتمام لدى الكثير من المش��تغلين في
مجال التنمية .فالمرأة كانت وال تزال العنصر األضعف واألكثر تهميش��ا
في المجتمع .لقد أدت أحداث  2011إلى إلقاء الضوء على نسخة مختلفة
من النس��اء الالئي أصب��ح بمقدورهن التعبي��ر بأصواتهن عن حقوقهن
وكذلك المشاركة في صنع التنمية في بالدهن.
وف��ي هذا األط��ار قام فريق العم��ل من طالب وطالبات الماجس��تير
ف��ي المرك��ز بإجراء دراس��ة للتعرف على الم��دى ال��ذي أدت إليه أحداث
 2011إل��ى تثبي��ت وتأكيد ق��درة المرأة عل��ى القيادة بصورة أساس��ية
يهدف المش��روع التركيز على التحوالت الداخلية على مستوى الحكومة
والقوى السياس��ية .وتقوم فرضية المش��روع على أن مش��اركة المرأة
اليمني��ة في أحداث  2011ق��د خلق فرصاً لتأكيد قدرة الم��رأة القيادية،
غير أنها ال تستطيع أن تضمن حدوث تحوالت جذرية في أوضاعها .وعند
دراس��ة هذا االفتراض اس��تخدم فريق عمل المش��روع أساليب منهجية
متنوعة من التحليل النوعي والكمي ،حيث تم مراجعة ما تم نش��ره من
المعلوم��ات الموجودة المتاحة حول هذا الموض��وع ولتغطية المعلومات
الخاص��ة بأدوار المرأة العربية أثناء ثورة الربيع العربي .كما تم دراس��ة
مش��اركة الم��رأة اليمنية قب��ل وخالل الع��ام  2011وكذل��ك دور القوى

السياس��ية الدولي��ة في الدفع بالمش��اركة السياس��ية للم��رأة وتمكينها
السياس��ي في الجزء الخاص بالتحليل هنالك ثالثة مؤش��رات أساس��ية
تم فحصها وهي تشمل:
ا .تشكيل الحكومة الجديدة.
 .2وضع المرأة التعليمي بكامله خالل مؤتمر الحوار.
 .3وأخيراً وضع التعليم والصحة في برامج القوى السياسية وخاصة
تلك المتعلقة بالمرأة م��ن خالل مقارنة الميزانيات التي تم وضعها من
قبل األنظمة الس��ابقة والميزاني��ة التي تم تطويرها م��ن قبل النظام
الحالي.
وقد وصل الفريق إلى خالصة مفادها أن العام  2011قد فتح األبواب
لبعض الفرص يمكن من خاللها تأكيد القدرة القيادية لدى المرأة ،غير
أن هذا جاء من خالل الضغوط والقوى الخارجية مثل المبادرة الخليجية
والمعاهدات الدولية .ولكن على المستوى الداخلي ال تزال أوضاع المرأة
ضعيف��ة وال تزال اإلرادة السياس��ية غير قادرة على االنس��جام مع هذه
التح��والت .وبد ًال من ذلك ال يزال هناك س��ؤ معاملة للنس��اء في الواقع
ك��ون هذا في ح��د ذاته يأتي من اجل إرضاء الق��وى الخارجية ألن هذه
اإلجراءات الرمزية التي ال تخدم التقدم الحقيقي المطلوب في التغيير.

الت��ي كان��ت تط��رأ عل��ى قائمة
الم��رأة المش��اركة ف��ي مؤتم��ر
الحوار الوطن��ي من قبل األحزاب
والتنظيمات السياسية.

د /انطالق املتوكل

 _ 3مشا ركة المرأة في الحوار
الوطني.
وأضافت الباحث��ة بأنهم عملوا
من خالل دراس��تهم عل��ى متابعة
ميزانية وزارة الصحة من 2010م
وحتى الع��ام 2013م فيما يخص

احلسن القوطاري

الم��رأة فوجدوا أنه ل��م تكن هناك
أي زيادة في ه��ذه البرامج بل أنها
ظل��ت كما كانت علية في الس��ابق
ول��م يتغي��ر بع��د ث��ورات الربي��ع
العربي وبقي دور المرأة بعيداً عن
المراكز الس��يادية وعن اهتمامات

حنان محرم

الحكومة.
أجم��ع الباحثي��ن والباحثات بأن
التحفظ عل��ى المعلومات من قبل
بعض الجهات الرس��مية كانت من
أه��م الصعوب��ات الت��ي واجهوه��ا
باإلضافة إلى التغيرات المس��تمرة

معلومات بحثية دقيقة
وجديدة من أهم
اإلضافات للبحث
اوضح��ت الدكت��ورة انط�لاق
بح��ث
المت��وكل مش��رفة
(انعكاس��ات الربي��ع العربي على
تعزي��ز القي��ادة السياس��ية ف��ي
اليمن ) ان هذا الدراس��ة تعد أول
دراس��ة بحثي��ة يقوم بها ش��باب
وش��ابات ف��ي اليمن م��ن منظور
النوع االجتماعي حيث أعتمد على
رصد وجمع المعلومات من خالل
الن��زول الميدان��ي إل��ى الجه��ات
المختصة.
اش��ارت الدكت��ورة المت��وكل
بأنها اس��تعانت به��ذا البحث في
ورق��ة عم��ل قدمتها ف��ي ألمانيا
ح��ول دور الم��رأة اليمني��ة ف��ي
مؤتمر الحوار الوطني .
وكما شددت بأن االطالع على
معلومات بحثي��ة دقيقة وجديدة
تع��د م��ن أه��م اإلضاف��ات التي
س��يضيفها البحث وعلى ضرورة
أن تكون صناعة القرار في اليمن
منبثقة من األبحاث أسوة بصناع
القرار في الدول المتقدمة.
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ش��ارك كادر مكتب��ة مرك��ز أبحاث
ودراس��ات الن��وع االجتماع��ي
والتنمية بجامعة صنعاء في الدورة
التدريبية التي حملت عنوان مصادر
المعلوم��ات االلكتروني��ة وخدم��ات
المكتب��ات ف��ي بيئ��ة االنترن��ت
وذل��ك بالبوابة العربي��ة للمكتبات
والمعلوم��ات ف��ي مدين��ة القاهرة
جمهورية مص��ر العربية وذلك من
 19وحتى 23يناير 2014م.
ه��دف ال��دورة التدريبي��ة هو رفع
كف��اءة كادر مكتب��ة المرك��ز ف��ي
مجال المكتب��ات والمعلومات  ،وقد
تعرف المتدربون خالل الدورة على
كيفية تس��ويق خدم��ات المكتبات
في بيئة االنترنت وما توصلت اليه
المكتبات العالمية من تطورات في
شتى المجاالت.
تأت��ي مثل ه��ذه ال��دورات النوعية
والهام��ة التي قدمه��ا مجموعة من
المدربي��ن م��ن البواب��ة العربي��ة
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للمكتب��ات والمعلوم��ات نتيج��ة لما
تش��هده المكتب��ات العالمي��ة م��ن
تطور كبي��ر في مج��ال تكنولوجيا
المعلوم��ات ومواكبه تلك المكتبات
لهذه التطورات.
خ��رج المتدرب��ون بحصيل��ة كبيرة
ومعلوم��ات ن��ادرة ح��ول تس��ويق
خدم��ات المكتبات عن طريق الويب
 2.0وكذلك تدريب نظري وتطبيق
عملي عل��ى الفهرس��ة والتصنيف
االلكترونية وتشكيلة مارك وكيفية
االس��تفادة م��ن قواع��د البيان��ات
العالمية التي تقدم خدمات متعددة
ف��ي مج��ال المكتب��ات والمعلومات
وضرورة االشتراك في المواقع التي
تقدم ه��ذه القواعد البيانية لما لها
من فائدة كبيرة تحتوي على ماليين
المقاالت والكتب االلكترونية وذلك
ع��ن طري��ق االنترنت وف��ي نهاية
الدورة اكد المتدربي��ن والمتدربات
على ض��رورة تطبيق ما اس��تفادوا

انضمت مكتب��ة مركز أبحاث ودراس��ات الن��وع االجتماعي
والتنمية بجامع��ة صنعاء الى الفهرس العربي الذي يهدف
إلى إيج��اد بيئة تعاونية للمكتب��ات العربية وذلك من أجل
تخفيض تكلفة فهرس��ة أوعي��ة المعلومات العربية خالل
عملية الفهرس��ة التي تتطلب توحيد ممارس��ات الفهرسة
داخ��ل المكتب��ات العربي��ة واعتم��اد المعايي��ر الدولية في
الوص��ف الببليوجراف��ي وهو ما س��يحقق تطور مس��توى
المعالجة الببليوجرافية داخل المكتبات العربية و ينعكس
إيجابي��ا على انتش��ار الكت��اب العربي والتعري��ف بالثقافة
العربية اإلسالمية من خالل تس��جيالت عالية الجودة تتاح
للمكتب��ات داخ��ل وخ��ارج الوط��ن العربي والتي س��تمكن

اجرى مركز ابحاث ودراس��ات الن��وع االجتماعي والتنمية
عبر مكتبة المركز لقاء مش��ترك م��ع ممثلين من بعض
مكتب��ات جامعة صنعاء مثل مكتب��ة مركز إدارة االعمال،
مكتبة مركز الدراس��ات الس��كانية ،مكتبة مركز االرشاد
التربوي والنفسي ،في بداية اللقاء تم الترحيب بحضور
امن��اء المكاتب من قب��ل مديرة المرك��ز د/بلقيس زبارة
والتي اك��دت ان هذه الدعوة هدفها تعزي��ز التعاون بين
مكتبات الجامع��ة ضمن اللقاءات والفعاليات المش��تركة
التي يجريه��ا المركز مع هذه المكتب��ات ،تال ذلك عرض
انشطة مكتبة المركز و مكتبات المراكز المدعوة .
تم االتف��اق في نهاية اللقاء على عمل تش��بيك وتعاون
فيم��ا بين المكتبات والتي تهدف إلى مس��اعدة الباحثين
والباحث��ات م��ن الط�لاب والطالب��ات في الحص��ول على
مصادر المعلومات والكتب الموجودة لدى هذه المكتبات
عبر شبكة تواصل فيما بينها .

من ال��دورة في مكتبة مركز أبحاث
ودراسات النوع االجتماعي والتنمية
ونق��ل م��ا تعلم��وه ألعض��اء هيئة
التدري��س وطالب الدراس��ات العليا
بالمركز.
كم��ا ق��ام كادر المكتب��ة بزي��ارة
مع��رض القاه��رة الدول��ي للكتاب
الذي أقيم من تاريخ 22يناير الى 4
فبراير  2014تحت شعار « الثقافة
والهوية» .
وإختي��ار أكث��ر م��ن  200عن��وان
جدي��د ت��م اختياره��ا بم��ا يلب��ي
خدمات المكتب��ة واحتياجات القراء
وط�لاب الدراس��ات العلي��ا بالمركز
والباحثين في مجال التنمية والنوع
االجتماعي.
الجدي��ر ذك��ره ان تل��ك العناوي��ن
الجديدة س��تكون بع��د االنتهاء من
االج��راءات الفني��ة الالزم��ة جاهزة
لخدم��ة الق��راء ومنتس��بي المركز
والباحثين.

المس��تفيد من الوصول لوعاء المعلوم��ات العربي المحدد
بكل يسر.
تعتب��ر مكتب��ة مركز ابح��اث ودراس��ات الن��وع االجتماعي
والتنمي��ة بجامعة صنعاء من اوائ��ل المكتبات اليمنية التي
انضم��ت الى الفهرس العربي الموحد الذي بادرت بتنفيذه
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع ش��ركة النظم
العربي��ة المتط��ورة و الرائ��دة المتخصص��ة ف��ي مج��ال
المكتب��ات والمعلومات والتي قام��ت بميكنة أكثر من 100
مكتب��ة من المكتبات العربية الكبيرة ،هذا و تحتوي مكتبة
مرك��ز النوع اإلجتماعي على اول فه��رس الكتروني يمني
على شبكة االنترنت

 «أن��ا فخ��ورة ج��دا بمكتب��ة  .GDRSCعندم��ا زرت المكتبة ألول م��رة كانت مجردغرف��ة مهملة في الطابق الس��فلي م��ن المبنى م��ع مجموعة عش��وائية من الكتب
باللغة العربي��ة .لقد أصبحت هذه الغرفة اليوم مكتبة حديثة لبحوث دراس��ات النوع
االجتماعي والتنمية باللغتين العربية واإلنجليزية ،مع كاتالوج عن االنترنت وموظفين
مس��تعدين لمساعدة اآلخرين ».هكذا تحدثت كاتارينا بلومكفيست ،القائمة بأعمال
قس��م الشرق األوسط وش��مال أفريقيا لـ  ، KVINFOوالمس��ئولة عن الشراكة بين
 GDRSCو  KVINFOمنذ تدشين المشروع في عام .2008
أصب��ح من المه��م اآلن أن يعرف المس��تخدمون الجدد ماهية الخدم��ات التي تقدمها
هذه المكتبة .فالكتب معدة للقراءة .يحدوني أمل كبير في أن تجد مجموعة واسعة
من المستخدمين والطالب و الباحثين والمهنيين العاملين في قضايا التنمية وقضايا
النوع االجتماعي والناشطين في منظمات المجتمع المدني وغيرها طريقها إلى هذه
المكتبة وكافة المعلومات والمعارف التي تقدمها ،كما تقول كاتارينا بلومكفيست.
بدأ مش��روع مكتبة مرك��ز  GDRSCعندما تواصلت مديرة المرك��ز في ذلك الوقت،
الدكتورة حسنية القادري ،مع المركز الدانمركي  KVINFOوطلبت مساعدته في بناء
المكتبة .كانت الدكتورة حسنية قد زارت مكتبة  KVINFOفي كوبنهاغن بالدنمارك.
يعتبر KVINFOمركزا للمعرفة حول النوع االجتماعي والمساواة والتنوع .وإلى جانب
مكتبة ابحاث النوع االجتماعي تدير  KVINFOموقعا شامال لنشر قضايا تتعلق بتاريخ
المرأة الدنماركية من عدة زوايا وكذلك األخبار والمقاالت المعاصرة حول قضايا النوع
االجتماعي .وقد قام مركز  KVINFOبتأس��يس قواعد البيانات المتعلقة بالدراسات
النس��وية ويقدم شبكة تعليمية للنساء المهاجرات داخل الدنمارك .عالوة على ذلك،
يدير المركز برنامجا إقليميا بش��أن النوع االجتماع��ي وحقوق المرأة وتمكين المرأة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و الدنمارك.
وبالتالي تؤكد الدكتورة حس��نية بأن المركز الدانمركي  KVINFOس��يكون الشريك
المناس��ب لدعم  GDRSCفي جهوده الرامية إلى إعادة تأسيس مكتبة تعمل بشكل
جيد وفعال.
هناك حاجة ماسة للمكتبة في  ، GDRSCنظرا لتدشين المركز برنامج الماجستير
باللغ��ة اإلنجليزية في مجال التنمية الدولية و الن��وع االجتماعي بالتعاون مع جامعة
روس��كيلد .وب��دون مكتبة تتي��ح إمكانية الوصول إل��ى األبحاث الجدي��دة حول النوع
االجتماعي والتنمية فان طالب الماجستير لن يكونوا قادرين على مواصلة دراساتهم
بطريقة مهنية.
بعد فترة طويلة من التخطيط للمش��روع تحولت المكتبة في النهاية إلى واقع فعلي
ينبض بالحياة في عام  .2010وقد تضمن المشروع عنصرين رئيسيين  :بناء القدرات
لموظفي المكتبة للتعامل مع مكتبة ابحاث ثنائية اللغة (العربية واإلنجليزية) وتزويد
المكتب��ة بأجهزة الكمبيوتر والخوادم ))serverالالزمة ،ونظام المكتبة على اإلنترنت
والوصول الى خدمة اإلنترنت ،و بطبيعة الحال  ،الكتب والمجالت الجديدة.
بناء القدرات  -لتزويد الموظفين بالمعارف الجديدة
من��ذ انطالق برنام��ج بناء الق��درات  ،تم تدريب موظف��ي المكتبة ف��ي مجال اللغة
اإلنجليزية ،واس��تخدام نظ��ام المكتبة اإللكترونية وعل��م المعلومات .وقد تم تنفيذ
التدري��ب جنبا إلى جنب مع عدد من الجوالت االس��تطالعية لمواقع المكتبات ومراكز
المعلوم��ات في مص��ر ولبنان واألردن .كم��ا زار موظفو المكتبة الدنم��ارك و مكتبة
 KVINFOفضال عن مكتبة جامعة روسكيلد والمكتبات العامة في الدنمارك.
 الي��وم أصب��ح موظفو المكتب��ة قادرين على تقدي��م الخدمات المهنية ومس��اعدةالمس��تخدمين في عملية اس��ترجاع المعلومات .كما يمكنهم تعريف المس��تخدمين
لتس��هيل أس��اليبهم في البحث عن المعلومات الصحيحة .أصبحوا على دراية كاملة
ب��أن أفضل واجباتهم هو التأكد من أن الهدف م��ن الكتاب هو خروجه من المكتبة –
وليس البقاء على الرفوف  ،كماتقول كاتارينا بلومكفيست .
أول مكتبة على اإلنرتنت يف اليمن
في البداية  ،كان الغرض من مشروع المكتبة هو خدمة طالب درجة الماجستير في
األبحاث التي يحتاجون اليها .ومع ذلك ،فإن أمل وطموح إدارة المكتبة هو اس��تغالل
االس��تثمارات الكبيرة في مثل هذه المكتبة من قبل مجموعة أوسع بكثير من مجرد
مستخدمي المكتبة .فالمواد المتوفرة في المكتبة لها عالقة وصلة بجميع المشتغلين
بقضايا النوع االجتماعي والتنمية على المستوى الوطني والمحلي وكذلك منظمات
التنمية الدولية والمنظمات النسائية .و حيث أن المكتبة ،باعتبارها األولى من نوعها
في اليمن المرتبطة بش��بكات باإلنترنت ،فإنها تس��تطيع أيضا تقديم خدماتها حتى
ألولئك الذين اليقطنون في صنعاء حيث يقع مقر المكتبة.
وبالتالي  ،فإن التركيز الحالي لمشروع  GDRSC - KVINFOهو توعية الجمهور ،أي
تعمي��م الكلمة حول هذا المجمع الضخم للموارد وهو مجمع معد الس��تخدام الجميع
وب��دون مقابل  .إن قنوات التواصل والتوعية المتاحة حالياً تتمثل في نش��رة المركز
اإلخبارية وموقع على شبكة االنترنت واالجتماعات العامة التي تعقد في المكتبة .ومن
خالل هذه المنابر التي تمثل نقاط انطالق ،يس��تطيع المس��تخدمون لمكتبة المركز
 GDRSCمناقشة وبحث القضايا الراهنة المتعلقة بالنوع االجتماعي والتنمية.
لق��د قطع��ت مكتبة  GDRSCش��وطا طويال لكن م��ا زال هناك إمكاني��ة لمزيد من
التطوي��ر بحيث يتحول المركز إلى مركز يخت��ص بتوثيق النوع االجتماعي والتنمية
في اليمن.
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كتاب القاموس التاريخي للمرأة في الش��رق األوسط وشمال أفريقيا صادر
باللغة االنجليزية عن دارسكاركرو بالواليات المتحدة االمريكية تأليف غادة
هاش��م .الكت��اب يحتوي علي ببليوغرافيا واس��عة  ،قدمت بتسلس��ل زمني
ألكثر من  400شخصية نس��ائية تمثل مختلف جوانب الحركة النسائية في
الش��رق األوس��ط .يبدا الكتاب بموج��ز عن االحداث السياس��ية واالجتماعية
والثقافية التي اثرت في حياة النس��اء ف��ي المنطقة ثم يقدم تاريخا موجزا
ولكنه غني عن اسهامات المرأة في هذه المنطقة .
أهمية هذا القاموس تأتي من أن نضال المرأة وحقوق اإلنسان ال غنى عنها
لفهم الثقافة الحديثة والتنمية االجتماعية و السياس��ية في منطقة الشرق
األوس��ط .حي��ث ان هذا العمل قد الم بجوانب من تاريخ الش��رق األوس��ط
الحديث والتطورات التي تش��كلت بمعزل عن حياة المرأة ومس��اهماتها في

كتاب القيادة النسائية تأليف انجي مورجان
وكورتني لينس وترجمة عبدالحكم الخزامي
والص��ادر ع��ن ال��دار االكاديم��ي للعل��وم
2009م .حيث تهدف الكاتبتان إلى مخاطبة
النس��اء والرج��ال ايض��ا من اج��ل تعليمهم
القي��ادة الفاعلة وكأنهم ف��ي قاعدة تدريب
جيدة االعداد .فمهارات القيادة
تمث��ل الحلول الت��ي تحتاجها
النس��اء لكي ينجح��ن وكذلك
معرفة كيفية تأثير سلوكهن
على ترقيتهن المحتملة ،أي
ان��ه يعلم المرأة كيف تحدث
تغييرات س��لوكية يمكن ان
تم��س عل��ى نطاق واس��ع
مس��ارها المهن��ي وحياتها
الخاص��ة .وذل��ك من خالل
م��ا يزوده ه��ذا الكتاب من
معرف��ة تقني��ة للقي��ادة
كاتخ��اذ الق��رار ،التركيز،

روح الفري��ق والتأثي��ر عل��ي النتائ��ج .فهو
ملخ��ص واف وش��امل بل وممت��ع للقيادات
النس��ائية .فه��و يتناول الحي��اة المهنية في
المكت��ب ف��ي المصنع في المن��زل بل وفي
المجتم��ع ككل .وقد اس��تخلصت المؤلفتان
عش��ر مبادئ للقيادة الفعال��ة تمثل فصول
هذا الكت��اب منها الش��جاعة
المبادرة والمثابرة واالمانة
والتي تق��ود جميعه��ا إلى
النجاح .واتخاذ القرارات في
الوق��ت المناس��ب وغيرها.
ما يميزها انه��ا تأتي بعيدة
عن النظريات والمصطلحات
التي تستعصي على الفهم.
انه كت��اب يكتش��ف العناصر
الحقيقي��ة الت��ي تفتقده��ا
القائ��دة في جهوده��ا للنجاح
فهو يعلمها ان تقود حياتها ال
أن تقودها الحياة.

كت��اب بنك الفقراء والتموي��ل متناهي الصغر والصادر ع��ن الدار الجامعية
للعام 2013م لمؤلفة االستاذ الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ ورئيس
قس��م االقتصاد بأكاديمية الس��ادات للعلوم االدارية .حي��ث يري مؤلف هذا
الكتاب ان ما يقرب من ثلث س��كان العالم يعيش��ون عل��ى اقل من دوالرين
في اليوم .فالفقر إلى جانب كونه مشكلة اقتصادية واجتماعية فهو مشكلة
اخالقية وانس��انية وخاصة اذا تزامنت صور البؤس والش��قاء التي يعيش��ها
الفق��راء مع مظاهر االس��راف والترف التي يعيش��ها االغني��اء .ويري الكاتب
ايض��ا انه ورغم مرور ثالثة عقود على انش��اء محمد يون��س بنك جرامين
ليخ��دم ثمانين مليون ش��خص في الدول النامي��ة اال ان نحو ثالث مليار في

المجتمع .وس��يجد الباحثون والباحثات مدخالت عن رجال ونساء من مجاالت
مختلفة (صحفيين ،شعراء ،روائيين وقادة سياسيين) ساعدوا على تحسين
وضع النساء في المنطقة ،وباإلضافة الي مدخالت االفراد تضمن القاموس
العديد من مدخالت المنظمات النس��ائية وهي مرتبة بحسب الموضوع .هذا
الكت��اب ال غني عنة للطالب والباحثين  ،و ل��كل من يريد معرفة المزيد عن
ثقاف��ة وتاريخ المرأة في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ،كم��ا انه يلبي
احتياج��ات الطالب وأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في هذه المجاالت
وكذلك المهتمين في المجاالت االجتماعية  ،األدوار السياس��ية واالقتصادية
واأليديولوجية للمرأة في هذه المجتمعات والقارئ العام س��يجد ان الوصول
إل��ى ه��ذا القاموس لي��س اهدارا للوق��ت فهو من الكتب الت��ي يوصي بها
للمكتبات األكاديمية والعامة.

م��ن الكتب الت��ي وصلت حديثا إل��ى المكتبة
كتاب اكتش��اف االحصاء باس��تخدام برنامج
 IBM spssوالصادر عن دار س��يج الطبعة
الرابعة للعام 2013م.
الكتاب صادر باللغ��ة االنجليزية فهو يدرس
لط�لاب الجامع��ات ف��ي المراح��ل االول��ى
وكذلك لطالب الماجس��تير
والدراس��ات العلي��ا ف��ي
كثي��ر م��ن الجامع��ات
العالمي��ة .ويتميز الكتاب
بالمزج الفريد بين كونه
كتابا دراسيا ودليال يمكن
من خالله فه��م البرنامج
االحصائ��ي  .spssحي��ث
تق��دم م��واد ه��ذا الكت��اب
بأس��لوب ش��يق يتدرج من
البداي��ات االساس��ية لفه��م
االحصاء إلى الفهم المتقدم
الذي يلب��ي احتياجات طالب

المستويات المتقدمة في الجامعات وبخاصة
لدارسي العلوم االجتماعية ،استطاع الكاتب
بروح��ة المرحة ان يقدم امثل��ة ال تخلوا من
طرافة مس��تمدة من بيانات العالم الحقيقي
مثيرة لالهتمام لتصل إلى عقول الدارسين
بسالسة ويس��ر .لذا استحق الكاتب
وبج��دارة جائ��زة افض��ل الكت��ب
المس��تمرة ف��ي النش��ر للع��ام
.2013
الكتاب يع��د مفيدا الولئك الذين
يواجهون صعوبة في فهم كتب
االحص��اء الت��ي تق��دم برتاب��ة
ممل��ة .فهن��اك تركي��ز في كل
فص��ول الكتاب عل��ي الجوانب
العملي��ة ف��ي تحلي��ل البيانات
وتفس��يرها والتش��ديد ايضا
علي ايضاح االسس النظرية
التي تقوم عليها.

ه��ذه ال��دول ال يتاح لهم الحصول علي خدمات عالية تس��اهم في تحس��ين
دخولهم وتحس��ين معيش��تهم .كما يرى الدكت��ور عبدالمطلب ايضا ان هذا
االمر يس��تدعي كل الوسائل والبدائل الفاعلة للعمل علي تطوير مؤسسات
التموي��ل متناهي الصغر واس��تدعاء منهجية بنك جرامي��ن والذي يعد رمزا
والية ناجحة لتوس��يع نطاق التمويل متناهي الصغر .وقد اخذ الكاتب مصر
نموذج��ا يقوم علية التحليل ويتناول الكتاب من خالل فصوله االثني عش��ر
سياس��ات مواجهات الفقر واالبعاد المختلفة للتمويل متناهي الصغر ،ويرى
ان اهمي��ة الكت��اب تنبع من انه يط��رح موضوعا للبح��ث والتحليل يمكن ان
يسهم في القضاء على الفقر في الوطن العربي.

ق��ام مرك��ز ابح��اث ودراس��ات الن��وع اإلجتماعي
والتنمية بجامعة صنعاء بتنظيم دورات تدريبية
ضمن سلس��لة ال��دورات الت��ي يق��وم بتنظيمها
لط�لاب وطالب��ات المس��توي الرابع لط�لاب كلية
العلوم وكلية اآلداب قسمي المكتبات والفلسفة،
قدم خالله��ا كادر المكتبة الفني الذي تم تدريبه
خارج اليمن وداخلها برامج تدريبية خاصة بتنمية
مه��ارات الباحثين والباحثات م��ن طالب وطالبات
الجامع��ة وذلك ف��ي كيفية البحث ع��ن المصادر
والمراج��ع بالط��رق االلكتروني��ة الحديث��ة ف��ي
المواق��ع االلكترونية العالمي��ة المتخصصة تأتي
هذه ال��دورات تواصال مع جهود المركز بالتعريف
بأنش��طة المكتب��ة والتعري��ف بخدماته��ا لطالب
وطالب��ات جامع��ة صنع��اء وايمان��ا بأهمي��ة دور
المكتبة في إثراء العملية األكاديمية و لما توفره
لمرتاديه��ا من كت��ب ومراجع تعمل على توس��يع
مداركهم ومعارفهم.
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)*(
أصبح لمفهوم النوع االجتماعى – والذي
يع��رف بمصطل��ح - Genderاألهمي��ة
القص��وى في التنمية الت��ي من المتوقع
منه��ا أن تؤدى إلى أوضاع حياتية أفضل
للجمي��ع وف��ى كاف��ة المج��االت .وه��و
مفهوم ثقافي نس��بى ألن��ه يختلف من
زم��ن لزم��ن ومن مجتمع آلخر ويش��كل
نظرة المجتمع ألدوار وإمكانيات وحقوق
وواجبات كل من المرأة والرجل.
ويتم استخدام مفهوم النوع
االجتماعي:
كاس��تراتيجية للتنمي��ة وتعنى إتاحة
الف��رص والموارد لجمي��ع فئات المجتمع
للوص��ول الع��ادل والتمك��ن الفعال من
مجهودات التنمية.
كمكون مؤثر يقوم على فهم احتياجات
المجتم��ع واالس��تغالل االمث��ل لق��درات
افراده ومؤسس��اته لتحقيق المش��اركة
الفعالة في التنمية.
اذ ًا  :إدم��اج الن��وع االجتماع��ي ه��و
اسرتاتيجية عمل يف التنمية وليس
هدفا يف ح��د ذات��ه ،اذ ان الهدف هو
تحقيق التنمية.
ما هو النوع االجتماعى؟
يختل��ف مفه��وم الن��وع ع��ن المفه��وم
الع��ام للجنس؛ فالجن��س يعنى األحوال
البيولوجية والتي تق��ود إلى تحديد نوع
أو جن��س كل من الم��رأة والرجل ،بينما
يعن��ى النوع االجتماع��ى الهوية والكيان
اإلنس��اني الذي يتم تش��كيله اجتماعيا،
ويتأثر بما يتم تحديده باإلدراك الحسي
االجتماع��ي لآلث��ار واألدوار الذكورية أو
األنثوية.
وبينم��ا يتص��ف الجنس بكون��ه عنصراً
ثابت��ًا ال يتغي��ر ،ف��إن ال��دور والهوي��ة
االجتماعية هي عناصر قابلة للتغير من
خالل عمليات التنش��ئة االجتماعية التي

تب��دأ منذ اليوم األول ف��ي حياة المولود،
وتستمر طوال فترة التنشئة االجتماعية
وتؤثر على الط��رق التي يتخذها األوالد
والبن��ات ف��ي تفكيره��م وتصرفاته��م
وس��لوكياتهم ،كما تنعكس على األدوار
والوظائف واألعمال التي يتم تشجيعهن
عل��ى القيام به��ا عند النض��ج ،كما أنها
تتأث��ر أيض��ًا بواس��طة االنطب��اع العام
المكون لدى المجتمع ،والصور التقليدية
النمطية عن المرأة ،والصورة اإلعالمية
ع��ن الم��رأة والرج��ل حي��ث تختلف من
مجتمع إلى آخر ،وم��ن ثقافة إلى أخرى.
وم��ن العوامل الت��ي تؤثر عل��ى أوضاع
وأدوار كل م��ن الرج��ال والنس��اء ف��ي
المجتم��ع نج��د العمر ومس��توى التعليم
والتقالي��د المجتمعية والزم��ن والموقع
الجغرافي للمجتمع وغيرها .
ما أهمية النوع االجتماعى يف
التنمية؟
هن��اك العدي��د م��ن العقب��ات المرتبطة
بالواق��ع المجتمعي للمرأة والتي تضعف
وتح��د من قدرته��ا على االس��تفادة من
التنمية والمش��اركة الفعال��ة فيها .وبما
أن االخت�لاف في النوع ينتج عنه اختالف
ف��ي اهتمامات وأولوي��ات كل من المرأة
والرجل فان ذل��ك يؤكد ضرورة أن يتم
مراع��اة احتياجات النس��اء والرجال على
حد سواء .لذا فإن رؤية النوع االجتماعى
تسعى إلى التأكد من أن الفوائد العائدة
من التنمية تصل إلى الفئات المستهدفة
من الرجال و النس��اء وال تقف عند أولئك
الذين هم في مركز أفضل يس��مح لهم
باالس��تفادة منها ،وأن مجهودات التنمية
سوف تؤدى إلى أوضاع اجتماعية أفضل
ف��ي كافة المجاالت .ه��ذا باإلضافة الى
أنها تتيح الفرصة لمش��اركة الجميع في
عملي��ة التنمي��ة مما يؤدي الى الش��عور
باالنتماء وبالتالي االلتزام بما يتم عمله

والرغبة في إنجاحه و استمراريته .ومن
خالل الرؤي��ة النوعية يمكن العمل على
ما يلي:
مش��اركة كل فئ��ات المجتم��ع ف��ي
االستفادة من برامج التنمية.
مواجه��ة ح��االت ع��دم المس��اواة في
الوصول الى الموارد والتمكن منها؛
تعزي��ز التنمي��ة المس��تدامة القائم��ة
على الفرص المتكافئة في صنع واتخاذ
القرار.
توفي��ر المعلوم��ات واالحصائي��ات
وتصنيفها طبقا للنوع االجتماعى وذلك
به��دف تحليله��ا والوق��وف عل��ى جذور
المش��كالت التي تعوق تحقي��ق التنمية
الشاملة و المستدامة.
التع��رف عل��ى احتياجات كاف��ة الفئات
والمجتمع��ات والوص��ول إل��ي احتياجات
الفئات المهمشة وتلبيتها وربطها بآليات
صنع القرار.
العم��ل عل��ى قطاعات قد تك��ون غير
مطروقة – رغم أهميتها – لعدم الدراية
به��ا أو باحتياج��ات المجتم��ع له��ا عل��ى
المس��تويات المختلف��ة حت��ى نصل الى
التنمية على المستوى القومي.
املستويات املختلفة لسياسات النوع
االجتماعى:
إن مش��اركة جمي��ع فئ��ات المجتم��ع في
العم��ل داخ��ل المؤسس��ات االجتماعي��ة
والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة يعتب��ر
عام� ً
لا هاماً في إنجاح م��ا تقوم به تلك
المؤسس��ات ،وتأكيدا لدورها كمش��ارك
فع��ال ومؤث��ر ف��ي عملية صن��ع واتخاذ
الق��رار وحت��ى تكون التنمية مس��تدامة
وشاملة .
* المصدر :ضمن سلسلة «األدلة اإلرشادية» التي
يصدره��ا مركز خدمات المنظم��ات غير الحكومية
المؤسسة األمريكية للتنمية

كاركتير

اقام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
باليمن ورش��ة عمل عن كتابة التقارير اإلنسانية للصحافيين
اليمنيي��ن م��ن  27 - 26نوفمبر 2013م حضرته��ا من مركز
ابحاث ودراسات النوع اإلجتماعي األستاذة سلوى الحدأ  ،تخلل
برنامج اليوم األول من الورشة مواضيع عن األزمة اإلنسانية
ف��ي اليم��ن ودور المنظم��ات غي��ر الحكومية في اإلس��تجابة
اإلنس��انية وتطرق��ت ورش��ة العمل ال��ى التقارير اإلنس��انية
ومصادره��ا وبراهينه��ا و االخالقيات اإلعالمية ف��ي كتابتها ،
بينما ركزت الورش��ة في الي��وم الثاني الى كيفية ادماج النوع
اإلجتماع��ي في القضايا اإلنس��انية والتغطي��ات الصحفيه له
في الصحف اليمنية  ،تم بعدها تزويد الصحفيين الحاضرين
بالتقارير اإلنسانية لالوتشا ونشراتها الصادرة عبر اإليميالت
ومن بينها اس��تراتيجية اس��تجابة حيث تحتوي اس��تراتيجية

االس��تجابة اإلنس��انية لع��ام 2014م عل��ى منهج ذو ش��قين
 ،الش��ق األول ه��و تقديم المس��اعدة المنقذة للحي��اة لتلبية
احتياج��ات اليمنيين األكث��ر تعرضا للمخاطر ،والش��ق الثاني
يهدف الى انقاذ الناس المس��تهدفين وانتشالهم مما هم فيه
والحد من تعرضهم للمخاطر.
الن��وع اإلجتماع��ي ه��و أح��د المح��ددات الرئيس��ية للتعرض
للمخاط��ر في اليمن وعلى مدى الس��نوات الخم��س الماضية
احتلت اليمن بصورة مس��تمرة المرتبة األخيرة من  135دولة
ش��ملها اس��تطالع المنت��دى االقتص��ادي العالمي في مؤش��ر
الفج��وة العالمية للنوع اإلجتماعي لذا يت��م دمج تحليل النوع
اإلجتماعي في األنش��طة ،وس��يتحقق ذلك من خالل التدريب
والدعم الفني للجهات اإلنسانية الفاعلة.

د .صالح حميد

benhuomid@yahoo.com

استاذ االتصال الجماهيري مساعد – جامعة صنعاء

بع��د مقال اس��تفزازي نش��رته (  )New York Timesفي
الع��ام 2013م عن وضع الم��رأة المتعلمة ف��ي الجامعات
األمريكية  ،حاولت مجلة أقواس  ،أن تتبنى الفكرة لتقدم
دراس��ة عميقة عن الموضوع ذاته ،م��ن منظور (الثقافة
األكاديمية في المجتمع األمريكي بين الذكور واإلناث).
وخلصت الدراس��ة إل��ى أن الطبقة الحاكم��ة تتكون في
معظمها م��ن الذكور وه��ذا كفيل بأن يوق��ع الحكام في
أخطاء ينتفع منها الذكور وحدهم .
انطالق��ا م��ن ه��ذه الرؤي��ا أحبب��ت أن استش��هد بها في
مقالي هذا في نش��رتنا الحالية ،السيما أن صدورها أتى
متزامن��ا مع ولوج عام مي�لادي جديد  ،أرى انه عام العمل
األكاديم��ي والتطوير النوعي في مركز أبحاث ودراس��ات
النوع االجتماعي والتنمية.
وارتأي��ت أن أبدأ من حيث س��بقنا اآلخ��رون  ،حيث نلمس
أن اغل��ب الجامع��ات العالمي��ة ب��دأت في إث��راء مناهجها
األكاديمي��ة في مجال التنمية والن��وع االجتماعي ،بعد أن
توصلت العديد من الدراسات البحثية في تلك الجامعات إلى
أهمية إشراك النوع االجتماعي في مختلف مجاالت الحياة
 ،وك��ون الجامع��ات العربية مازالت تحب��وا نحو هذا العلم
الجديد وإرس��ائه في مناهجها األكاديمي��ة  ،إال أن الدعوة
إلى تأسيس قاعدة بيانات بحثية تخص النوع االجتماعي
ف��ي اغل��ب جامعاتنا العربي��ة  ،باتت ض��رورة ملحة على
القي��ادات التي مازال��ت تنظر لفكر الن��وع االجتماعي من
منظور آخر ،وإذا ما قررنا االس��تفادة من تلك الدراس��ات
العالمية التي ركزت على ثقافة التنمية والنوع االجتماعي
ف��ي مناهجه��ا األكاديمية ،بالتأكيد س��نخلق رؤية جديدة
للثقافة األكاديمي��ة من منظور النوع االجتماعي بما فيها
روح التناف��س األكاديمي داخل الجامع��ات و بروز العديد
من النساء األكاديميات في مجاالت علمية مختلفة.
وعن كيفي��ة تحفيز األكاديمية للوصول إلى مناصب عليا
تؤكد إحدى الدراسات اإلعالمية األمريكية بأن وجود أنثى
واحدة ضمن طاقم برنامج تلفزيوني ،يرفع نسبة النساء
على الشاش��ة م��ن  % 36إلى  . % 42في عال��م فيه % 84
م��ن المحامين م��ن الذكور مع  % 84من مس��اعديهم من
اإلناث هو مكان مختلف عن عالم تحتل فيه النساء مواقع
السلطة االجتماعية *.
أي أن عامل ظهور المرأة  ،كان تحفيزيا للبقية من خالل
تقل��د المناص��ب العليا في صن��ع القرار ،وف��ي جامعاتنا
العربية هناك عمل ممنهج ف��ي إعاقة وصول األكاديمية
إلى صنع القرار األكاديمي وهذا مما حد في عدم ظهورها
أكاديمي��ا  ،لك��ون الثقافة األكاديمي��ة وارتباطها بالتنمية
النوعي��ة م��ا زالت غائب��ة لدى صانع��ي القرار ف��ي اغلب
جامعاتنا العربية ومنها جامعاتنا الحكومية اليمنية .
ليس م��ن المنطقي أن تكتفي الم��رأة اليمنية بالمؤهل
الجامع��ي ث��م تعود إل��ى منزله��ا  ،فاألصل ف��ي العملية
التعليمي��ة أن تبقى عنصرا فاعال في تنمية وبناء الوطن،
م��ن خالل وصولها إلى أعلى المراتب األكاديمية في صنع
الق��رارات بالجامع��ات حت��ى تضع لنفس��ها إط��ارا تنمويا
يمنحه��ا ثقافة النوع األكاديمي داخ��ل الجامعات  ،ومع أن
العملي��ة تبدو فيه��ا الكثير من الصعوب��ات إال أن ديمومة
البقاء والبروز البد أن تكون ش��عار األكاديميات ،وكذا من
يصنعن العمل األكاديمي في مجاالت التأهيل المختلفة ،
وهي بالمناسبة دعوة أيضا إلى إرساء الثقافة األكاديمية
في مناهجنا الدراسية سواء في مرحلة التدريس الجامعي
أو الدراسات العليا .
وه��ذا م��ا نأم��ل ف��ي تحقيق��ه ف��ي رؤيتن��ا األكاديمية
القادمة.
*http://www.rojnameyakurdistan.net/index.php/2011-12-30-10-31-12-2011/05-31-10-31-12-2011/09-24-10-31
05-43-00-25-08-2013-802/25

