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ه تجراءاالفصل األول    موضوع الدراسة  أھمیته و
المنھجیة

ه الدراسة الى التعرف على المشروعات تھدف ھذأھداف الدراسة  :  
استھدفت  النھوض االجتماعیة التي قدمت للمرأة او استھدفت المرأة (

بالمرأة وتمكینھا اجتماعیاً على نحو مباشر أو غیر مباشر ). وھي مشاريع 
متنوعة ومتعددة   نظرا لتعدد وتنوع المجال االجتماعي  فھو ال يشغل حیزا 

مجاالته وصوره في أكثر من سیاق ويرتبط بمتغیرات محددا بذاته بل تتموضع
متعددة  بل يمكننا القول ان المجال االجتماعي ھو المجال العام في المجتمع  

جوھر المجتمع وأعمدته الرئیسیة . ومن ھنا  تظھر الصعوبات الذي يشكل 
التي يالقیھا الباحث في ھذا المجال  ناھیك عن ان المشروعات الخاصة 

تنفصم عراه بین االجتماعي والسیاسي تعكس تداخل عضوي البالمرأة 
واالقتصادي والثقافي ومن ثم فإننا سنحاول الى حد كبیر اعتماد مقاربة 
منھجیة تسمح بتناول المجال االجتماعي مع قدر ضئیل من التناول للمجاالت 
المحیطة به .  وسنركز على المشروعات الخاصة بالمرأة في المجال 

خالل خمس سنوات سوءا قدمت من جھات حكومیة او من جھات االجتماعي
محلیة أھلیة او دولیة . 

: تأتي أھمیة ھذه الدراسة في إطار المشروع العام الذي أھمیة الدراسة  
تندرج فیه وھو اإلحاطة بمجل قضايا المرأة ومجاالتھا في عموم الوطن العربي 

عددة بدءايضم في طیاته مراحل متضمن مشروع مسحي شامل
بالمشروعات الخاصة بالمرأة سیاسیا واقتصاديا ثم اجتماعیا .. ولعل ھذا 

أول قاعدة بیانات ومعلومات تأسیس نظمة المرأة العربیة وع سیمنح مالمشر
حول واقع المرأة العربیة في جمیع الدول مستقاة من ارض الواقع وبعیدا عن 

تقديريا من البعض .  وھذه الینبغیات واالفتراضات غیر المنطقیة المعتمدة
رؤية متكاملة رالقاعدة من البیانات المیدانیة ترتبط بتحلیل منھجي سیوف

للواقع المجتمع الذي تعیش في إطاره المرأة العربیة ويوفر رؤية ومدخل لوضع 
اجندة عمل وفق معطیات امبیريقیة قابلة للتحقیق وھنا تكمن األھمیة الكبرى 

يعد من المنطق ابدا ان نتحدث عن المرأة دون ان لھذا المشروع  النه لم
فتستھدنتلمس میدانیا اإلمكانات والمشاريع التي تتعامل معھا والتي

في أولوياتھا. النھوض بھا في إطار رؤية سیاسیة في كل دولة تضع المرأة

اعتمدت ھذه الدراسة منھجیة السؤال من خالل منھجیة الدراسة  :  
التي صممت من قبل فريق البحث في المشروع وصحیفة االستبیان

االجتماعي وبعد التدقیق في كل جوانب االستبیان ومجاالته تم اعتماده من 
والجھة المنظمة لھذا المشروع . رئاسة الفريق 
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تستھدف الدراسة المشروعات الخاصة  بالنھوض بالمرأة عینة الدراسة   : 
داني الى مختلف الجھات الحكومیة اجتماعیا ولھذا اعتمدنا النزول المی

واألھلیة ذات العالقة المباشرة  . فھناك الكثیر من الجھات الحكومیة واألھلیة 
(محلیة/دولیة) ترتبط بالمرأة وتستھدف المرأة من نشاطھا  ولكننا راعینا 

لطبیعة االھتمام المباشر بالمجال االجتماعي وفق التحديد المسبق ل
والذي تم إقراره من النھوض االجتماعي بالمرأة ر المشروع ومضمونه وعناص

ونعرض الغرض بالقاھرةقبل فريق العمل ورئاسته في اجتماع مخصص لھذا 
لذلك  كما يلي : 

تعريف المشروع :
منظومة من األنشطة تقوم بھا مؤسسة حكومیة أو أھلیة وطنیة أو دولیة 

فذ على مستوى بصورة مستقلة أو بدعم من مؤسسة / منظمة دولیة، ين
وطني أو محلي، ويستغرق مدى زمنیا مغلقا أو مفتوحا ويستھدف النھوض 

بالمرأة وتمكینھا اجتماعیاً على نحو مباشر أو غیر مباشر .

عناصر النھوض بالمرأة اجتماعیًا
تغییر الوضع االجتماعي للمرأة واالرتقاء بمكانتھا ودورھا في اتخاذ القرار - 

في األسرة والمجتمع.
نمیــة وعــي المــرأة بــذاتھا  كفاعلــة فــي المجتمــع فــي إطــار أدوارھــا ت- 

اإلنجابیة واإلنتاجیة والمجتمعیة.
تعزيز قیم المواطنة وإدراك أھمیة المشاركة في المجال العام.- 
تمكین المرأة من ممارسة حقوقھا وأداء واجباتھا وتحمل مسئولیاتھا. - 
النمطیة الـى المـرأة العمل على بث مفاھیم ذھنیة جديدة تغیر النظرة- 

(خاصة صور التمییز الثقافي واالجتماعي)، ونشر ثقافـة المسـاواة بـین 
الجنسین. 

ــن -  ــد م ــو مزي ــا نح ــدراتھا وتوجیھھ ــرأة وق ــاءة الم ــل لكف ــف األمث التوظی
المشاركة. 

حماية الفئات الضعیفة والمھمشة من النساء وإدماجھن في الحیاة - 
االجتماعیة. 

بعد العودة لفريق البحث المیداني تم مراجعة : كیفیة تحلیل البیانات
االستمارات  واحدة واحدة  وحذف التي ال تستوفي  الشروط المحددة لھا 

سبعیناستمارة (أي 70منھجیا  ووفقا لذلك استھدفت ھذه الدراسة 
مشروع)  ولكن الصعوبات المیدانیة أظھرت لنا الكثیر من التداخل بین طبیعة 

لمجال االجتماعي رغم تدريب الباحثین على طبیعة ھذا المشاريع وا
االستمارة ونوعیة المشاريع المستھدفة ومع ذلك جاءت االستمارات تتضمن 
بعض األخطاء من حیث عدم اكتمال بیاناتھا والتي رفض المبحوثین إكمالھا 



6

استمارة مكتملة لكل 61استمارة واعتمدنا الباقي بعدد 6وھنا تم حذف
ستمارات لم ترتبط بالمجال االجتماعي حیث تم تسلیم نسخ ا3ء تھا وإلغاابیان

بیاناتھم عن التعلیم فجاءتمنھا إلدارة المشاريع االجتماعیة ببعض الوزارات 
وتم تفرغ .  والصحة وھي مجاالت تم دراستھا من قبل ضمن مشروع اخر

صاء(يعمل في الجھاز المركزي لإلحاالستبیان إحصائیا من قبل خبیر إحصائي
. spss) بنظام اإلكسل ونظام -بدرجة وكیل الجھاز المساعد –

صعوبات الدراسة  :
اعترضت الدراسة صعوبات متعددة ترتبط بعدم التجاوب من قبل المبحوثین 
سوءا في المؤسسات الحكومیة او األھلیة  فقد رفض بعضھم التجاوب مع 

ون مع الباحثین لكنھم لم يكملوا قبل بالتعاوآخرين فريق البحث المیداني
. إضافة  إلى  ان عدد من االستمارات لم يتم اإلجابة فیھا لعدد من بیاناتھم 

التساؤالت فتتم اإلشارة إلى ذلك بعبارة(غیر مبین ). .

الخصائص العامة لعینة الدراسة  : 
ث يتضح من الجدول التالي تنوع وتعدد الخصائص العامة لعینة الدراسة من حی

البني المؤسسیة التي تم استھدافھا والتي استجابت لفريق البحث 
ةالمیداني ، فھي مؤسسات حكومیة وأھلیة  بعض المؤسسات األھلیة ممول

منذ بداياتھا من مانحین أجانب ، جمیع ھذه المشاريع تركز على قضايا 
اجتماعیة بالمفھوم العام للكلمة وتتضمن مجمل الخصائص التي تم تحديدھا 

، إضافة إلى  أنھا  مشاريع  متعددة في لمعنى النھوض االجتماعي بالمرأة 
جغرافیتھا حیث تمثل بعضھا محافظات غیر العاصمة وتمتد الى الريف وال 
تكتفي بتمثیل الحضر .  من أھم مجاالت العمل لھذه المشاريع  ( تمكین 

ثل الخیاطة ، المرأة سیاسیا  ،  تدريب المرأة مھاراتیا على مشاريع خاصة م
دبلوم السكرتارية ، تعلیم المرأة مھارات إدارة مؤسسات أھلیة ، برامج األسرة 
المنتجة ، محو األمیة ، تطوير مھارات للمعاقات حركیا ، تطوير مھارات الطالبات 
، تعزيز مفھوم المواطنة، مناھضة العنف ضد النساء ، مناھضة الختان ،تأھیل 

یة القیادات الشابات ،تنمیة المرأة والطفل ، بناء المعاقات من النساء .، تنم
مشاريع صغیرة مدرة لدخل األسرة ،) 

ة التي تم النزول ماو المنظ) يبین اسم المؤسسة 1جدول رقم (  
المیداني الیھا 

%العدداسم المؤسسة
34.9الیمنیة الخیريةجمعیة رعاية األسرة

11.6منظمة صحفیات بال قیود
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وزارة الشئون االجتماعیة والعمل على 
23.3ملة العاتعزيز قدرات المرأة

11.6األسرة المنتجةمركز حمراء غلب
المنتجة الخیرية السنوية مركز األمل لألسر

11.6والتنمیة االج

11.6لألسر المنتجةالبرنامج الوطني
11.6لمنتجةبیت میعاد واألسر امركز

11.6اللجنة العلیا لالنتخابات واالستفتاء
مركز المستوى األول لجمعیة التنموية 

11.6االجتماعیة

23.3جمعیة التحدي لرعاية وتأھیل المعاقات
11.6صنعاء–صندوق الرعاية االجتماعیة 

11.6لحقوق اإلنسانالشقائق العربي منتدى 
34.9عالمیات الیمنیاتمنتدى اإل

11.6مؤسسة تنمیة القیادات الشابة
11.6المدرسة الديمقراطیة

جمعیة اإلصالح االجتماعیة الخیرية قطاع تنمیة 
23.3المرأة

23.3جمعیة األمانة لرعاية الكفیفات
11.6لتدريب واالستشاراتلبناء 

58.2منظمة سول لتنمیة المرأة والطفل
11.6مركز سوفت لتنمیة المجتمع واألسرة المنتجة

11.6جمعیة عمران النسوية
34.9جمعیة االمل االجتماعیة الخیرية النسوية

11.6مركز البر لتنمیة المرأة
11.6مركز تنمیة المجتمع واألسر المنتجة دار سلم

23.3وزارة الزراعة والري
سنان التابع لجمعیة التحدي لرعاية مركز األ

11.6المعاقات

11.6المؤسسة العربیة لحقوق اإلنسان
23.3لمرأةإدارة ا-زارة حقوق اإلنسان و

11.6وزارة المیاه والبیئة
11.6المنتدى االجتماعي الديمقراطي

11.6برنامج نماء للتمويل الصغیر
23.3األمل للخدمات اإلنسانیةمشروع رابطة میالد 

23.3قطاع تنمیة المرأة–وزارة اإلدارة المحلیة 
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11.6دامة تنمیة المستلالمؤسسة االجتماعیة ل
58.2اتحاد نساء الیمن
/ إدارة تنمیة وزارة الشؤون االجتماعیة

11.6المرأة العاملة

23.3جمعیة كل البنات للتنمیة
11.6ة العال االجتماعیة الخیرية النسويةجمعی

61100.0االجمالي

:واقع المرأة في الیمن الثانيالفصل 

مدخل : 
يتصف بضعف التطور ،بأنه مجتمع تقلیديالمجتمع الیمنىُيعرف

وبانخفاض المستوى الثقافي والتعلیمي،االقتصادي واالجتماعي والسیاسي
ما مرحلة مجتمع ينتمي إلىفالیمن ألمیة خاصة بین النساء،وارتفاع معدالت ا

يتضمن ذلك وصفه بأنه مجتمع تقلیدي Pre-capitalismالرأسمالیةلقب
خطواته نحو التحديث تشكل المؤسسات أولىفيزراعي 

یةوأھم الوسائط االجتماعالفاعلةالبنى االجتماعیة القبیلة/العشیرة)(ةالعصبوي
Social Agentsالعائلةوتعد مؤسستا ،م وانتماءاتھاالفرادفي تحديد والءات

جزءاً كبیراً من إنبل في تنشئة األفراد،أھم الوسائط االجتماعیة والقبیلة
شخصیة الفرد تتكون ضمن ھاتان المؤسستان.

للرجل لم تبـدأ المساويةالیمنیة في استحقاقاتھاأجندة قضايا المرأة إن
ومـا ترتـب علیـه وأكتـوبرلتغییر السیاسي الذي أعقب ثورتي سـبتمبر مع اإالَّ 

ث مجتمعي عام يمكن اعتباره المسلك الرئیسـي الـذي مـن خاللـه يمن تحد
خروج أنومن ھنا يمكن القول .أدوارھا ومجاالت نشاطھاةظھرت المرأة مجدد

اق كـان مـن خـالل التعلـیم وااللتحـPublic Sphereالمرأة إلـى المجـال العـام 
وكان للمتغیـرات االجتماعیـة واالقتصـادية والسیاسـیة ،سوق العمل الحديثب

خلـق تقبـل محـدود مـن المجتمـع تجـاه المـرأة ونشـاطھا فـي فيدوراً كبیراً 
بـل وأدوارھـا،فالتعلیم ساعد المرأة الیمنیة على تغییر وظائفھا ،المجال العام

وذات أھمیة كبرى من أجل إن التعلیم والتدريب والتثقیف كلھا متطلبات حیوية
الرئیسـیة لولـوج البوابـةالتعلیم ھـو يعتبر و. حضورھا في المجال العامتفعیل 

ذلـك فـيبمـا اته،نشـاطمختلـف فـيوالمشـاركة المجـال العـام المرأة إلـى 
آلیة لتمكین المـرأة أھمأنفي ھذا السیاق يرى الباحث .النشاط السیاسي
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إلـى إضـافة(األولـى بالدرجـةيتطلـب اعیـاً من تجديد أدوارھـا سیاسـیاً واجتم
المتغیرة. لممارسة أدوارھا مقتدرةالتجديد القانوني) تعلیمھا وتدريبھا لتكون 

فـإن -1962عام -متأخراً ةا كان الیمن قد دخل عالم التحديث والعصرنـَّ مول
إشـراكطیاتھـا الـدعوة إلـى فـيعملیة التحديث التي قادتھا الدولة تضـمنت 

المرأة تتجـه نحـو التعلـیم والعمـل وتجـدد أتالمجال العام، وھنا بدفيالمرأة 
ســیاق مجتمعــي إطــارلكــن ذلــك يــتم بــبطء شــديد وفــى ، نشــاطھا وأدوارھــا

.العامفي المجال المرأة دوروثقافي لم يتعود بعد ولم يتقبل ُكلیًة 

اسـي ارتبط بشكل أسالدور السیاسي للمرأة الیمنیة أنالجدير بالذكر 
ممارسـاتھا التحديثیـة علـى فـياعتمـدت التـيالوطنیـةبعملیه بناء الدولة 

أوضـاعخلـق ذات أھمیـه كبیـرة فـيھـاباعتباروالتشـريعیةاآللیات القانونیة
السیاسـیة ارتبطـت حقـوق المـرأةاألسـاسوعلى ھذا ة ؛وممارسات جديد

بالدولـة التـيواالجتماعیة واالقتصادية (أي نشاط المرأة في المجـال العـام) 
حقوقاً جديدة للمـرأة تـدفع بھـا إلـى مجـاالت منحت عبر تشريعاتھا وقوانینھا 

إلى سوق العمل الحديث، وبالتالي شكلت ھذه القـوانین والمختلفةالتعلیم 
سنداً رسمیاً داعماً، ولكن إخـراج ھـذه القـوانین ومناقشـتھا يـتم فـي دوائـر 

الـذي يعبـر عـن قـدرتھم فـي األمر،تغیب عنھا المرأة ويسیطر علیھا الذكور
تصـف يويتم إخراجھا بطريقـة ،للمرأةالمساندةالتأثیر على مضمون القوانین 

لتفسـیر ةمضمونھا بالغموض والقصور مما يعطي ھؤالء القائمون علیھا فرصـ
الذي  يحرم المرأة من توسیع مساحة األمر،القوانین وفق ثقافتھم التقلیدية

سند القانون للمرأة كـانإن .والمساواةاإلنصافبدأ ويقلل من م،االختیار
وقدرتــه ،يصــطدم بقــوة المــوروث االجتمــاعي والثقــافيلوال يــزا

بتأنیــث التعلــیم وتأنیــث ىمــا يســمبحیــث ظھــر للمــرأةألدوارالتنمیطیــة
لـه خصوصـیته الواقع االجتماعي كمـا تشـكل تاريخیـاً أنالوظیفة، معنى ذلك

أيضاً .وتحديد مجاالتھاوأدوارھا المرأةنشاطاتتشكیلفي

ال بـالمرأةالغبن الالحق إن-كما يرى الباحث-يمكن القولالصدد افي ھذ
بـالظروف االجتماعیـة أيضـاً وإنمـا ،يتصل في معظمه بغیاب النصوص القانونیـة

التمكــین أنوھنــا يؤكــد الباحــث .المجتمــعفــياالقتصــادية والثقافیــة العامــة 
مـن خـالل تنمیـة إالَّ ي الیمن لـن يـنجح ولـن يـأتي ثمـاره فالسیاسي للمرأة 

أي من خـالل تحقیـق تنمیـة مسـتدامة تھـدف إلـى تحسـین ،المجتمع برمته
المرأة فـي أوضاعتحسنوعلیه ست،األفرادلكل Quality of Lifeنوعیة الحیاة 

ولذلك . كإنسان منتج وكطاقة خالقةإلیھاسیاق تنموي تحديثي متكامل ينظر 
والتدريب واكتساب ھي بحاجة إلى التعلیمللمرأةالممارسة السیاسیة فقبل 

ــارات  ــيالمھ ــا المجتمع ــوير واقعھ ــذاتھا وتط ــوعي ب ــث مســتوى ،وال ــن حی م
المعیشیة والصحة والحريات العامة.
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:عن المرأة في الیمن إحصائیة* صورة 
 10.987.533مقابل رجال 10.551.462إجمالي عدد السكان  نساء
 71%  نسبة سكان الريف 29نسبة الحضر%
 79.4مقابل 10.5معدل المساھمة في النشاط االقتصادي
 60.0نسبة األمیة بین اإلناث
 40.7نسبة األمیة لكال الجنسین
) 75.1مقابل إناث 55.5سنة) 14- 6معدل التحاق اإلناث بالتعلیم

للذكور
2.496.457مقابل 1.773.629عدد الطالبات في المرحلة األساسیة

ذكور
ذكور386243مقابل 194786عدد الطالبات في الثانوية
 (ھیئاتھا اإلدارية من النساء فقط) 222عدد الجمعیات النسوية المغلقة

الیمنعموم جمعیة ومنظمة في 6335من أصل 
 اإلجمالي  العام لمؤشرات االلتحاق بالتعلیم الجامعي للیمنیین في

) (إناث 138405حكومیة (ذكور الجامعات في ال(2008_2007األعوام   
13324) اإلناث (38595الذكور ( وفي الجامعات الخاصة        )60863

(
  3914أعضاء ھیئة التدريس بالجامعات الحكومیة من الیمنیین (ذكور (

)731( اناث 
ومیة والخاصة اإلجمالي العام لمؤشرات االلتحاق بالجامعات الحك

)253816) ( كال الجنسین  75370) ( إناث   187446والمعاھد (ذكور 
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ان المرأة الیمنیة شھدت الكثیر من المتغیرات من حیث صفوة القول  
ارتباطھا بالتعلیم بمختلف مراحله وسوق العمل وظھرت مجموعة من القوانین 

كومة الیمنیة وقعت تدعم ولوج المرأة الى المجال العام خاصة وان الح
ومنھا اإلنسانوصادقت على الكثیر من االتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق 

االتفاقیة الخاصة بمنع التمییز ضد المرأة ولعل المتغیر السیاسي في الیمن 
والتنظیمات السیاسیة من خالل عضويتھا األحزاباظھر المرأة كناشطة في 

ھور فاعلیتھا كناخبة وام كان حضورھا وظاألحزابوبروز نساء في قیادات تلك 
يزال متدنیا . وھذا يرجع الى ضعف مستويات التحديث كمرشحة ال

االجتماعي وقوة الثقافة التقلیدية والخطاب السلفي الذي يقلل من اھمیة 
وبشكل عام استفادت المرأة الیمنیة من .  حضور المرأة في المجال العام
دية والسیاسیة ومن ذلك ظھور مؤسسات المتغیرات االجتماعیة واالقتصا

المجتمع المدني التي تعددت وتنوعت في انشطتھا وخاصة المنظمات 
الفاعلة في الیمن من حیث البرامج الموجھة الى واألجنبیةالیمنیة األھلیة

المرأة كالتدريب ومناھضة العنف  واكتساب مھارات عملیة جديدة ، الدعوة 
العمل السیاسي ، دعم المرأة في انتخابات الى تفعیل مشاركة المرأة في

المجالس المحلیة ،  نشر مفھوم المواطنة والنظر الى المرأة وفق ھذا 
المفھوم ، تعزيز وعي المجتمع بأھمیة األدوار اإلنتاجیة والمجتمعیة للمرأة ... 

وتغیب عن -المدن–وان كانت كل ھذه الفعالیات تدور في المراكز الحضرية 
إنھا تشكل ملمحا تحديثیا يجب اإلشارة إلیه .  وھنا البد وان نشیر الريف  اال

الى دور الدولة في تبني التشريعات القانونیة الداعمة للمرأة  وان كان ذلك 
ايدولوجیة النوع االجتماعي التقلیدية الستمرار يتم ببطئ شديد وفق 

برلمان . كناظمة لثقافة غالبیة صناع القرار السیاسي في الحكومة وال
تمكین المرأة سیاسیا واجتماعیا يرجع بشكل أساسي الى آلیاتولعل ضعف 

ضعف الدور السیاسي للدولة وضعف فاعلیة مؤسسات المجتمع المدني من 
إضافةحیث دعمھا للمرأة وتبي قضاياھا  وغیاب حركة نسوية في الیمن  

الموروث الثقافي ضمن البنى التقلیدية السائدة.قوة الى 
ومع ذلك فان المالحظ لواقع المرأة يجد ملمحا ايجابیا  يتمثل في خروج المرأة 

واألكاديمیاتموجودة في الجامعات والمعاھد فھيللتعلیم في كل مراحله 
نساء يعملن في مشاريع إضافةالمختلفة وتعمل في مؤسسات متعددة 

خاصة مدرة للدخل .
مؤسسات رسمیة تعني بشؤون الجدير بالذكر ان الحكومة الیمنیة شكلت 

المرأة مثل اللجنة الوطنیة للمرأة ووفقا لمطالبات نسوية مدعومة من 
وزارة) وفي 30المانحین تم إنشاء  إدارة  خاصة بالمرأة في كل وزارة (بعدد 

العام المنصرم صدر قرار  جمھوري  بإنشاء إدارات للمرأة في كل محافظة 
صورة ايجابیة عن الحكومة وتحت ضغوط محافظة) ومن اجل إعطاء 21(بعدد 

الممول األجنبي تم إعداد إستراتیجیة خاصة بالنوع االجتماعي  وھذا األخیر 
أصبح من المفردات التي يتضمنھا خطاب الحكومة . وللعلم فان المرأة الیمنیة 
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موجودة في دوائر صنع القرار السیاسي وان بتمثل ضئیل لكنه وجود غیر 
وزير) وامرأة واحدة في 35ان في الحكومة (من أصل مسبوق فھناك وزيرت

عضو) 111رجل) وامرأتان في مجلس الشورى (من أصل 300البرلمان مقابل(
وغیر  ذلك أصبح  للمرأة  وجود  في المحكمة كقاضیة ومحامیة ووكیلة وزارة 
وأستاذة في الجامعة وھي نشطة في مؤسسات المجتمع المدني من خالل 

األحزاب والتنظیمات السیاسیة فھناك نساء في قیادة حضورھا كعضو في
الحزب االشتراكي والمؤتمر الشعبي والتنظیم الناصري وفي حزب اإلصالح 

(اكبر األحزاب الدينیة) وھي حاضرة في قیادة المنظمات االھلیة وعضويتھا  
منظمة اھلیة  6335وأكثر نشاط للمرأة أصبح في المنظمات األھلیة . فھناك 

جد  المرأة فیھا من خالل العضوية في الھیئة اإلدارية او العمل فیھا  عالوة تتوا
منظمة اھلیة مغلقة(كل أعضاء الھیئة اإلدارية نساء) .  222على وجود  

خارطة المشاريع االجتماعیة الفصل الثالث

وضعیة المشروعات الخاصة بالمرأة في المجال االجتماعي : 
التي استھدفھا Mappingصورة كلیة للمشروعات لي يعرضالجدول التا

المسح المیداني وجمیعھا ترتبط بشكل مباشر بالمجال االجتماعي  وتتداخل 
يمكن الفصل بینھا وبین المجال االجتماعي ، فالتدريب مع مجاالت أخرى ال

على مھارات جديدة لیس مرتبطا بالمجال التعلیمي بل ھو مرتبط بشكل 
بناء القدرات لألفراد وتمكینھم من النشاط العام وھي مسألة بالغة مباشر ب

تتعزز بالدور انة األفراد ترتبط والمنظور االجتماعي حیث تقییم مكاألھمیة في
الذي يشغلونه وفق قدراتھم المھاراتیة والثقافیة والتعلیمیة .

وھذه الخريطة للمشروعات تشمل الريف والحضر حیث عمل المؤسسات 
ھلیة والحكومیة موزعة بین السیاقین االجتماعیین في الريف والحضر مع األ

غلبة تقديم المشاريع للحضر وفق تركز ھذه المؤسسات فیھا وضعف التواجد 
لھذه المؤسسات او حتى فروعھا في المناطق الريفیة .  

رجة ضمن خطط التنمیة الشاملة في دولكنه وفق برامج التنمیة المحلیة الم
وجه الحكومة الیمنیة الوزارات المعنیات والمنظمات األھلیة بضرورة الیمن ت

العمل اإلنمائي في الريف بل وتدعمه مالیا وخاصة في موضوع تعلیم الفتیات 
األمیة وبناء المشاريع الصغیرة ومحو والصحة اإلنجابیة والتثقیف السیاسي 

المدرة للدخل والتي يتم دعمھا كبرامج لمكافحة الفقر . 
توجد دراسات تقییمیه تحدد  مدي الجدير بالذكر ان ھذه المشاريع ال

االستفادة منھا  عدا تقییم المؤسسات التي أنجزت ھذه المشاريع وتقییمھا 
اقرب إلى التقییم االدارى الذي يسجل مسار انجاز المشروع  وفق الخطة 
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المعتمدة من الممول وھنا يغیب تقییم مدي التطور النوعي في حالة
المستھدفین من المشروع (النساء الالتي تم توجیه المشاريع نحوھن) 

يعني بالضرورة فالتدريب على مھارات عملیة مثل الخیاطة ودبلوم كمبیوتر ال
ربط المتدرب بسوق العمل  ومن ھنا فالكثیر من السیدات  والشابات الالتي 

مل رغم بناء يعملن لغیاب فرص العحصلن على تدريب مھني وتطور معرفي ال
والجدول التالي يعكس صورة لمجمل المشاريع قدراتھن المھاراتیة والمعرفیة .

االجتماعیة الموجھة للمرأة والتي استھدفناھا بھذه الدراسة . 

المستھدف من الدراسة ) يبین اسم المشروع2جدول رقم ( 
المیدانیة

%العدداسم المشروع
23.3اآلمنةمشروع األمومة

اإلعالمي وتسلیط األضواء دشآلیات الح
11.6شاباتالخاص بالقیادات ال

11.6برنامج المرأة والتكنولوجیا
11.6األسر المنتجةمركز حمراء علب

الحصاد والحصول على البن تقنیات ما بعد
11.6م / تعز

11.6مركز األمل
11.6في التنمیةإدماج المرأةمشروع 

لتنمیة المجتمع واألسرة البرنامج الوطني
11.6المنتجة

23.3واألسر المنتجةمركز بیت میعاد
11.6برنامج التمكین السیاسي للمرأة

المركز النسوي األول الجمعیة التنموية 
11.6االجتماعیة

11.6یمنیاترعاية وتأھیل المعاقات ال
11.6الیمنیة لخدمات المستھدفین

11.6برنامج الحماية القانونیة للنساء والطفل
11.6صفحات من حقوق اإلنسان

11.6طالبات لكلیة اإلعالم
11.6السكرتارية التنفیذية

11.6برلمان الطفل اإلنساني
ت الخدمات الصحیة والمجتمعیة ( العیادا

11.6المتنقلة )

11.6تدريب وتأھیل المرأة والفتاة
23.3تعزيز قدرات المرأة العمل الكريم والعدالة 
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االجتماعیة
مشروع السكن الداخلي للكفیفات في 

23.3محافظات الیمن

11.6كفالة الكفیفة
متدرب في إدارة منظمات 25تأھیل 

11.6المجتمع المدني

وع خمر المجتمعي لتأھیل وتدريب مشر
11.6البناء

تطبیق نظام الكوتا في االنتخابات الخاصة 
11.6بنقابة الصحفیین

11.6بناء وتأھیل المدارس في محافظه صنعاء
23.3حجة–تعزيز حقوق المرأة والطفل 

مركز تنمیة المجتمع لألسرة المنتجة 
11.6وشعوب

یة + تعلیم الخیاطة وتطوير فصول محو األم
11.6األشغال

مشروع ادوار الدخل لمحو األمیة لتعلیم 
34.9المھارات الجانبیة

الخیاطة والكوافیر والتوعیة حول حقوق 
11.6الصحة والتعلي–المرأة 

11.6جمعیة الزھراء االجتماعیة الخیرية النسوية
11.6مركز البر لتنمیة المرأة

11.6تنمیة المجتمع واألسر المنتجة دار سلم
مشروع دعم المرأة الريفیة ( تربیة الماعز 

11.6واألغنام  المحلي م

رعاية تأھیل المعاقات الیمنیات صحیا 
23.3ونفسیا

11.6إعانة الفقیر المحتاج
تدريب قیادات الوزارة في مفھوم النوع 

11.6االجتماعي

11.6مؤسسة لإلدارة العامة لتنمیة المرأةبناء
11.6النساء لمشاركة السیاسة
11.6برنامج نماء للتمويل األصغر

11.6معا نتعلم الحیاة
معمل قفزات للخیاطة في مجال الزي 

11.6المدرسي

11.6مشروع صوت الشباب
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11.6دبلوم السكرتارية وإدارة المكاتب
11.6لفرص المتكافئةا

11.6دعم األسر الفقیرة
11.6السن اآلمن للزواج

11.6الصحة اإلنجابیة في محافظة صعده
11.6االدخار االفتراضي

بناء قدرات المرشحات لالنتخابات في 
2011.6المجالس النیابیة لعام 

11.6نشر مفھوم الحقوق االنجابیة
61100.0االجمالي

ھذه المشاريع  شملت عدد من المحافظات الیمنیة واستھدفت المرأة في 
المراكز الحضرية والريفیة مع التفاوت في نسبة كل منھا .. وھنا تكمن 
اإلشكالیة اذ ان تمركز المؤسسات األھلیة والحكومیة في الحضر جعل توزيع 

موضوعیة من حیث ووفق مبررات الخدمات االجتماعیة يتم بتحیز للحضر .
والحكومیة جعل لعمل المنظمات األھلیة ستیة جیوجود التسھیالت اللو

نشاطھا يتمركز في الحضر  اكثر من الريف وھو االمر الذي ترتب علیه خلال 
كبیرا في التنمیة المجتمعیة وجعل من الريف  موطنا مستديما للحرمان 

التنمیة يكون حرمان الريف االجتماعي وفي سیاق غیاب التوزيع العادل لثمار 
جزءا من اإلقصاء والتھمیش المتعمد للسیاسات االقتصادية التي تعتمدھا 

التنمیة فان الفقر والحرمان فياإلعالن العالمي للحقالدولة .. بل انه وفق 
االجتماعي يعتبر انتھاكا لحقوق األفراد في المجتمع . 

ماعیة التي يعكسھا الجدول الجدير بالذكر ان خارطة المشروعات االجت
السابق تبرز مجاالت اجتماعیة غیر مسبوقة في الواقع الیمني مثل خدمات 
الصحة اإلنجابیة ، وتعلیم مفردات حقوق اإلنسان والتمكین السیاسي، 
وتأھیل المرأة في مجاالت حديثة مثل الكمبیوتر وإدارة المؤسسات الخاصة 

لمرأة كجزء أصیل من حقوق اإلنسان . التوعیة بحقوق او(المشاريع األصغر)  
ولعل نظرة فاحصة الى ھذه المشاريع تمكننا من القول انه في حال تعمیمھا 
على مختلف التجمعات السكانیة واستدامتھا  من شأنه إحداث نقلة نوعیة 
بالنھوض بالمرأة في كل مجاالت الشأن االجتماعي والثقافي وبناء القدرات 

أة . والتمكین الذاتي للمر

) يبین التغطیة الجغرافیة للمشروع3جدول رقم (
العددالتغطیة الجغرافیة للمشروع

17الوطن ككل
15العاصمة
21محافظة
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4مدينة
6قرية أو مجموعة قرى

1تسع محافظات في الیمن
3خمس محافظات فقط

1مديرية ( تظم مجموعة أخرى )
1نزيالت السجن المركزي

2مديريات محافظة صنعاء
1طالبات كلیة اإلعالم في الجامعات

2ثالث مديريات
1واحدة في المدينة حارة

حي دار سلم وما جاوره حزيز + السواد + 
1(صنعاء)شمیلة

1مديريات مصابین وحاالت في أمانة العاصمة
1(وزارة االدارة المحلیة)الوزارة

ظات التي يتواجد فیھا مؤسسات المحاف
1وفنیات تابعة للوزارة 

1العاصمة  ، تعز ، عدن    وغیرھا

الموجھة التوزيع الجغرافي للمشاريع االجتماعیةويوضح الجدول السابق 
في 26مشروع  (عینة الدراسة) تم تنفیذ 61للنھوض بالمرأة ..فمن إجمالي 

مشروع تم تنفیذھا في 13وعدد أكثر من محافظة ومدينة خارج العاصمة 
مديريات ريفیة  ومشروع واحد تم تنفیذه نوعیا لتدريب طالب كلیة اإلعالم 
بجامعة صنعاء ومشروع أخر استھدف نزيالت السجن المركزي بصنعاء من 
حیث إعادة تأھیلھن ودعمھن بعد خروجھن من السجن  والمشاريع األخرى 

مة صنعاء  بما في ذلك تنفیذ مشروع نفذت في المدن الرئیسیة وخاصة العاص
واحد إلعادة تأھیل وتدريب الموظفات في قطاع المرأة بوزارة اإلدارة المحلیة . 

المشروعاھداف) يبین4جدول رقم (
العدداھداف المشروع

توفیر الحماية القانونیة للنساء و األطفال 
1ضحايا العنف وت

نین التي تسبب دراسة قانونیه لمراجعه القوا
1النساءالعنف ضد 

والمتعاملون مع ضحايا دريب العاملون ت
1لعنفا

تدريب المستقدمین وتحويلھم بواسطة 
1القروض لتحسن وضعھم 
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وتدريسھن و یاتاالعالمأھیل طالباتت
2تاالرتقاء بأداء الصحفیا

تعزيز قدرات الشابات والشباب في مواضع 
1ع القرار صن

خدمات الصحة إلىالنساء زيادة وصول
2االنجابیه وتنظیم االسره

تنمیه قدرات القیادات السیاسیه 
2واالعالمیة وتدريبھن 

تخصیص نسبه من المجلس النقابي 
1للصحفیین لیشمل اإلعالمیات

تشكیل قوى نسائیه في النقابه تھتم 
1كل خاصبشؤون االعالمیات بش

البدء في تطبیق حصص الكوتا في 
1مؤسسات والنقابات ال

ضرورة ان تكون المرأة مشاركه حقیقیة في 
1جلالتنمیة إلى جانب الر

تقديم مشاريع مدره للدخل وفرص عمل 
5رللمرأه من اجل مواجھه الفق

إعداد كوادر نسائیه قیاديه متعلمه منتجه 
3ومفیدة للمجتمع

1اتحسین االوضاع االقتصاديه للكفیفت
توعیه المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني 

2حول االعاقه 

6اداره ، تسھیل ، االشراف على االنشطه 
1مدارس في الصیانه

1توفیر التدريب والتأھیل المھني والحرفي 
تأھیل وتدريب الفئات االجتماعیه التي نعیش 

2تحت وطأه الفقر 

خلق نواة وقاعده نبني علیھا وحدات االنتاج 
1والمشاغل الفرديه 

اعداد واجراء البحوث والدراسات االجتماعیه 
1وتقديم الخدمات 

انشاء ادارات للمراه على مستوى 
1الحكومیة المؤسسات 

اد كوادر مؤھله من النساء في ايج
1الحكومیة واالھلیةالمؤسسات

1ات ومشاكل النساء من تلمس احتیاج
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الموظفات 
االسھام في رفع الوعي باھمیه المشاركه 

1ةالسیاسه الفعاله للمرأ

التحول الى مؤسسه مالیه في التمويل 
1االصغر

والسیاسات الداخلیهئح تطوير اللوا
2للمؤسسات االھلیة

1مشاريع انتاجیة للمرأة تمويل 
3ه والتدريبیهرفع القدرات التأھیلی

1فتح فروع في المناطق المستھدفه
) حاله من 600استھداف ما ال يقل عن ( 

1خريجي المعاھد الفنیه

8محو االمیه
في حكمھن وابنائھن اثناء اكفاله االرمل وم

1ريبفتره التأھیل والتد

2تحسین الوضع االقتصادي للمتدربات
1ل تمويل مشاريع االرام

لمجتمعیه وتنمیة ادماج الشباب في التنمیه ا
1حس المسئولیة لديھم

1لتطوع لدى الشبابتعزيز مفھوم ا
تأمین السكن المناسب للطالبات الكفیفات 

1في المحافظات

1تأمین فرص للكفیافات وتعلیمھن
بناء منبر اعالمي لمناصره قضايا وحقوق 

2المرأه العامله وكسب ت

تنفیذ ابحاث حول اتجاھات عمل المرأه 
2ماعیةوالبیئه الثقافیه واالجت

تدريب وتأھیل وايجاد فرص عمل لدخل المرأه 
6والفتاه 

1النھوض بالمرأه في جوانب الحیاه
3مشاركه المرأه في بناء المستقبل

لزمات للمعاقات من االجھزه تتامین المس
3قنیةالتالتعويقیه واالدوات

تزويد المعاقات بالمھارات الالزمه لمشاركتھن 
3في المجتمع

لقاء النساء برؤساء االحزاب الحكومیه من 
1خالل منتدى مدريد
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رهادوبادل الخبرات والتجارب من خالل  ت
1ريبیهتد

تحسین دخل اصحاب المشاريع الصغرى 
1وخصوصا النساء

لنساء وخاصه تحسین الوضع الصحي ل
1رات من حرب صعدهرللمتض

توزيع المواد الالزمه لضمان الصحه للنساء 
1واالطفال المتشردين

1التوعیه مخاطر الزواج المبكر والحمل المبكر
1اھمیه تعلیم الفتاه

التخفیف من الفقر والبطاله من خالل تمويالت 
1شاريعصغیره الصحاب الم

1مرأهدعم ادارات ال
تأھیل الفتیات في مھارات السكرتاريه 

2التنفیذيه واداره مكاتب

2تأھیل الفتیات في المھارات الحیاتیه
1رفع الوعي بمفھوم النوع االجتماعي

1نشر االستراتیجیه الخاصه بالمرأه
معادله توصیل اھمیه ادماج النوع االجتماعي 

1في میزانیه الدوله

ین النساء المعاقات من اداره المشاريع تمك
1الصغیره

3التخفیف من معاناة االسر الفقیرة
1تأمین المواد الغذائیه العینیه الضروريه

رفع مستوى الوعي والتثقیف لدى ذوي 
2االحتیاجات الخاصه

تأھیل الكادر الطبي والفتیات المعاقات 
1لتقديم افضل خدمه صحیه

الصحیه لذوي كافه الخدمات تقديم
2االحتیاجات الخاصه 

1تخفیض نسبه وفیات االمھات واالطفال
2توفیر خدمه صحیه متكامله لالم الحامل

4المحلیةادماج المراءه في عملیه التنمیه
مساعده المتخرجات بعد عملیه التدريب على 

1تسويق بعض المنتجات

ب لبناء القدرات توفیر الدعم والتدري
1یةالمؤسسیة للمنظمات المحل
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سبل التعاون بین المشاركات في إرساء
1الحكومیةالبرنامج والمنظمات غیر

1زيادة عدد الوالدات الحاضرة بكادر مؤھل
1ودعم المرأةالحث على تغییر السیاسات 

تحسین المنتج الزراعي وذلك للحصول على 
1جاعلى قیمة للمنت

1تأھیل وتدريب نزيالت السجن المركزي
1شغل وقت فراغ النساء

خلق فرص عمل واحیاء وتطوير بعض 
1الصناعات الحرفیة

دعم الجمعیة وتعلیم الخیاطة واالھتمام 
1بالحرف 

1العملیة االنتخابیة فيتنمیة قدرات النساء 
المساھمة في تخفف الفقر في الريف 

1فیةاد فرص عمل للمرأة الريوايج

والتنمیة المھاراتیة ، القضاء على االمیة 
1وفتح مركز للخیاطة 

تعمیق ثقافة المشاركة السیاسة للمرأة 
1ةوزيادة المشاركة النسائی

1للمرأة المتعلمةفرص عملايجاد 
1تدريب وتأھیل القطاع النسائي
1رفع الوعي بالحقوق االنجابیه

) والذي يوضح  أھداف 4ان نظرة فاحصة لما تضمنه الجدول السابق رقم ( 
المشروعات االجتماعیة التي قدمت للمرأة من خالل عینة الدراسة انما 
يكشف بوضوح عناصر النھوض بالمرأة في المجال االجتماعي  بكل ما تعنیه 

الكلمة من معني ..
فع الوعي بمفاھیم المواطنة فھذه األھداف شملت التدريب والتأھیل ور

وبالمشاركة السیاسیة وإيجاد فرص عمل وإدماج المرأة في برامج التنمیة 
المحلیة وتأھیل النساء من ذوى االحتیاجات الخاصة  وتقديم الحماية القانونیة 
ودعم الفقیرات ،،، ووفقا لذلك يعكس ھذا الجدول مجمل العناصر التي حددتھا 

ولھا لمفھوم النھوض االجتماعي بالمرأة ، كما يعكس فرضیات الدراسة في تنا
وعیا متقدما لدى المنظمات األھلیة والمؤسسات الحكومیة عند تعاملھا مع 
قضايا المرأة االجتماعیة حیث يتم النظر الى المسألة االجتماعیة من منظورھا 

بسیط زال وتالواسع،، وھو المنظور االكثر تعبیرا عن البعد االجتماعي دونما اخت
له في مجاالت محددة .
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وبالرغم من تنوع وتعدد ھذه االھداف التي تضمنتھا المشاريع االجتماعیة 
الموجھة للمرأة فقد تضمنت األھداف قائمة طويلة من المجاالت والبرامج 
وتكررت اال ان ھناك بعض البرامج التي نفذت بعدد اكبر من غیرھا ومن ذلك 

صحة اإلنجابیة ، وتأھیل المرأة وتدريبھا ، دعم حصول المرأة على خدمات ال
وتأھیل المعاقات ودعمھن باألجھزة الالزمة ، وتوعیة المجتمع بمرض اإلعاقة 
لدى النساء ، وايجاد فرص عمل ، ودعم النساء الفقیرات من خالل مشاريع 
مدرة للدخل ، وإدماج المرأة في برامج التنمیة المحلیة ، إضافة الى ما سبق 

ع تضمنھا الجدول السابق . من مشاري
وھذا التنوع والتعدد في المشاريع االجتماعیة لم يقابله تنوع وتعدد الفئات 
المستھدف من النساء في التوزيع الجغرافي حیث اقتصرت ھذه المشاريع 
في عدد من المحافظات ولم تشمل عموم محافظات الجمھورية ويرجع ذلك 

دية عینة الدراسة  ذلك ان اإللمام الى اعتبارات موضوعیة تتمثل في محدو
الكامل بكافة المشاريع االجتماعیة  الموجھة  للمرأة  في مختلف محافظات 
الیمن يتطلب مسحا شامال في عموم الیمن وھذا يخرج عن أھداف ھذه 

الدراسة وقدراتھا .. 
ولكن األھم ھنا ان ما تحقق من نتائج في ھذا العمل البحثي يعد  ذا  قیمة  

من حیث إعطاء صورة بانورامیة تعكس مجمل األبعاد والمتغیرات كبري
المرتبطة  بمجاالت النھوض بالمرأة اجتماعیا  وما تضمنه الجدول السابق من 
تحديد  ألھداف المشروعات االجتماعیة  إنما يوضح خارطة عامة للمشاريع 
االجتماعیة الموجھة للمرأة خالل خمس سنوات من عمل المؤسسات 

ومیة واألھلیة التي قامت بھذه المشاريع او مولتھا . الحك

) يبین الفئات المستھدفة حسب 5جدول رقم (
الحالة االجتماعیة للنساء
الفئات المستھدفة حسب الحالة 

العدداالجتماعیة للنساء

40عزباوات
45متزوجات
45مطلقات
45ارامل

الفئات المستھدفة حسب الحالة الوظیفیة
الفئات المستھدفة حسب الحالة 

العددالوظیفیة

38عامالت
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44ربات بیوت
27متقاعدات

الفئات المستھدفة حسب العمر
العددالفئات المستھدفة حسب العمر

14اطفال
39فتیات
52شابات
25مسنات

ان مجمل المشاريع ) ب5يوضح الجدول السابق رقم (  ومن جانب أخر  
موجھة اجتماعیا للمرأة الیمنیة  استھدفت الفئات المحددة من النساء مثل  ال

العزباوات والمطلقات واألرامل  والمتزوجات  حسب التصنیف للحالة االجتماعیة  
كما تضمنت حسب الحالة الوظیفیة الفئات التالیة  عامالت ، ربات بیوت ، 

مشروع 52ابات  بعدد متقاعدات ،  وحسب الفئات العمرية تضمنت الفئات  ش
مشروع . تجدر اإلشارة ھنا إلى 39مشروع ، فتیات بعدد 25، مسنات  بعدد 

ان المشروع الواحد كان يستھدف أكثر من فئة عمرية واحدة  اى أن النساء 
حسب حاالتھن الوظیفیة واالجتماعیة والعمرية تتكرر المشاريع الموجھة 

فقط الشابات او الطالبات  وفي إلیھن  مع العلم بوجود مشاريع استھدفت
نفس الوقت فان مشاريع دعم األسر الفقیرة كا يشمل كل األسر بغض النظر 
عن الحالة الوظیفیة والعمرية طالما وانھا تقع ضمن دائرة الفقر والحاجة 

للمساعدة المادية . 

) يبین الفئات المستھدفة حسب الحالة 6جدول رقم (
الصحیة

العددحسب الحالة الصحیةالفئات المستھدفة
20معوقات

11امراض مزمنة
1أي فئه تتعرض للعنف بغرض النظر عن الحاله
تعناني من امراض مزمنة وفقیرات في نفس 

1الوقت

1ال يوجد تمیز بالخدمه للجمیع
2حركیه ))–ذھنیه –االعاقات (( سمعیه 

1يستھدف المشروع النساء العامالت 
1حوامل
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اما بالنسبة للفئات المستھدفة من النساء حسب الحالة الصحیة فقد تضمنت 
وذات سمعیة ، ذھنیة ، بصرية)المشاريع استھداف النساء المعوقات (إعاقة

، والنساء الحوامل ي يتعرضن للعنف (النساء المعنفات)األمراض المزمنة  والالت
ر العمل . ، والنساء العامالت الالتي يتعرضن لمخاط

تجدر اإلشارة ھنا كما يرى الباحث إن تعدد وتنوع الفئات المستھدفة من 
النساء وتنوع المشاريع  إنما يرجع إلى تصور جديد وواسع لمفھوم النھوض 
االجتماعي بالمرأة وھو تصور ادخل الى السیاق المجتمعي في الیمن من 

لیمن او الممولة لنشاط خالل أجندة المنظمات األھلیة الدولیة العاملة في ا
المنظمات األھلیة والمشاركة في تنفیذ وتمويل مشاريع اجتماعیة مع 

المؤسسات الحكومیة . 
أي ان ھذا التصور المتعدد في أبعاده لم يكن واردا في برامج العمل 

حیث 90االجتماعیة ضمن نشاط المؤسسات الحكومیة واألھلیة قبل عام 
وجه للمرأة في مجاالت بعینھا ، وھذا التعدد اقتصر النشاط االجتماعي الم

والتنوع في مفھوم النھوض االجتماعي بالمرأة ارتبط بمجمل المتغیرات التي 
وفق ظاھرة العولمة وما صاحبھا من حضور كبیر 90شھدھا الیمن منذ عام

لألنشطة الممولة من ھیئات رسمیة وأھلیة إقلیمیا ودولیا ولعل حضور 
فحة الختان والعنف الموجه ضد المرأة والصحة اإلنجابیة مشاريع ترتبط  بمكا

والتوعیة السیاسیة والحقوقیة كل ذلك شكل تعبیرا عن مرحلة متغیرة 
شھدھا الیمن وارتبطت باتفاقیات دولیة وقعت الیمن  وصادقت علیھا مثل 
االتفاقیة الدولیة لمنع أشكال التمییز ضد المرأة كما ان البرامج والمشاريع 

ت في سیاق تحول الیمن نحو التعددية الحزبیة قیة انما جاءسیة والحقوالسیا
نزال نخطو في أولى مراحله . وبداية المسار نحو تحول ديمقراطیة ال

ھل حققت المشاريع االجتماعیة  أھدافھا : 
من الصعوبة اإلجابة على ھذا التساؤل  بالرغم من ان المبحوثین أجابوا بنعم 

6,6مشاريع لم تنجح بنسبة 4% وان 90,2سبة النجاح مشروع ون55بعدد 
.ومشروعین اثنین لم تحدد اإلجابة عنھما 

) يبین  تحقیق المشروع أھدافه7جدول رقم (
%العددحقق المشروع أھدافه

5590.2نعم
46.6ال

23.3غیر مبین
61100.0االجمالي
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تدفعه الى القول بان التحديد ومع ذلك فان خبرة الباحث في ھذا المجال 
الحقیقي لمدى نجاح أي مشروع لیس من خالل اجابة الموظفین والعاملین 
في المشروع ولكن من خالل معرفة مدى االستفادة منه من خالل استطالع 

فالنساء المستھدفات من ھذه المشروعات البد راي المستھدفین أنفسھم
لھن من خالل ھذه تالتي تحققھن في مدى االستفادة ئوان  نستطلع أرا

إلجابة المحددة من خالل إدارات المشروعات ابمالمشاريع ومع ذلك فنحن نلتز
) . 7وكما يوضحھا الجدول السابق رقم (  التي تم  دراستھا میدانیا

وھذه اإلجابات تعكس التحقق الفعلي ألھداف المشاريع  وفق تحققھا  فنیا 
زمنیة  تم خالل تنفیذ عدد من المشاريع التدريبیة و واالنتھاء منھا خالل رزنامة 

التأھیلیة  والتوعوية  إضافة  الى تقديم المساعدات المادية ومشاريع اإلقراض 
وفیر ذلك وجمیعھا  وفقا  ألجندة  المانحین تم دعمھا  وتم تنفیذھا على ارض 
الواقع ومن ھنا فان القول بتحقیق أھداف المشروعات يمكن قیاسه  وفق

مؤشرات كمیة وفنیة وھو األمر الذي عكسته دراستنا . 
الجنوسة في المشاريع االجتماعیة الموجھة للمرأة  :

نعني بالجنوسة  أنماط العالقات بین الرجل والمرأة في سیاق محدد يتمثل 
تستھدف النساء في المشاريع االجتماعیة الموجھة للمرأة فھذه المشاريع ال

عالوة على ذلك فھذه المشاريع تتواجد المرأة في فقط بل والرجال ايضا 
إدارتھا والعمل فیھا  الى جوار تواجد الرجل وان بنسب متفاوتة ولكن األھم 
ھنا لیس ان يكون عدد النساء في ھذه المشاريع كعامالت او مستھدفات 
مساو لعدد الرجال بل ان تتضمن أجندة المشاريع فكرة ومبدءا حضور المرأة 

في العمل والتخطیط وان تكون مستھدفة ايضا من ثمار ھذه ومشاركتھا 
المشاريع . فحضور المرأة على ھذا االساس معناه وجود وعي تنموي 

.حضورا في المبداء والممارسة ايضاوسیاسي يمنح المرأة 
الجدير بالذكر ان مفھوم الجنوسة (او الجندر ) اصبح متداول في الیمن رسمیا 

يثیر إشكاالت عدة بل واتھم الناشطون 99/2000وأھلیا وان كان عام 
والباحثون في ھذا المجال بانھم علمانیون يريدون تخريب األسرة وثقافتھا 

كان الباحث يدرس مادة الجندر والتنمیة واتھم بذلك من قبل اإلسالمیة (
) وتخريب ثقافة المجتمع .. اما الیوم فقد وحزب اإلصالح الدينينالسلفیی

الجندر من مفردات الخطاب الحكومي واعدت اللجنة الوطنیة مفھوم أصبح
للمرأة إستراتیجیة خاصة بالنوع االجتماعي اقرتھا الحكومة .  

ولعل حضور ھذا المفھوم في المشروعات االجتماعیة  عینة الدراسة انما 
يعكس حضور ه في وعي األفراد والجماعات العاملین في المجال االجتماعي  

ھداف التي استقصدتھا المشروعات االجتماعیة الموجھة للمرأة . فمن بین األ
المرأة في مجاالت التنمیة المحلیة   كمان  وإدماجالتدريب على مفھوم الجندر 

المشاريع المستقبلیة التي اقترحھا المبحوثین ضرورة التركیز على الجندر 
كمفھوم وكمجال للتدريب موجه للنساء والرجال معا.

) يبین نوع مدير المشروع8جدول رقم (
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%العددنوع مدير المشروع
1118.0ذكر
4777.0انثى

34.9غیر مبین
61100.0االجمالي

وان كنا قد اكدنا حضور  مفھوم الجندر=النوع االجتماعي  في مجمل 
المشاريع االجتماعیة الموجھة للمرأة اال انه اليزال مفھوما غامضا وملتبسا 

لممارسة واعتقد ان ثمة حاجة لوقت أطول حتي يتبلور الوعي في الوعي وا
الفردي والجمعي تجله المعني الحقیقي لھذا المفھوم ودالالته المختلفة . 

) الى ان 8من جانب اخر نشیر كما يوضح الجدول السابق  رقم ( 
المشروعات االجتماعي محل الدراسة كان عدد النساء اكثر من عدد الرجال 

94رجل وساھم مع ھؤالء المديرين 11أمرأة مقابل 47ا فھناك في اداراتھ
رجل  وھذا االمر له دالالته في واقع  واجتماعي 67عاملة وموظفة مقابل 

كالیمن حیث يتم االقرار بحضور المرأة كشريكة للرجل في ادارة المشاريع 
وتنفیذھا وھو امر كان قبل ثالثة عقود يكاد يكون غائب كلیا  خاصة في
المحافظات الشمالیة . ولعل واقع التغیر في الیمن وما حصلت علیه المرأة من 
مكتسبات وفق الدستور والقوانین الحديثة ووفق تزايد التعلیم وعملیات 

في تطور كمي ونوعي تجاه قضايا هالتحضر المستمرة كل ذلك عكس نفس
ائیة  التي المرأة والوعي باھمیة مشاركتھا في  البرامج/المشاريع   االنم

. تنفذھا الحكومة او المنظمات االھلیة

) يبین مشاركة المرأة في المشروع9جدول رقم (
%العددمشاركة المرأة في المشروع
اشتراك المرأه بشكل اكبر وخصوصا 

23.3المتطوعات بالمناطق المستھدفه

مشاركه قويه واساسیه و استھداف 
23.3عدد اكبر من النساء في المشروع

معظم العامالت فیه نساء وھو يخدم 
23.3المرأه الیمنیه بشكل رئیسي

االغلب المشروع يدار من فیل المراه و
7011.6بنسبه من الوظفات 

مشاركتھا في جمیع المراحل ( 
11.6التنفیذ .....   - التخطیط 

11.6مشاركه المتدربات مع تحسین العمل
11.6%95لمراة المشروع يستھدف ا

ال ينجح العمل في المشروع اال بتعاون 
11.6جمیع القائمین علیه 



26

ووفقا للجدول السابق فان مشاركة المرأة في المشروعات الموجھة إلیھا 
كي من خالل إسھام بعض رتأخذ عدة مستويات لیس فقط العمل التشا

ي في تنفیذ النساء في إدارة المشروعات  بل ومن خالل التطوع النسو
بعضھن من خالل الخبرات المكتسبة لديھن في تحديد مالمشروعات وإسھا

طبیعة المشروعات والیة العمل التنفیذي ، الجدير بالذكر ان بعض المؤسسات 
الحكومیة مثل الصندوق االجتماعي للتنمیة وبعض المؤسسات األھلیة 

جال بعمل تطوعي الدولیة العاملة في الیمن تطلب ضرورة اشتراك نساء او ر
الى جانب العاملین في إدارة المشروعات حال تنفیذ مشروع في أي مجتمع 
محلي والھدف من ذلك ان يكون المستفیدين   رجاال ونساء  مجرد متلقیین 

للخدمة وسلبیین بل البد من تفعیل أدوارھم التطوعیة في ھذا الشأن . 

الجھات المنفذة للمشروعات االجتماعیة : 
تنفرد جھة واحدة بتنفیذ المشروعات االجتماعیة لعینة الدراسة  الوفقا 

الموجھة للمرأة وال يمكن ان تنفرد أي جھة العتبارات  موضوعیة وذاتیة  
فالقدرات الخاصة بالمنظمات األھلیة المحلیة ضعیفة وتتطلب دوما جھات 

شريك داعمة وممولة  والمنظمات الدولیة  البد وان تعتمد في نشاطھا على 
محلي  والحكومة أصبحت في الكثیر من مشاريعھا اإلنمائیة خاصة الموجھة 
إلى المجتمع المحلي تعتمد في وجود ھیئة محلیة أكانت ضمن المجالس 

. المحلیة ام من خالل منظمات أھلیة

) يبین طبیعة الجھة او الجھات المنفذة10جدول رقم (
العددطبیعة الجھة او الجھات المنفذة

19حكومبة
8قطاع خاص

32منظمة أھلیة محلیة
1منظمة اقلیمیة

3منظمة دولیة رسمیة
1منظمة دولیة غیر حكومیة

1منظمة طوعیة
1إدارة األسرة المنتجة

وعلى ھذا األساس يوضح الجدول السابق طبیعة الجھات لمنفذة 
قطاع الخاص الى الى الللمشروعات  عینة الدراسة بدءا من الحكومة 

المنظمات األھلیة المحلیة  والمنظمات الدولیة . الجدير بالذكر انه قد تشترك 
نستطیع ان نجزم في ھذه الثالث جھات في تنفیذ مشروع واحد وبالتالي

الدراسة  بعدد معین من المشاريع تم تنفیذھا من قبل جھة محددة بذاتھا  . 
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جتماعي الموجه للمرأة قد تنفذه ولكن السائد في الیمن ان المشروع اال
.منظمة أھلیة محلیة  بتمويل حكومي او تمويل من منظمة دولیة او إقلیمیة 

منظمة اقلیمیة ودولیة 77(للعلم في الیمن 
لھا  مكاتب  تعمل من خاللھا في مختلف 

ولكن االشارة االيجابیة التي المجاالت )
يعكسھا الجدول السابق وھي تزايد عدد 

لمشاريع التى تم تنفیذھا من قبل المنظمات ا
19مشروع مقابل 30االھلیة الیمنیة  بعدد 

مشروع نفذ من قبل الحكومة وبفیة المشاريع 
تم تنفیذھا من المنظمتن الدولیة او منظمات 
طوعیة  (ھذه األخیرة لھا مستويان األول انھا 
تعبیر لعمل المنظمات والجمعیات االھلیة 

ا طوعیا  وفي المستوى الثاني باعتبارھا نشاط
انه وفقا للواقع الیمني وباشتراط بعض 

الممولین مثل الصندوق لالجتماعي للتنمیة  
تتشكل لجان للمستفیدين في القرى 
والمجتمعات المحلیة عبر ھیئات محددة تعمل 
لإلشراف على تنفیذ مشروع معین وينتھي 

دورھا )  

عبر مكاتبھا المختلفة او ارات مباشرةيكون من خالل الوزوالتنفیذ الحكومي
عبر  برامج مھمتھا تنفیذ المشاريع اإلنمائیة مثل ما تضمنه الجدول السابق 
من وجود برنامج األسر المنتجة  كمنفذ لمشروع اجتماعي موجه للمرأة وھذا 
البرنامج (األسر المنتجة) يتبع وزارة الشؤون االجتماعیة ومھمته مساعدة 

من خالل جمعیات ومنظمات أھلیة يعمل بالشراكة معھا .األسر الفقیرة 

أسالیب تقییم المشروعات ومتابعتھا :
اإلنمائیة ايا كان حجمھا او في تنفیذ المشاريع وااليجابیة من األمور الفنیة 

المستھدفین منھا  انه البد من تقییم لھذه المشاريع سوءا تقییما فنیا وإداريا 
االعتبار مدى استفادة المستھدفین .. ووفقا لذلك فان او تقییما يأخذ بعین 

التقییم الفني واإلداري يعكس رؤية متطور في العمل اإلداري الحديث  من 
خالل انه يأخذ بعین االعتبار نتائج التقییم حتى لو كانت سلبیة لالستفادة 

والتعلم من األخطاء منھا في مراجعة أسلوب العمل في إدارة المشاريع
يز مصادر القوة والنجاح .. وتعز

) يبین الموقف الحالي للمشروع11جدول رقم (
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%العددالموقف الحالي للمشروع
4573.8مستمر
1321.3منتھي

34.9متوقف (متعثر)
61100.0االجمالي

من  توضیح بدءا أسالیب التقییم من خالل تساؤالت عدة وھنا تم  تحديد 
أو تعثرھا أو غیر ذلك فكانت مشاريع  من خالل استمراھاالموقف الحالي لل

مستمر في تنفیذه وفق الخطط المحددة73,8مشروع بنسبة 45اإلجابة بان 
مشاريع بنسبة 3ن أقد انتھى العمل به  و21,3مشروع بنسبة 13له  وان 

إدارةھذه األرقام والنسب تعكس صورة فنیة في ولعل متعثرة 4,9
. لھا المحددة وفق الخطط بتنفیذھا االلتزامومدياالجتماعیة اريع المش

) يبین تم تقییم المشروع12جدول رقم (
%العددتم تقییم المشروع

5183.6نعم
914.8ال

11.6غیر مبین
61100.0االجمالي

ه جمالى المشاريع المستھدفة في ھذامشروع  من 51الجدير بالذكر ان 
سعة مشاريع لم يتم تقییمھا ومشروع واحد لم تحدد تالدراسة تم تقییمھا  و

وااليجابي ھنا ان المنظمات األھلیة والدولیة والحكومة أيضا اإلجابة علیه 
أصبحت تعتمد عملیة التقییم وھي عملیة مستحدثة منذ عدة سنوات  ولھذه 

فاق وتمنح إدارة العملیة فوائد كثرة  فھي تكشف عن عناصر النجاح واإلخ
المشاريع فرصة في تالشي األخطاء التي تحدث خاصة وان التقییم له مراحل 

متعددة تمكن  اإلدارات والممولین من مراجعة خططھم أوال  بأول .  
فقد أوضحت نتائج الدراسة ان عملیة التقییم المستمرة في كل المراحل  

ان التقییم النھائي مشروع و23مشروع  وان التقییم المرحلي 26شملت 
مشاريع ،،  وھذا التقییم قامت به واعدته جھات متنوعة  او  أطراف 5شمل 

متعددة  تجمع  بین  التقییم  الذاتي  من داخل  إدارة المشروع نفسه  وتقییم 
خارجي يتم  االستعانة  بخبیر  محدد  في  إعداد  دراسة  تقییمیه  او من 

على سالمة تحقیق المشروع وفق ما خالل  جھات التمويل التي تحرص 
خطط له  أو  أن  يكون  التقییم عملیة مشتركة بین أكثر من جھة في نفس 

الوقت  (كما يوضحھا الجدول رقم(   ).  

) يبین مراحل التقییم13جدول رقم (
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العددمراحل التقییم
26مستمر
23مرحلي
5نھائي

جھة التقییم
العددجھة التقییم

21ذاتي
39االداريین

22المستفیدين
13العاملین
7خارجي

17جھات اشرافیة
26جھات تمويلیة

7اخرى
8متعدد االطراف

منھجیة التقییم
العددمنھجیة التقییم

30تقییم االھداف (المخرجات)
37ادارة المشروع تقییم

ادوات التقییم
العددادوات التقییم

20االستبیان
25فنیة مؤشرات

35مقابالت مفتوحة (مناقشات بؤرية)
31المالحظة

22رجوع الى الملفات
لم يتم التقیم حتى االن / حیث سیتم نھايه 

2العام االول للبرنام

2االحصائیات + التواصل مع المستفیدين
1استشاره مختصین–ورش عمل 

2اشھر3زيادات میدانیه كل –تقارير شھريه 
3مخرجات المشروع

ويشمل التقییم  فحص المخرجات لھذه المشاريع من خالل المستھدفین  
ومدى تحقق مصالحھم وتقییم أسلوب إدارة المشاريع  من حیث فاعلیة 
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اإلدارة ومأسستھا واألسالیب الحديثة المستخدمة في تنفیذ وإدارة ھذه 
ريع  عینة الدراسة وضحت بعضھا ان المشاريع   ووفقا للوثائق الخاصة بالمشا

التقییم يقصد به التدقیق الفني من حیث خطة المشروع وموازنته المالیة 
وتنفیذه مرورا باإلدارة والعاملین فیھا .. والنقطة  األقل  وضوحا ھي غیاب 

لجانب الفئات المستھدفة من ھذه المشاريع وھي النساء ةاآللیة  التقییمی
یسیا للمشروعات االجتماعیة الھادفة  الى  النھوض  الالتي شكلن ھدفا رئ

بھن .  
ووفقا لخبرة الباحث في ھذا المجال يمكن القول ان المشروعات االجتماعیة 
وغیرھا التي تنفذھا الحكومة او المنظمات األھلیة نادرا ما يتم االستماع الى 

من أصوات الفئات المستھدفة من ھذه المشاريع  والجديد  تقییم بعض 
المشاريع  وفق أجندة عمل مرسومة منذ البداية  تستھدف ضمن خطتھا 
أسئلة توجه وتبحث عن المستھدفین  إضافة  الى  التقییم الموجه لالعتبارات 

اإلدارية والفنیة . 
ووفقا لنتائج الدراسة المیدانیة اعتمد التقییم السائد على األدوات المنھجیة 

سابق  رقم (    ) وھي   االستبیان   التالیة والموضحة في الجدول ال
والمقابالت  والمؤشرات الفنیة  والرجوع الى الملفات وفحص وثائق 
المشروعات  إضافة  إلى ورش العمل (حلقات نقاشیة ) وتقییم مخرجات 

وھذا األسلوب األخیر  يبد شائعا في الیمن خاصة وان المولین المشاريع 
خرجات أي مشروع اجتماعي او غیره األجانب يرغبون في حلقات نقاش لم

من المشاريع قیتم مناقشة كل أھداف المشروع وأسالیب العمل فیه 
ومخرجاته في اطار مائدة مستديرة يتم دعوة عدد من المتخصصین أكاديمیا 
ومھنیا ومن الموظفین الحكومیین  إال ان توصیات ھذا اللقاء او مخرجاته غالبا 

ي في نھاية المشروع.ال يعمل بھا  نظرا ألنھا تأت
ولھذا فالتقییم الدوري الذي يتم في منتصف العمل في المشروع له فاعلیة 

.  وقد  أشار بعض المبحوثین  اكثر من ناحیة تصحصح العمل وتجاوز األخطاء 
إلى  سالمة عملیة التقییم من حیث اإلجراءات الفنیة  إال  أن  التقییم الذي 

احور كبیرة تنتقص من موازنة المشاريع  يعتمد خبراء أجانب يحصلون على
وبعض  ھذه المشروعات الممولة أجنبیا (منظمات أجنبیة) تحدد ھي خبراء 

التقییم ومكافأتھم المالیة ). 

و عناصر الضعف  في ھذه المشروعاتعناصر النجاح 
في ھذه المشاريع  إنھا بحد ذاتھا مجاال للتدريب الممارسات الجیدة 

ي  للمنظمات األھلیة والحكومیة وفق رؤى جديدة في اإلدارة  اإلداري والفن
واكتساب مھارات فنیة ، ثم إنھا تتم في إطار شراكة ثالثیة بین منظمات 
أھلیة ومؤسسات حكومیة ومنظمات دولیة وھذا األمر يستلزم نمطا من 
اإلدارة  الفاعلة وااللتزام بسقف زمني محدد  إضافة  إل  اعتماد منھجیة في 
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تقییم  لم تكن موجودة  في المشروعات االجتماعیة التي نفذتھا الحكومة ال
سابقا . 

وھنا نقول ان من أھم عناصر النجاح او القوة في ھذه المشاريع لیس فقط 
استھدافھا للنساء وفق تنوع مجموعاتھا (فقیرات ، أرامل ، عزباوات ، معاقات 

ومشاريع نوعیة وحديثة  مثال ، حزبیات ، طالبات ...)  بل انھا  تعتمد برامج
ذلك  التأھیل النسوي للمشاركة السیاسیة ،  التدريب إلدارة  مشاريع 
صغیرة  ،  التوعیة بمجال حقوق المرأة وفق المرجعیات الحقوقیة الدولیة .. 

إضافة  إلى مجاالت  تقلیدية  كمحو األمیة  ودعم  األسر  الفقیرة .   

ة المشروعات من عملیة التقییمكیفیة استفاد) 14جدول رقم (
تفادي األخطاء والمعوقات و مراجعتھا وتصحیحھا 

بشكل مستمر
اخذ المالحظات والصعوبات حتى يتم استیعابھا ضمن 

المشروع 
باالستفادة من التحديات تصمیم المشاريع القادمة 

والمالحظات
اشتراك المستفیدين في اتخاذ قرار البرامج 

القادمة
م اعاده وضع خطط عمليت

معرفه اوجه قصور يجب تجنبھا في المستقبل
معرفه مدى تحقیق االھداف و اوجه قوى وايجابات 

حقیقھايجب العمل على ت
خطط مستقبلیه للعمل في المشروع

بشكل مستمر تحسین األداء
الحفاظ على المركز واالنشطه

الحصول على جھات مانحه وداعمه للمركز
تطوير آلیات اختیار الطالبات وفق وسائل منھجیه 

علمیه وثیقه
التدريب والتأھیل من حیث االستفاده من المشروع
استفاده نسبیه وتم معالجه بعض النتائج السلبیه
قیاس مدى اندماج االھالي مع انشطه المدارس

قیاس مدى رفع الوعي تجاه تعلیم الفتاهاھمیة 
ود المشروع واشراك القیادات العلیا مراجعه بعض بن

في المؤسسات
تحسین المراحل القادمه في نفس المشروع أي 

االنشطه القادمه
الوصول الى اكبر عدد من المستھدفین



32

زياده رضا المستفیدين
ضرورة تطوير مھارات اداراة المشروع 

زياده الحافز على العمل والتدريب لدى المتدربات
البحث عن الحلولواليجابیات والسلبیاتمعرفه ا

عملیه التقییم من خالل تطوير وكتابه المقترحضرورة 
في كل مرحلة

توسیع قاعدة عملنا لیشمل المساجد
تطوير المشروع واعداد الدراسات الحقیقیة والواقعیة 

ووضع الخطط

مل في ھذه الجدير بالذكر ان عناصر القوة التي تتمثل في وضوح أجندة الع
المشاريع من حیث  السقف الزمني للمشروع وتحديد الفئات المستھدفة 
وتدريب العاملین بالمشروع واعتماد التقییم وفق مراحل متعددة (وان كان 
بعض المشاريع اعتمد تقییما واحد في نھاية المشروع ) .. اال إننا نستطیع ان 

ئات المستھدفة في نضع يدنا على عناصر الضعف ومنھا  ضعف إشراك الف
تحديد طبیعة المشروعات الموجھة إلیھا (ضعف عملیة الشراكة بین الجھات 
المنفذة للمشاريع والفئات المستھدفة من النساء) وغیابھم عن عملیة 
التقییم  الن النظر الى المستھدفین نساء ورجال  يجعل منھم مجرد سلبیین 

م عملیة التنمیة المحلیة  وال منتظرين المساعدة من الخارج وھذا أمر ال يدع
يساعد على تفعیل ادوار النساء  في  المجتمع من خالل  أدوارھن اإلنتاجیة  

والمجتمعیة  باعتبارھن  قوى عمل فاعلة  في المجتمع  المحلي. 
ووفقا للنتائج المیدانیة أوضحت ان عملیة التقییم كانت مفید لجمیع المشاريع 

تم االستفادة منھا  تحاشي األخطاء التي من حیث ما تضمنته من نتائج 
حدثت  أثناء تنفیذ المشاريع وتم تعديل مسار العمل  وتصويبه  ويوضح الجدول 
السابق مجمل االستفادة من عملیة التقییم كما عكستھا النتائج المیدانیة  .. 
فواقع العمل المیداني يتطلب قدرا كبیرا من المھارات اإلدارية والتنفیذية وھو 

األمر الذي يقل وجوده (تضاؤل الخبرات )في المؤسسات الحكومیة واألھلیة  
وينعكس سلبا في تنفیذ المشروعات الموجھة للمرأة وغیرھا ..  ووفق علم 
اإلدارة الحديث يعتبر التقییم وفق مستوياته الثالثة عنصر ھام في مسار 

المشروعات التي يتم تنفیذھا  . 
جراء عمالني  مفید لنجاعة المشروعات المنفذة  من فالتقییم أداة منھجیة  وإ

حیث ما يبرزه من مالحظات ومراجعات قد تشوب مسار العمل التنفیذي وھنا 
أوضحت دراستنا أوجه عديد لالستفادة من التقییم ( تجاوز األخطاء التي يقع 

من نفیھا اإلداريون ، جمع المالحظات المیدانیة، معرفة أراء المستفیدي
ع ، ضرورة تحفیز العاملین على مراجعة التنفیذ وفق مخطط المشروع المشرو

، تطوير المشروع وفق أراء المستفیدين ) . 



33

للمشروعات االجتماعیة : مصادر التمويل 
من إجمالي المشروعات  عینة 88.5تعكس نتائج الدراسة المیدانیة ان 

مستقلة وان كان مشروع تم تمويلھا وفق تحديد میزانیة54الدراسة بعدد 
لم 11.5بنسبة مشاريع 7ھذا المشروع ينفذ داخل مؤسسة عامة  وان 

المشروعات ذات أنمستقلة  والفارق بین االثنین میزانیة يخصص لھا 
الموازنة المستقلة ترتبط بمجموعة إدارية مستقلة أيضا تعمل بمعزل عن 

األمر یذ المشروع  وھذا المؤسسات العامة التي ينتمون إلیھا خالل فترة تنف
سرعة التنفیذ والمتابعة المیدانیة لكل خطواته نظرا في إيجاباينعكس

لتفرغ العاملین به لھذا العمل . ومن ثم فان غالبیة المشاريع المستقلة مالیا 
سلفا وتلتزم بالسقف المحددة وإداريا تلتزم في عملھا باجندة المشروع 

الزمني أيضا . 

) يبین مصادر التمويل15م (جدول رق
العددمصادر التمويل

19حكومیة
12قطاع خاص

11منظمة اھلیة
11منظمة اقلیمیة

18منظمة دولیة رسمیة
15منظمة دولیة غیر حكومیة
الصندوق المجتمعي 1البريطاني

4السفارة الھولندية
3رجال الخیر
1كة األوسفیةمبادرة الشراكة في شر

1صندوق العاقین
1صندوق االجتماعي التنمیة

19في ھذا السیاق نشیر إلى ان التمويل الحكومي كان موجھا لعدد 
مشروع من 42مشروع فقط في حین تم تمويل المشاريع االخري بعدد   

خالل منظمات دولیة وإقلیمیة ومحلیة والقطاع الخاص (تجار) وتطوع من 
رجال الخیر)  وھذه األخیرة تكون موازنتھا قلیلة مقارنة بما تقدمه أفراد (

المنظمات األجنبیة او القطاع الخاص .   
) مصادر التمويل للمشروعات االجتماعیة 15ويوضح الجدول السابق رقم ( 

الموجھة للنھوض بالمرأة والتي تم دراستھا. والمالحظ ھنا  ان قلة عدد 
الحكومة  يرجع  إلى المتغیرات التي ارتبطت المشروعات التي  تمولھا

بالتحول نحو اقتصاد السوق حیث قل االھتمام الحكومي بالمسألة 
االجتماعیة بكل مجاالتھا وھنا ظھر دور المجتمع المدني ممثال بقطاع 
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المنظمات األھلیة والتي تلعب دورا رئیسیا في المشروعات االجتماعیة  
خالل  القطاع  الخاص  والمنظمات  الدولیة  في  إطار  دعمھا  مالیا  من

واإلقلیمیة  والتطوع  األھلي . مع العلم بوجود مشاريع يتم تمويلھا 
بالشراكة بین الحكومة والمنظمات الدولیة أو اإلقلیمیة في آن معا . 

االحتیاجات اللوجستیة لتنفیذ المشاريع االجتماعیة : 
اعیة بموازنة مالیة ومستلزمات مكتبیة  وفي إطار استقالل المشروعات االجتم

أوضحت وتجھیزات لوجستیة (مكاتب ، وسائل اتصاالت ، مواصالت ،...)
مشروع غیر 21مشروع تتوافر له مكاتب خاصة به( 40الدراسة المیدانیة  ان 

مبین خصائصه في ھذا الجانب)  سوءا أكانت ضمن مؤسسة عامة او 
قة محدودة الغرف ، او غرفتین ضمن مستقلة  وھذه المكاتب عبارة عن ش

مؤسسة عامة ، او إيجار مؤقت لتنفیذ المشروع خاصة التي تستمر لمدة اكثر 
مشروع لديھا أجھزة حاسوب خاصة بھا  45من عام  . وتوضح النتائج وجود  

مشروع لديھم 35وأخري تستخدم حواسیب المؤسسة التي تعمل بھا   ، 
مشروع لديھا وسائل اتصال مستقلة 41، وسائل نقل  مواصالت خاصة بھا 

(تلفون +فاكس )في حین تستخدم المشروعات األخرى وسائل اتصال 
المؤسسة العامة التي ترتبط بھا او تعمل من خالل مكاتبھا . الجدير الذكر ان  

مشروع فقط لديھم عنوان الكتروني مستقل بالمشروع واألخرى تستخدم 31
ريد االلكتروني والموقع االلكتروني الخاص مراسالتھا عبر العناوين الب

بالمؤسسات التى تعمل بھا  مع العلم ان الكثیر من المنظمات األھلیة الیمنیة 
ال تزال تفتقد لموقع الكتروني خاص بھا خاصة تلك المنظمات التي تتخذ من 

الريف مقرا لھا . 

أھم المجاالت المقترحة إلقامة مشروعات للنھوض بالمرأة : 
إلقامةالمجاالت المقترحة أھمتحديد إلىكل عام تخلص الدراسة بش

مشروعات اجتماعیة تستھدف النھوض بالمرأة وفقا لنتائج الدراسة المیدانیة 
) تتضمن 16وھذه المشاريع المقترحة كما يوضحھا الجدول التالي رقم (  

والتمكین تعلیم المرأة الريفیة والقروض المیسرة للفقراء من الرجال والنساء
السیاسي واالقتصادي للمرأة والتدريب على الحرف التقلیدية والتوعیة 
بمفھوم الجندر وحقوق المرأة  والتركیز على قضايا العنف ضد المرأة والعنف 

حاجة إلیھاكلھا موضوعات ھامة وحاجة المرأة ووالتمییز ضد المرأة األسري
افة القبلیة تكرس تدني موقع تزال الثقماسة وفقا لواقع مجتمعي تقلیدي ال

جانب ان إلىالمرأة في المجتمع وتقلل من حضورھا في الفضاء العام . 
منظومة الثقافة القبلیة والخطاب السلفي كالھما يشرعنا ممارسة الرجل 

الذي يتنافى مع المنظورات المدنیة والحداثیة للمرأة األمرللعنف ضد المرأة 
وق التي للرجل . لھا نفس الحقوإنسانةاطنة وكم

) 16جدول رقم (
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المقترحة إلقامة مشروعات اھم المجاالت 
للنھوض بالمراة في المجال اإلجتماعي

2المدارس والجامعاتطالبات 
تعلیم الفتاه في االرياف والمناطق 

4النائیة

7محو االمیه
4القروض المیسرة

1التركیز على المراه الريفیه
أه اقتصاديا من خالل تمكین المر

11روض وما يتطلب سوق العمل الق

تدريبھم على الحرف الیدويه حتى 
1يتمكن من الحصول على دخل 

تحرير المرأة من التقالید التي يزعم 
2المجتمع انھا من الدين 

زرع مفھوم الجندر في عقول الشباب 
1واالطفال

زرع مفھوم الجندر في االعالم كشريك 
1سي في التنمیهاسا

1العنف ضد المرأه
2العنف االسري

التوعیه والتثقیف في المجال القانوني 
3وقضايا النوع االجتماعي

المشروعات الصغیره والمتوسطه  
7والحرفیة المدره للدخل ولتنمیة

توعیه المرأه بضروره العمل وفتح 
1مشاريع صغیره 

ر الضمانات توفیودمج المرأه اقتصاديا 
1المناسبه لھن واخذ تموي

1مجال تمويل المشاريع النسويه
المرأة حمالت توعیه دينیه حول دور
1واھمیتھا في المجتمع

1توعیه في الجانب الحقوقي 
2الصحة االنجابیةتوعیه في 

1مشروع التوعیه السیاسیه للمرأه
1مشروع الحمايه القانونیه للمرأه

1ركه المرأه في المجلس المحليمشا
2مشاريع الحرف الیدويه النسويه
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1التمییز ضد المرأه
1على ادارة المشاريعتدريب المرأة 

ان حاجة المرأة الى مشاريع حماية من العنف األسري والمجتمعي تكمن في 
یل من ان العادات والتقالید تمنع النساء من التقدم بشكاوى  ولكن العدد القل

الجمعیات األھلیة العاملة في ھذا المجال بدأت بالحصول على معلومات 
تفصیلیة عن وقائع للكثیر من المعنفات الالتي استطعن التعبیر عن العنف 

تستفید النساء منھا خاصة وان الذي يتعرضن له كمان االنتخابات المحلیة ال
والتأھیل  إضافة الى مقعد لغیاب المناصرة الفإجمالي المقاعد تفوق سبعة 

شیوع الثقافة القبلیة تؤثر سلبا في استمرار وذلك  فتقلیدية المجتمع الیمني 
األمر الذي يلقي سنة) وتعدد الزوجات وتعدد اإلنجاب15-14الزواج المبكر (

بثقل كبیر على كاھل المرأة وھذا الزواج المبكر يسحب الفتیات من المدارس 
الريفیة مشاريع اإلقراض والتدريب على إداراتھا من األساسیة ، وتحتاج المرأة

اجل تجاوز حالة الفقر والعوز ومن ثم تمكین األسرة الريفیة من تلبیة احتیاجات 
األساسیة  وھنا يمكن االستفادة من النشاط التقلیدي للمرأة في الخیاطة 

حو والتطريز من جانب والنشاط الزراعي من جانب أخر ، إضافة الى استمرار م
أمیة النساء وخاصة في الريف  ناھیك عن مشاريع التوعیة القانونیة وأھمیة 

وعي الرجال  بحقوق المرأة المتساوية مع حقوق الرجال . 
كما ان واقع المجتمع في الیمن يستلزم مشاريع نوعیة للمرأة المتعلمة 

دورات في إدماجھنوالمرأة الحضرية فالكثیر من طالبات الجامعات يمكن 
أھلیة وتدريبیة مھنیة ، ويمكن إدماجھن في برامج توعوية حقوقیة وفي ت

مجال النوع االجتماعي ، ويمكن  إدماجھن في مشاريع تدربیبة كقیادات في 
المجتمع المحلي ومناصرتھن في االنتخابات المحلیة . 



37

الخـاتمـة : 
اجتماعیین بشكل عام يمكن القول ان المرأة الیمنیة تعیش ضمن سیاقین

مكتسب ضمن واألخرومنظومته الثقافیة أبنیتهاحدھما تقلیدي موروث في 
المتغیرات السیاسیة واالقتصادية في اطار دور الدولة الحديثة والمتغیرات 

ان الموروث االجتماعي يفرض على المرأة الكثیر من المحددات إالالعالمیة . 
ھمیةتأتي أخارجه . ومن ھنا ونواھي ) والسلوكیات داخل البیت وأوامر(

وتمكینھا من بناء المشروعات االجتماعیة التي تستھدف النھوض بالمرأة
یة ومن ثم اكتساب المھارات والمعارف والخبرات التي تعتمد علیھا قدراتھا الذات

في المشاركة الفاعلة مجتمعیا والقیام بادوار سیاسیة واقتصادية واجتماعیة 
.حديثة 
دولیا  من شأنه تعزيز واألھلیةلجھود الحكومیة واألھلیة محلیا  اتضافرولعل 

الحداثیة للمرأة وتغییر تدريجي للبني والثقافة الموروثة التي الالمكتسبات 
كاملین  وإدراك. وھنا البد من وعي إليقاعھاتزال تنتظم حیاة المرأة وفقا 

في الفضاء العام وادماجھا في فاعلیة المرأةبأھمیةمن الدولة في الیمن  
عمل واضحة أجندةالذي يتطلب األمرمختلف برامج التنمیة المحلیة  وھو 

المعالم في استھدافھا للنھوض بالمرأة تستطیع تنفیذھا  باعتماد منھج 
محلیة ودولیة . األھلیةالشراكة مع  شركائھا من المنظمات 

ة المستدامة في الیمن ولیس ان عملیة النھوض بالمرأة ھام وحیوي للتنمی
عملیة ترفیة يتحدث عنھا بعض المثقفین ، فتطور المرأة والنھوض بھا ينعكس 

اإلنتاجیةان ادوار المرأة إلىإضافةواسر إفرادفي عموم المجتمعإيجابا
وفق تعدد وتنوع المھن وتأھیلھاتمكینھا معرفیا بتعزيزھا يجب والمجتمعیة 

المعاصر . مجتمعنا فيلمعارف السائدة واوالمھارات 
بروز عدد من المشاريع االجتماعیة الموجھة للمرأة أوضحتان ھذه الدراسة 

ما تعتريھا من أوجه القصور اال ان واقع الحال يؤكد ومدي االستفادة منھا رغم 
حضور نشاط اھلي ورسمي  يتمركز في المدن وقلیل منه يوجه الى الريف 

له حضوره وفوائده لدي المرأة الیمنیة وفي المجتمع . لكنه نشاطا  
صفوة القول ان ھذه الدراسة كشفت عن الكثیر من المشاريع المقترحة 
للنھوض بالمرأة والتي تعكس حاجة المرأة الیمنیة وواقعھا المجتمعي  األمر 
الذي تستطیع منظمة المرأة العربیة وشركائھا من المنظمات النسوية في 

عربیة من تحويل ھذه المقترحات الى أجندة عمل وفق مصفوفة تحدد الدول ال
وھنا تكون ھذه الدراسة األھداف والغايات ومنھجیة العمل لتحقیق ذلك 

حققت اھداقھا بان ساھمت في وضع قاعدة بیانات ومعلومات واقعیة 
تم استقصائھا امبريقیا من واقع المجتمع . 
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