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طبق في الجمھورية خلفیة عن النظام القانوني الم
الیمنیة

ن الحديث عن النظام القانوني يعني ببساطة الحديث عن إ
منظومة حقوق اإلنسان والتي أصبحت من القضايا الجوھرية 
التي تتطلب من الدول بذل العناية الفائقة بھا بالرغم من أنھا 
لیست من االختصاصات المطلقة للحكومات لحمايتھا وصیانتھا 

خالل تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع وإنما تأتي من 
المدني لكونھا تستھدف رعاية مصالح المجتمع والحد من 
التسلط على تلك المصالح واالستفادة من أجل ممارسة 

التطوير واإلصالح المستمر للدولة. 

ويمكن أن نستقرئ في الخلفیة للنظام القانوني ونلمس بجالء 
ن نساًء ورجاالً بدًء من العدالة والمساواة لجمیع المواطنی

الدستور وانتھاء بالقوانین التي جاءت لتأصیل حق ثابت لإلنسان 
الیمني كون مصدر ھذه الحقوق المتساوية للجمیع إنما ھي 
الشريعة اإلسالمیة السمحاء التي أكدھا الدستور في المادة 

اوية ستدر جمیع التشريعات فكفل حقوقاً م) باعتبارھا مص3(
أي حق من الحقوق في في يرد شرط الذكوره للجنسین ولم 

مختلف مجاالت الحیاة السیاسیة واالقتصادية واالجتماعیة 
والثقافیة. 

لكون اإلسالم يلزم الدولة بحماية الحقوق والحريات العامة 
والخاصة للفرد والمجتمع على قدم المساواة كمبدأ عام وعدم 

شري مخلوقونالتمییز أو التفاضل كون جمیع أفراد الجنس الب
الحقوق على حق ھذه كفريضة فقد أكدت من نفس واحدة 

واعتبره فريضة على كل مسلم التعلیم من خالل القرآن 
وكذا الحق في العمل في قوله )سورة المجادلة(في ومسلمه  

تعالى (للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن 
بعضھم أولیاء بعض ) وفي قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات 
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شخصاً ث يعتبر المرأة یيأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر ) ح
للقیام باإلعمال والمشاركة في الحیاة العامة. اً مكلف

أخرى رعاھا اإلسالم وصانھا للجمیع دون استثناء  كا وحقوق
لحق في التملك والتقاضي وھي حقوقً لحق في الرعاية وا

واإلنصاف وقد كفلت الشريعة شرعیة قائمة على العدالة 
وكفالتھا وحماية ناإلسالمیة الحقوق المدنیة للجنسی

الشخصیة والمحافظة على كرامة اإلنسان وتكافؤ الفرص في 
البحث العلمي والتعبیر واإلبداع وجعل القیم والمبادئ السامیة 

والسلوكیات العامة تھي القوة الموجھة لألعمال والمسؤولیا
واألفراد والدولة.والخاصة للمجتمع

) من دستور 6وانطالقاً أيضاً من تأكید الدولة في المادة (
الجمھورية الیمنیة على العمل بمیثاق األمم المتحدة واإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان ومیثاق جامعة الدول العربیة وقواعد 

القانون الدولي المعترف بھا بصورة عامة. 

ور فإن الیمن قد أولت أھمیة وانسجاما مع  ما ورد في الدست
على العديد مصادقتھا خالل من لموضوع حماية حقوق اإلنسان 

من العھود و االتفاقیات والمواثیق الدولیة ومنھا على سبیل 
الحصر. المثال ال 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذيالعھد الدولي الخاص-1
م وقد أكد ھذا العھد على1987اير فبر9في ت علیهقصاد

تعھد الدول في كفالة  حقوق المواطنین السیاسیة   
والمدنیة دونما تمییز كالحق في الحیاة والحق في الحرية 
الشخصیة والمساواة أمام القضاء والحق في تولي الوظائف 

والحق في االنضمام إلى الجمعیات والمنظمات. 
العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعیة -2

يؤكد في م و1987فبراير 9ت علیه في قصادوالذيقافیةوالث
مضمونه على كفالة الحق في العمل  وتكافؤ الفرص واألجر 

العادل. 
االتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة: والتي -3

م والمتضمنة حق 1987فبراير  9ت علیھا الیمن في قصاد
كل شخص في المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده
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وجعل الرجال والنساء متساوون في التمتع بالحقوق 
السیاسیة وضمان حق المرأة السیاسي في التصويت 
واالنتخابات وأھلیتھن ألن ينتخبن في الھیئات المنتخبة 

وأھلیتھن في تقلد المناصب. 
ضد المرأة المصادق التمییز أشكال افة اتفاقیة القضاء على ك-4

لتمییز لضمنت وضع حد م والتي ت1984مايو 30علیھا في 
شكل انتھاكاً لمبدأي يیز ضدھا یضد النساء وأن التم

المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان. 
اتفاقیة الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل -5

عقود الزواج والمتضمنة عدم انعقاد عقد الزواج قانوناً إال برضا 
فیه وحق التزوج وتأسیس الطرفین رضاًء كامالًً◌ ال إكراه 

م. 1987فبراير 9فيت علیھا الیمن قاألسرة وقد صاد
) بشأن حماية األجور 95اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (-6

تضمنت عدم م و1969إبريل 14ت علیھا في قالتي صاد
استبعاد أي فئة من األشخاص العاملین من أحكامھا وعدم 

الشھري بأي شكل. تقیید حرية العامل في التصرف بأجره 
) بشأن مساواة 100اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (-7

29لیمن علیھا في ت اقالعمال والعامالت في األجر وقد صاد
تضمنت مبدأ المساواة في المعاملة لنفس م و1978يولیو 

العمل دون تمییز بناء على الجنس.
ة ز) بشأن اإلجا132اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (-8

/نوفمبر/ 1لسنوية مدفوعة األجر والمصادق علیھا في ا
م. 1976

) بشأن تكافؤ الفرص 156اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم (-9
يذومن الجنسینالعمالالمساواة في المعاملة بینو

مارس 13لیھا في ت عقالعائلیة والتي صادتالمسؤولیا
مساواة العمال من الجنسین اللذين م وقد تضمنت 1989

تتعلق بأعضاء آخرين في أسرھم يحتاجون تلديھم مسؤولیا
وإعالتھم.مبصورة واضحة إلى رعايتھ

ن المرجعیة للنظام القانوني في الیمن قد تحدد من خالل إ
دستور الجمھورية الیمنیة  بعد الوحدة الیمنیة في الثاني 

الشريعة -1ھما م من منطلقین1990والعشرين من مايو 
اء. اإلسالمیة السمح

والعھود والمواثیق الدولیة.ات االتفاقی-2
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التزاما للیمن في عكسھما في وواللذان شكال أساساً 
السیاسات التشريعیة والقانونیة الوطنیة فالدستور الیمني حدد 

الثقافیة ونص أسس الدولة السیاسیة واالقتصادية واالجتماعیة و
ر من الكثیجمیع المواطنین وكفل صراحة على المساواة بین 

الحقوق والحريات كاالستفتاء واالنتخابات العامة والعدالة 
االجتماعیة وتحقیق التكافل والتوازن االجتماعي وتكافؤ الفرص 
واالستغالل األمثل لكافة الموارد وتنمیة وتطوير قدراتھم وضمان 

وكفالة حق اإلرث دون تمییز بین الرجل والمرأة. 

على أساس التضامن وفي األسس االجتماعیة أكد الدستور
االجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة والحفاظ على 

وأعتبر الخدمة العامة تكلیف وشرف اكیان األسرة وتقوية أواصرھ
للقائمین بھا وأعطى الحق لكل مواطن في ممارسة العمل 
الذي يختاره لنفسه واعتباره حق وشرف وعدم إجازة فرض أي 

طنین كما أعتبر التعلیم والصحة والخدمات عمل جبراً على الموا
االجتماعیة أركان أساسیة لبناء المجتمع. 

كما يشیر دستور الجمھورية الیمنیة إلى كفالة الدولة 
للمواطنین حرياتھم الشخصیة والحفاظ على كرامتھم وأمنھم 
وتوفیر الضمانات االجتماعیة والحق في تنظیم أنفسھم 

وتكوين المنظمات والتنظیمات واألحزاب سیاسیاً ومھنیاً ونقابیاً 
السیاسیة كما كفل حق المواطنین في اللجوء إلى القضاء 
لحماية حقوقھم ومصالحھم المشروعة والدفاع عنھا أصالة أو 
وكالة في مختلف مراحل التقاضي وكفالة تقديم العون القضائي 
لغیر القادرين وتقديم الشكاوي واإلنتقادات والمقترحات إلى 

زة الدولة ومؤسساتھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. أجھ

كما يحدد الدستور مسألة تنظیم سلطات الدولة بثالث وتم 
السلطات التشريعیة والتنفیذية والقضائیة وھنا ھذه الفصل بین 

حصل تطور نوعي في مجال القضاء حیث يعتبر القضاء سلطة 
مستقلة قضائیاً ومالیاً وإدارياً . 
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ن المرجعیة األساسیة للنظام القانوني في الیمن وانطالقا  م
والتي تحددت في مصدرين رئیسیین ھما الشريعة اإلسالمیة 
واالتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة واللذان انعكست 
نصوصھما في الوثیقة القانونیة األساسیة وھي الدستور الذي 

عیة.يشكل المرتبة األولى في تدرج القوة القانونیة والتشري

ثم تأتي القوانین كجزء ال يتجزأ من  المنظومة التشريعیة للنظام 
القانوني كونھا تمثل ترجمة للمرجعیة الدستورية ومن خاللھا 
يشرع لكافة الحقوق والواجبات التي صانھا الدستور وأشترط 

االختصاصات وإصدار القوانین لتنظیمھا حسب المجاالت 
نین تفاعل تشريعي إيجابي والعالقات على أن تعكس ھذه القوا

حقیق المواطنة المتساوية للجمیع لتلتجنب عدم دستوريتھا و
في اإلسھام في الحیاة السیاسیة واالقتصادية واالجتماعیة 

والثقافیة. 

وھناك الكثیر من القوانین التي تطرقت إلى القضايا المرتبطة 
بالمحاور الخمسة التي تستھدفھا ھذه الدراسة ومنحت المرأة 

السیاسیة واالقتصادية والیمنیة الكثیر من الحقوق المدنیة 
ر سنحاول التعرض صواالجتماعیة وعلى سبیل المثال ال الح
بالتمكین اً وجوھرياً ألھم القوانین التي ترتبط ارتباطا وثیق

ا في الحیاة العامة والخاصة القانوني للمرأة وتحسین مركزھ
لما أكده الدستور بأن م أدوارھا ونھوضھا الشامل وفقاً وتعاظ

النساء شقائق الرجال لھن من الحقوق وعلیھن من الواجبات 
وكذا مدى تطبیق ھذه القوانین على أرض الواقع. 

أھم القوانین والنصوص: 

م: 2002) لسنة 14القانون المدني رقم (-1
بموجبه المرأة الیمنیة باألھلیة القانونیة الكاملة تتمتع 

يحق لھا ممارسة وبمقتضى ذلكوبشكل متساوِ مع الرجل 
كافة الحقوق المدنیة كإبرام العقود القانونیة التي تقع على 
الملكیة مع الغیر والتملك والتصرف واستغالل وإدارة 

ثار أو مترتبات  آوتحمل االلتزامات وأية  تشاء ممتلكاتھا كیفما 
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قانونیة لصالحھا أو تجاه الغیر وتتمتع أيضاً تمسؤولیاأو
ي البیع واإليجار والھبة والوصیة والحوالة  وعقود بحقھا ف

الشراكة والوكالة وغیره. 

: م1992) لسنة 20قانون األحوال الشخصیة رقم (-2
أعطى للمرأة الحق بالرضاء في الزواج لكون الزواج يعد  
ارتباطا بین شخصین من خالل عقد شرعي بین الرجل 

على الحب أسرة مبنیةبناءووالمرأة يحل كل منھما لألخر 
واالحترام كما  أعطى للمرأة الحق في فسخ عقد الزواج 
في حالة عدم إنفاق الزوج رغم قدرته على ذلك ولسبب 

راھیة الزوج لزوجته أو الكراھیة أي الزوجة لزوجھا أو ك
الزوج وأسباب أخرى وطلب الفسخ ال نفر في لوجود عیب م

من عفاء األب إوأيحرمھا من حقھا في حضانة أوالدھا 
النفقة علیھم. 

م: 1991) لسنة 19قانون الخدمة المدنیة رقم (-3
تتساوى المرأة الیمنیة مع الرجل في كافة شروط العمل 

ر والترقي وحقوقة وواجباته وتكافؤ الفرص في األجو
ر ھذا القانون أن تزيد ساعات والتدريب والتأھیل ويحظ

انت عمل المرأة الحامل عن أربع ساعات في الیوم إذا ك
في شھرھا السادس وأن ال تزيد عن خمس ساعات إذا 
كانت مرضعة في الشھر السادس وكذا الحق في تولي 
الوظائف ومنحھا القانون مزايا عديدة منھا المتعلقة بإجازة 
الوضع والتي تستحقھا بمرتب كامل دون المساس 
بإجازتھا االعتیادية المستحقة وحضر تشغیل النساء لیالً أو 

عات واألعمال الخطرة. في الصنا

) لسنة 25قانون التأمینات والمعاشات رقم (-4
ساوي نصوصه بین الجنسین في تأمین موظفي تم:1991

الدولة بشكل عام لحاالت الشیخوخة وإصابات العمل 
والوفاة والعجز والتأمین الصحي ولم يفرق في منح 

الضمانات. 

: اعتبر العمل م1995) لسنة 5قانون العمل رقم (-5
طبیعي لكل مواطن على حد سواء وبشروط وفرص 
وضمانات متكافئة بین الجنسین والزم القانون صاحب 
العمل الذي يستخدم نساء أن يعلن في مكان ظاھر عن 
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القانون صاحب العمل الذي ألزمنظام تشغیلھن كما 
يستخدم خمسین امرأة بضمان الرعايا والعناية لألطفال من 

خالل توفیر دور حضانة. 
م 1996) لسنة 31قانون الرعايا االجتماعیة رقم (-6

م: 1999) لسنة 15وتعديله رقم (

منح المرأة التي ال عائل لھا االستفادة من الخدمات 
والمساعدات النقدية والعینیة والضمان االجتماعي والتأمین 

شیخوخة وكذا منح في حاالت الطالق والترمل وال
. المساعدات لألسر المحتاجة
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م: 1991) لسنة 1ن السلطة القضائیة رقم (قانو-7
شكلت نصوصه نقله نوعیة وموضوعیة في تطور التشريع 
والقضاء في الیمن وھي مساواة المتقاضیین أمام مختلف 
درجات المحاكم بجمیع تشكیالتھا واختصاصاتھا كما لم يمیز في 

.ین القضاة في المحاكم أو في وظائف النیابة العامةیشروط تع
ة ما للرجل في تولي الوظائف القضائیة وال يوجد أي عائق وللمرأ

منع المرأة من حصولھا على ھذا الحق وھناك العديد يقانوني 
درج رتب القانون حاالت تو.من النساء التحقن بسلك القضاء

وتعتبر المحكمة .الرقابة القضائیةمراحل التقاضي وذلك حقق
القوانین واللوائح العلیا أعلى ھیئة قضائیة لتحقیق دستورية

من خالل  دوائرھا. والقراراتواألنظمة 

م بشأن المحاماة: 1999) لسنة 31قانون رقم (-8

ال  يوجد أي تمییز أو قیود أو عوائق أمام النساء العامالت في 
تراخیص ومقیدات في سجل نمھنة المحاماة وكثیر منھن لديھ
ويقمن بالترافع نالخاصة بھنقید مھنة المحاماة ولھن مكاتبھ

أمام مختلف درجات المحاكم والدفاع عن موكلیھن من الرجال 
القضاء والنیابة من أجل تیسیر أجھزةوالنساء ويسھمن مع 

سبل العدالة وتبسیط إجراءات التقاضي وإزالة العراقیل والعقبات 
أمام المتقاضیین. 

مجالس النقابة.ھناك عدد ال بأس به تم وصولھن إلىو

م بشأن الجمعیات 2001) لسنة 1قانون رقم (-9
والمؤسسات األھلیة:

أھداف ھذا القانون تشجیع الدولة على إنشاء جمعیات تحدد
للمشاركة في مجال التنمیة وال يوجد أي عائق قانوني أمام 
المرأة في إدارة الجمعیات والمؤسسات األھلیة وضمان 

لتنمیة االجتماعیة المستدامة اشتراكھا ومساھمتھا في ا
وممارسة أنشطتھا بحرية واستقاللیة بما يتالئم مع مسئولیاتھا 

االجتماعیة. 
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م:1991) لسنة 66القانون رقم (-10

إن ھذا القانون ال يجیز بأي حال من األحوال عرقلة حرية 
تكوين ممارستھم لحق االنضمام الطوعي أوالمواطنین في

سیة للمساھمة في تحقیق برامج أحزابھم وتنظیماتھم السیا
محددة ومعلنة تتعلق بمختلف الشئون االقتصادية واالجتماعیة 

والسیاسیة والثقافیة وتحقیق التقدم.

یة بحقھا في االنضمام الطوعي وتبوءى المرأة الیمنظحوت
مناصب قیادية في ھیكلیة عمل األحزاب وفقاً ألنظمتھا الداخلیة 

رسیخ دورھا في التنمیة.وتستطیع نقل وجھات نظرھا وت

) لسنة 13قانون االنتخابات العامة واالستفتاء رقم (-11
لم يفرق القانون بین الرجل والمرأة وأعطاھما م 2001

حقوق متساوية في االنتخابات واالستفتاء وأوجب على 
اللجنة العلیا لالنتخابات اتخاذ  تدابیر لتشجیع المرأة على 

شكیل اللجان النسائیة ممارسة حقوقھا االنتخابیة وت
لتسجیل وقید الناخبین في جداول الناخبین وأعطى الحق 

لكافة المواطنین نساء ورجال لترشیح أنفسھم. 

م:  1990) لسنة 6قانون الجنسیة رقم (-12
أعطى للمرأة حق التمتع بالجنسیة الیمنیة حتى ولو 
تزوجت من أجنبي مسلم واالحتفاظ بجنسیتھا إال إذا رغبت 

التخلي عن جنسیتھا عند الزواج أو أثناء قیام الزوجیة في 
حتى أن كان قانون بلد زوجھا يدخلھا في جنسیته. 

ضمن م:1992) لسنة 35التربیة والتعلیم رقم (قانون-13
یع دون تمییز وواجب الدولة أن القانون حق التعلیم للجم

للجمیع في كل مراحل التعلیم األساسي والثانوي هلفتك
معي والفني والمھني بل اعتبر التعلیم األساسي والجا

إلزامي ومجاني وعلى الدولة تحقیق العدالة االجتماعیة 
التعلیم. فيوتكافؤ الفرص 
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ووفقاً لشفافیة النظام التشريعي  في الیمن والتي قررت حقوقاً 
للمرأة ولحراسة ھذه الحقوق وتقرير الحماية القانونیة واإلجرائیة 

تخضع المرأة لنفس الحماية اإلجرائیة ,تقترن بالقضاء والتي دائماً 
ھا الرجل في التقاضي ورفع الدعاوى وتقديم التي يخضع ل

أة في حالة وتعطي القوانین للمر.عندما تنتھك حقوقھاالشكاوى
الدفاع , تعطیھا حقأو سلبھاحرمانھا من التمتع بھذه الحماية

أو بالوكالة كما تكفل عن نفسھاباألصالةعن نفسھا أمام القضاء 
لھا الدولة االستفادة من الخدمات القانونیة والحصول على العون 
القضائي في حالة عدم مقدرتھا, وحفاظا على كرامتھا وعدم 

حظر المساس بعرضھا فقد خصھا القانون بحماية إجرائیة ب
شھا إال بواسطة  أنثى غیرھا وحضور شاھدتین من النساء. تیتف
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حقوق ى بعض النصوص التي تحد من مالحظات عل
المرأة:

قـد ارتكـزت نصوصـه فوفقاً لما جاء في دستور الجمھورية الیمنیـة 
لجنسـین فـي الحقـوق والواجبـات ممـا بین المساواة اعلى مبدأ 

يجسد إلغاء كافة أشكال التمییز ضـد المـرأة جنبـاً إلـى جنـب مـع 
ممـا يعـد اتفاقیة القضاء علـى جمیـع أشـكال التمییـز ضـد المـرأة 

وضمانة أساسیة لتعزيز أدوار المرأة فـي الحیـاة العامـة والخاصـة 
يجب انعكاسھا في منظومـة تشـريعیة قانونیـة تسـتبعد وتنـاھض 
أي تمییز أو إخالل أو إقصاء لحقوق المرأة في نصوصھا بشكل عام 
وبشكل خاص في القوانین النوعیـة ذات الصـلة بقضـاياھا لضـمان 

نیة وحمايتھا الحماية القانونیة المطلوبة. تنظیم عالقاتھا القانو

عنـي ينظم ويـي ذوقد برز في الواقـع التشـريعي القـانوني الـ
بــبعض األوضــاع المرتبطــة بقضــايا المــرأة أن ھنــاك بعــض القــوانین 

وتخل ببعض الحقوق الخاصـة اً وفي جزء من نصوصھا تشكل تمییز
للمرأة التي رعاھا الدستور  ورعتھا اتفاقیة السیداو.

مـا ووبرغم الفرص المتاحة والتـي تحسـب للمشـرع الیمنـي 
قــام بــه مــن تعــديل علــى بعــض النصــوص إال أن واقــع المــرأة 
التشريعي ظل بحاجة إلى التأكید على حقوق المـرأة المتسـاوية 
في النصوص القانونیة وتظل بعض أوجه القصور والعوائق القانونیـة 

اً لمبــدأ العدالــة إصــالح بعــض القــوانین وفقــيســتدعيممــا قائمــة 
لتعزيز حقوقھا القانونیة. 

وھي:وعلى سبیل المثال ال الحصر نشیر إلى بعضھا 

ما ورد في قانون الجنسیة من إغفال لحق المرأة الیمنیة .1
جنبیة حتى وأن كان مسلماً المتزوجة برجل من جنسیة أ

ي يتمتع بھا الرجل الیمني في تالتمتع بنفس المزايا الفي
.ة ألوالده ولو كان متزوجاً بأجنبیةمنحه الجنسی
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ما ذھب إلیه قانون العقوبات الیمني باعتبار دية المرأة نصف .2
.دية الرجل وكذا بالنسبة لألروش

منح القانون المدني الصبي الممیز المختبر في رشده بإدارة .3
أو الوصي علیه وحرمان شيء من أمواله بعد إذن ولیه

لھما على ةمصلحة قائمحتى وإن كانت الن ذلكاألنثى م
.قدم المساواة

وما جاء في قانون األحوال الشخصیة في خضوع المرأة .4
لتقرير مصیرھا في الزواج إلى الرجل، واستبعاد القانون في

تحديد سن زواج الفتاة الصغیرة والذي يضر بھا نصوصة
نفسیاً وصحیاً وترتب أثار سلبیة وسیئة على حیاتھا الزوجیة 

.ھاوتربیة أبنائ
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مدى تطبیق القوانین ونصوصھا على أرض الواقع. 

رغم وجود نصوص قانونیة وطنیة وما ورد في الشريعة اإلسالمیة 
عكس االتفاقیاتة للمرأة وإيالء الدولة اھتماما يمن حقوق مكفول

كواحدة من أبرز قضايا حقوق الدولیة التي تھتم بقضیة المرأة
ز أوجه مبدأ المساواة للمرأة  ابراإلنسان في تشريعاتھا الداخلیة وإ

بشكل عام والتي تنص على حق كل إنسان بالتمتع بجمیع 
الحقوق والحريات دونما تمییز أو تفرقة. 

إال أنه تظل قضیة مساواة المرأة واحدة من قضايا حقوق اإلنسان
.لیست مجرد قضیة حقوقیة فحسب بل أيضاَ قضیة ثقافیةوھي

على أرض حقوق وھذه القوانین تتفاوت نسب تطبیق ھذه الو
إقرار المحافظات وبین الريف والحضر . إنعلى مستوىالواقع

القوانین والمصادقة على االتفاقیات الدولیة في ھذا المجال لم 
ل احترامھا وتطبیقھا في ظل بعض القصور يعد كافیا" من أج

لى كثیر من إالملموس في بعض التطبیقات. ويرجع ھذا القصور
واختالف مستوى الوعي واإلدراك مما يؤثر المغلوطةیم المفاھ

ولذلك نجد أن الموروث سلباً في التطبیق السلیم للقوانین
الثقافي واالجتماعي السلبي يتجسد من خالل نظرة المجتمع 
للمرأة وھي نتیجة الستمرار النسق التقلیدي للتفكیر والبنى 

االجتماعیة المختلفة  للمجتمع. 

والمفاضلة .وأسلوب التربیة الخاطئة في إطار األسرةأن التضییق 
بین البنین والبنات والتفرقة بینھم يعتبر النواة األولى إلنتاج عادات 

إلى آثار سلبیة تؤثر على حقوق المرأة تفضيوتقالید ھدامة 
كحرمانھا من التعلیم إنطالقاً من إيمان األسرة بأفضلیة التعلیم 

عي في المیراث من خالل عادات للذكر, وكذا حرمانھا الشر
يؤدي إلى آثار الذيوأسالیب قديمة وتزويج الفتاة في سن مبكرة

ذلك الطالق لىترتب عيوقدنفسیة وصحیة أو قانونیة سلبیة
إلى إھدار أيضاؤدييمعوقات قانونیة وآثار بروزو.وتشريد األطفال
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ق ض الوقائع كالزواج والطالحقوق المرأة مثل عدم توثیق بع
الثبوتیة التي تحمیھا وتصون حقوقھا. اقعلى األوروحصول المرأة

إلى تمییز قانوني وعنف ضد فضي إن ھذا التمییز االجتماعي ي
المرأة مما ينتج عنه فجوة شاسعة بین ما ھو مشرع نظرياً من 

والتطبیق السلبي والالواعي من قبل بعضحقوق وبین التطبیق 
المرأة بالعادات ا يتعاملون مع منفذي القوانین الذين عادة م

غة دينیة وتغلیبھا على أحكام الشرع ببصبغھا والتقالید وص
ھم موالقانون وعدم التزام المكلفین بتنفیذ القوانین أثناء قیا

ومن ناحیة أخرى عدم إتاحة الفرص للمرأة .بواجباتھم تجاه المرأة
في في المشاركة الفعلیة في مجال اتخاذ القرار أو مساھمتھا

صیاغة التشريعات المرتبطة مباشرة بحقوقھا. 

لمرأة المتشكلة في تجاه اكما أن نظرة االرتیاب والنظرة المتدنیة 
القضاء للمطالبة إلى المرأة وك المجتمع والتي تعتبر عیباً لجوءسل

بحقوقھا المنتھكة واعتبار ذلك خروجاً عن قواعد المجتمع وإخالالً 
كما ويعتبر عدم .في المناطق الريفیةبمفاھیمه وقیمة وخصوصاً 

نأوساطھمعرفة النساء بحقوقھن في ظل انتشار األمیة بین 
خصوصاً في الريف من الصعوبات والعوائق التي تقف أمام تطبیق 

روث الثقافي واالجتماعي المومعالقوانین جنباً إلى جنب
شجع على اتساع الفجوة بین النصوص القانونیة يالسلبي مما

لحقوقھا التي كفلتھا لھا إن ممارسة المرأة الفعلیة .طبیقوالت
اإلسالمیة ونصت علیھا التشريعات الوطنیة والعھود الشريعة 

واالتفاقیات الدولیة خاصة اتفاقیة القضاء  على كافة أشكال 
التمییز ضد المرأة ورفع مستوى مشاركتھا كماً ونوعاً في التنمیة

ي بعض اآللیات المؤسسیة فالشاملة يتفاوت في التطبیق 
غیر حكومیة ة للقوانین سواًء كانت حكومیة أو المطبقة والمنفذ

فما تزال مشاركة المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار مشاركة 
واقع والوظائف سواًء في المجالس ممحدودة في مختلف ال

المنتخبة أو في ھیئات صنع القرار التنفیذي الحكومي وبقي 
محدوداً جداً ورمزياً. تمثیل المرأة 

بالرغم من عدم وجود أصل شرعي أو قانوني يحول دون مشاركة 
ھذه المشاركة ھناك محدودية له على مستوى الواقعإال أنالمرأة 

. سواًء في المجاالت التنموية أو السیاسیة وفي سلك القضاء 
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یقیة غیر فاعلة بما يكفي  مما يحد من  وما تزال الجوانب التطب
اشتراكھا في مجال التنمیة المؤسسیة من خالل لمرأةاإشراك

وتأھیلھن نالمباشر في رسم السیاسات العامة ونقص تدريبھ
وبناء قدراتھن في مجال اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي بإالضافة 

العنف إلى عدم وجود وسائل إجرائیة فعالة لحماية النساء من
ة طأقسام الشرالمؤسسي الذي يتعرضن له في الكثیر من

والسجون وغیرھا من أجھزة الضبط القضائي.

وتبرز إشكالیات أخرى في التطبیق من خالل عدم مراعاة بعد 
والترقي ومناھضة التوظیف النوع االجتماعي في سیاسات 

السیاسات التمییزية في سوق العمل كما ال يزال التعاطي 
ة تنمیة المرأة في تناول إشكالیإلعالمي مع قضايا المرأة محدوداً ا

اقتصاديا وسیاسیاً واجتماعیاً وثقافیاً وال زالت الصورة النمطیة 
تي تروج لمفاھیم النوع تفرض نفسھا رغم تزايد األنشطة ال

وبالرغم من ارتفاع البرامج الموجھة للمرأة في االجتماعي .
مجال التعلیم والصحة والعمل إال إنه ال تزال كثیر من أھداف 

اإلعالم في بث اھتماممیة المرأة بطیئة في محور إستراتیجیة تن
برامج التوعیة باألسس الشرعیة والقانونیة لحق وحرية المرأة 

بمختلف مھمات البناء االقتصادي واالجتماعي ضطالع في اإل
وبأھمیة مناھضة كافة أشكال التمییز التي تتعرض لھا المرأة 

الشاملة, وكذا وتمكن المرأة من المشاركة الفاعلة في التنمیة 
برامج دعم المرأة في شغل الوظیفة العامة على قدم المساواة 

مع الرجل وفي رفع قدراتھا التأھیلیة.

:ألقانونیةأھمیة التعديالت 

إن بعض القوانین في الكثیر من الدول العربیة كانت قد صدرت 
فــي أوقــات ســابقة ومتفاوتــة وبعضــھا جــاءت بمــا يــتالءم وظــروف 

ھا إضافة إلى المتغیرات الحیاتیة اقتصـادياً واجتماعیـاً مراحل صدور
وسیاسیاًَ◌ على المسـتوى اإلقلیمـي والمسـتوى العـالمي وكـل 
ھذه األسباب إضـافة إلـى قاعـدة أن القـوانین والتشـريعات مثلھـا 
مثل السیاسات واالستراتیجیات قابلة للمراجعة وإعادة النظر فیھا 

لمرجوة للنھوض بأوضاع المرأة وتطويرھا بما يلبي تحقیق الغايات ا
وتمكینھا في شتى المجاالت . 
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وفي ظل الحراك الجدي والمتنامي للنھوض الشـامل بأوضـاع 
المــرأة وتوســیع مشــاركتھا مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدني 
والتي تظھر جلیاً مـن خـالل البـرامج والمشـاريع واألنشـطة التـي 

ن القانوني موضوع تقوم بھا في مجاالت عديدة وفي مجال التمكی
ھذه الدراسة وكذا توجه الدولة مـن خـالل سیاسـاتھا التشـريعیة 
الناتجة عن التزامھـا بالدسـتور أو التزامھـا السیاسـي فـي تنفیـذ 
اتفاقیة السیداو فقد حرصـت الـیمن علـى اتخـاذ تـدابیر تشـريعیة 
وسیاسات إستراتیجیة ودعم اآللیات الوطنیة المؤسسیة المعنیـة 

ــرأ ــايا الم ــر بقض ــات غی ــن اآللی ــراكة م ــدأ الش ــدرات مب ــز ق ة وتعزي
ــاً  ــة (منظمــات المجتمــع المــدني) وتضــافر جھودھمــا مع الحكومی
ــة األولــى إلــى تعــديل مجموعــة مــن  والتــي أفضــت فــي المرحل

ومازالت تبذل جھود مـن خـالل اللجنـة الوطنیـة للمـرأة ن .القانونی
جــوة قــرار مشــاريع قــوانین أو إعــادة النظــر فیھــا لتضــییق الفإل

واالستمرار في إصالح المنظومة القانونیة. وكـذا اسـتھداف المـرأة 
ببرامج خاصة لتمكینھا القانوني وبرامج أخرى لمناھضة العنف ضد 
المرأة وتبني االستراتیجیات المتضمنة جملة من األھداف لضـمان 

حقوق كاملة وغیر منقوصة للمرأة واالرتقاء بمكانتھا ودورھا . 
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ات الدراسة المسحیة. تحلیل استمار

اعتمدت منھجیة تحلیل االستمارات على تقسیمھا حسب 
المجاالت المحددة للدراسة. كما سارت عملیة التحلیل وفقاً 

لألسلوب  الوصفي التحلیلي النوعي وھذه المجاالت ھي: 

: األحوال الشخصیة / قانون األسرة. المجال األول
. : العنف ضد المرأةالمجال الثاني 
: العمل والضمان االجتماعي . المجال الثالث 
:اتفاقیة إلغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة المجال الرابع 

(السیداو).
: اإلعالم. المجال الخامس 

وتم تناول كل مجال من المجاالت الخمسة على حدة  بحیث توزع 
التحلیل على النواحي التالیة: 

بیانات المشاريع. -1
لتنفیذ. ا-2
التمويل.-3
األھداف. -4
اإلنجازات. -5
التقییم. -6

واعتمدنا في كل مجال من المجاالت الخمسة على تفريغ 
المعلومات الواردة في االستمارات بشكل جداول تستوعب 
النواحي المذكورة أعاله وألحقنا ھذه الجداول بالتحلیل لكل 

ناحیة مثل التنفیذ والتمويل والتقییم ...الخ. 

مالحظة ھامة تجدر األشارة إلیھا أننا (وتحديداً فريق وھناك
البحث) واجھنا صعوبات جمة في استخالص البیانات التفصیلیة 
وبعض البیانات في بعض االستمارات مثل مبالغ التمويل وجھات 

التمويل (خصوصاً بالنسبة لبعض الجمعیات والمراكز األھلیة. ). 
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لجھات المنفذة قامت وكذا بالنسبة للتقییم حیث أن بعض ا
نفسھا بالتقییم. كذلك  جھات أخرى قدمت معلومات مقتضبة أو 
لم تقدم شیئاً بالنسبة للتقییم وتعود أسباب ذلك إلى القصور  

في التوثیق والمتابعة من قبل ھذه الجھات.

ومع ذلك فإن ھناك العديد من الجھات الحكومیة والمنظمات 
الصعوبات في بیانات التمويل الغیر حكومیة لم نصادف معھا ھذه

وكذا التنفیذ كما سیالحظ ذلك في الجداول والتحلیل الحقاً في 
ھذه الدراسة.  
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المجال األول: األحوال الشخصیة / قانون األحوال 
الشخصیة 

تنوعت المشاريع المنفذة في ھذا المجال ما بین مشاريع توعیة 
ع بحثیة / دراسات. وأخرى لبناء القدرات وثالثة عبارة عن مشاري

ونظراً لصعوبة تحلیل المشاريع مجتمعة فقد قسمت إلى 
قسمین ھما: 

مشاريع التوعیة وبناء القدرات. -1
مشاريع المساندة القانونیة والبحثیة. -2

أوالً مشاريع التوعیة وبناء القدرات. 

) استمارات ,الھدف من 10تضمنت ھذه المشاريع عدد (
عي القانوني بین النساء سواء المشاريع كافة ھو رفع الو

العامالت أو الغیر عامالت , األمیات أم المتعلمات وسواء بشكل 
مباشر عن طريق التوعیة المباشرة أم عن طريق ورش العمل 

التدريبیة للنساء والعامالت في مجال القضاء ( المحامیات). 

 تنفیذ ھذه المشاريع كان في أغلبه عبر جھات محلیة كما
) والجھات ھي التالیة 10-1ستمارات من ( ورد في اال

(ومرقمة حسب تسلسل االستمارات):   

منظمة سول لتنمیة المرأة والطفل.-1
المركز الصحي الثقافي. -2
جمعیة العیدروس التنموية النسوية الخیرية. -3
). I C Dالمركز العالمي للتنمیة الذاتیة (-4
وزارة حقوق اإلنسان. -5
وحقوق اإلنسان. مركز القانون الدولي -6
المنظمة الوطنیة لتنمیة المجتمع. -7
إتحاد نساء الیمن. -8
نقابة المحامین الیمنیین. -9

وزارة الشؤون القانونیة.-10
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بیانات المشروع:-1
جمیع المشاريع استھدفت رفع مستوى الوعي لدى النساء -

بحقوقھن القانونیة وبأھمیة أمتالكھن األوراق الثبوتیة  الھامة 
ن طريق التوعیة أو عن طريق ورش العمل التدريبیة. سواء ع

مدة المشاريع تتراوح ما بین عدة شھور إلى  سنة, والبعض -
منھا ما يزال مستمراً إلى حد اآلن مثل مشروعي وزارة الشؤون 

2000القانونیة المتعلق  بالتوعیة القانونیة والذي بدأ في عام 
عبر برنامج إذاعي, وكذا وال يزال مستمراً إلى حد األن وينفذ 

مشروع نقابة المحامین الیمنیین حول تأھیل وتدريب المحامین 
م وال يزال مستمراً إلى حد 2006والمحامیات الذي بدأ مع بداية 

اآلن. 

كما أن ھناك مشروع لجمعیة العیدروس النسوية الخیرية حول 
التوعیة القانونیة لمناصرة الفتاه ھذا المشروع بدأ في عام 

م. 2009م ومخطط له أن ينتھي في عام 2006
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) يوضح أسماء المشاريع والجھات المنفذة لھا وعدد العاملین فیھا والمستفیدات 1جدول رقم (
فعلیا منھا.

رقم 
المشر

وع
الجھة المنفذهاسم المشروع/ البرنامج

تاريخ البدء 
واالنتھاء

عدد 
العاملی

ن

عدد 
المستفیدات 

فعلیاً  ھايةالنالبداية
التوعیة بأھمیة امتالك األوراق 1

الثبوتیة
منظمة سول لتنمیة 

المرأة والطفل
مدرسة9/20045/2005620

األرتقاء بوعي المرأة الیمنیة حول 2
بعض القوانین المدنیة

إمرأة2/20074/20077219المركز الصحي الثقافي

وس جمعیة العیدرالتوعیة القانونیة لمناصرة الفتاه3
النسوية الخیرية

فتاه20062009123000

تدريب وبناء القدرات للحقوق 4
الزوجیة

المركز العالمي للتنمیة 
الذاتیة
(ICD)

غیر مبین5مستمر2004
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) يوضح أسماء المشاريع والجھات المنفذة لھا وعدد العاملین فیھا 1تابع جدول رقم (
والمستفیدات فعلیا منھا.

رقم 
المشر

وع
الجھة المنفذهسم المشروع/ البرنامجا

تاريخ البدء 
واالنتھاء

عدد 
العاملی

ن

عدد 
المستفیدات 

فعلیاً  النھايةالبداية
تعزيز حقوق النساء باستخدام 5

والمعلوماتالتكنولوجیا
غیر مبین6/20064/20074وزارة حقوق االنسان

ون الدولي مركز القانالتوعیة القانونیة  بحقوق المرأة6
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان

طالبة 8/20055/2008269000
ثانوية

ةالتوعیة والمساعدة القانونی7
للنساء

المنظمة الوطنیة لتنمیة 
المجتمع

إمرأة منھن 2002200310510
حصلن على 96

مساعدة قانونیة
رفع الوعي القانوني للمرأة 8

والرجال والشباب بحقوق  المرأة 
یةالیمن

(نساء 4/20021/2004131560اتحاد نساء الیمن
ورجال)

غیر مبین-مستمر2006نقابة المحامین الیمنیینتأھیل وتدريب المحامین 9
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والمحامیات
غیر مبین3مستمر2000وزارة الشؤون القانونیةتوعیة قانونیة10
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التنفیذ: -2
) نجد ما يلي: 1بالنظر إلى جدول (

يع السابقة نفذت عبر جھات محلیة سواء جمیع المشار-
كانت حكومیة أو منظمات مجتمع مدني كما سبق ذكره. 

بالنسبة للتغطیة الجغرافیة فأغلب المشاريع لم ترد في -
بیاناتھا مناطق التغطیة الجغرافیة عدا مشروع اتحاد نساء 
الیمن الذي نفذ في ثالث محافظات ھي عدن, وأبین , 

ولحج.
26- 3املین في ھذه المشاريع ما بین يتراوح عدد الع-

عامالً وعاملة. 
الفئة المستھدفة من جمیع ھذه المشاريع ھي المرأة -

سواء كانت العاملة أم ربة البیت أو الطالبة ....الخ. 
) امرأة/ 14,290وقد وصل إجمالي المستفیدات فعلیاً عدد (

فتاة شملت التوعیة أيضاَ بعض الرجال غیر أن أعدادھم غیر 
موضحة في االستمارات. 

تمويل المشاريع: -3
لم يرد في االستمارات كم تشمل كلفة المشاريع المنفذة وال 
نسب التمويل , ولم يذكر أيضاً  اسم الجھة الممولة عدا 
المشروع الذي يشرف علیه اتحاد نساء الیمن حیث كانت 
الجھة الممولة ھي برنامج التعاون الفني األلماني من خالل 

تكافؤ الفرص في قطاع الخدمات االستشارية القانونیة  مشروع 
واالجتماعیة وھي منظمة دولیة ولكن لم يذكر أي مبلغ. جمیع 
المشاريع نفذت عبر جھات محلیة سواء حكومیة أو منظمات 

) 1مجتمع مدني كما ورد في الجدول رقم (

األھداف: -4

تمثل الھدف الرئیسي للمشاريع العشرة المصنفة بحسب 
ھات المنفذة لھا في إيجاد وعي مجتمعي بحقوق المرأة الج

المنصوص علیھا في الشريعة اإلسالمیة والدستور الیمني 
وقانون األحوال الشخصیة وبأھمیة امتالك الوثائق الشخصیة. 
وقد سعت جمیع الجھات إلى ترجمة ھذا الھدف عبر األھداف 
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الفرعیة 
المتمثلة في :

اجبات التي كفلھا لھا الدستور توعیة المرأة بالحقوق والو-
الیمني.  

زيادة وعي النساء بأھمیة استخراج الوثائق الشخصیة ومحو -
األمیة القانونیة  بین أوساط النساء وإدراكھن لقانون األحوال 

الشخصیة. 
تمكین الفتیات من حقھن القانوني والشرعي مثل حق -

القبول أو الرفض فیما يخص الزواج وفق رغبتھن.
النساء األمیات وخاصة في الريف بحقوقھن المنصوص توعیة-

علیھا قانونیاً.  
تدريب لفرق عمل منظمة على قیادة حمالت التوعیة وعلى -

تقديم المساعدات القانونیة. 
التوعیة بأھیمة معرفة القوانین. -

اإلنجازات: -5

تركزت اإلنجازات عن المشاريع العشرة في إقامة دورات التدريب 
وكذا في المبادرات في تقديم المساعدات القانونیة والتوعیة,

لبعض النساء. 
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) تقییم المشاريع بحسب الجھات التي قامت بالتقییم وأھم النتائج.2جدول (

رقم 
الشروع

ھل تم 
الجھة التي قامت التقییم

بالتقییم
تاريخ التقییم

معوقات 
إجراء 
التقییم

أھم نتائج التقییم

النعم

1
مركز الصحي ال

الثقافي
2/5/2007-

وجود شريحة كبیرة تفتقد إلى 
المعلومات حول القوانین

2
منظمة سول لتنمیة 

المرأة والطفل
-قبل بدء التنفیذ

التعرف على موقف 
المستھدفات من استخراج 

وامتالك الوثائق

3________
قلة الموارد 

المالیة
___

48/2007المشاركات-
تفاع مستوى المعرفة ار

بالحقوق والواجبات

5--المشروع توقف قبل االنتھاء منه
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) تقییم المشاريع بحسب الجھات التي قامت بالتقییم وأھم النتائج.2جدول (تابع 

رقم 
الشروع

ھل تم 
الجھة التي قامت التقییم

بالتقییم
تاريخ التقییم

معوقات 
إجراء 
التقییم

یمأھم نتائج التقی

النعم

6
مركز القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق 

اإلنسان
-

عدم وجود 
تمويل كافٍ 

التفاعل مع البرنامج من قبل 
الجھات الرسمیة

7
G.T.Zمنظمة ال

األلمانیة
______

نجاح البرنامج في تحقیق 
المساعدة القانونیة وتدريب 
فريق عمل لقیادة حمالت 

التوعیة

85/2/2004یرةالخب
قلة الموارد 
المخصصة 

للتقییم

إصدار الدلیل التدريبي لقانون 
األحوال الشخصیة كمرجعیة 

لفريق المیسرات.
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9----

10--
البرنامج 
إذاعي

-
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التقییم: -6

ما لوحظ على ھذه العملیة أن ھناك خمسة مشاريع تم 
ھو موضح في تقییمھا وخمسة  مشاريع لم يتم تقییمھا, كما 

).2جدول (

ولم توضح في جمیع المشاريع نقاط القوه والضعف, كما أن ھذه 
المشاريع لم يتم تقییمھا من قبل جھات أخرى. 

أما عن مقترحات تحسین البرامج/ المشاريع فقد تمثلت في 
عدة نقاط ھي: 

االستمرارية واستھداف عدد أكبر من المستفیدين. -
تم إصدارھا في بعض المشاريع االستفادة من المواد التي-

وتطبیقھا في مناطق أخرى. 
دعم الجمعیات النسوية ومدھا باآللیات المساعدة لتنفیذ -

دورات توعوية. 
توفیر دعم مالي إلقامة دورات تدريبیة للعاملین لتحسین -

أدائھم في المجال القانوني وإيجاد تمويل للبحوث المیدانیة 
حول نفس الموضوع. 

ج الدعم في المناطق الريفیة بین النساء األمیات تفعیل برام-
لرفع وعیھن حول قوانین األحوال الشخصیة وتعريفھن بھا. 

ثانیاً:  مشاريع المساندة القانونیة والبحثیة (التعديالت 
والقانونیة):

بیانات المشروع: -1

) مشاريع متسلسلة في 7بلغ عدد ھذا النوع من المشاريع( 
استمارات مــن

). 3كما في الجدول رقم (1-7
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) المشاريع ومدتھا (فترة البدء واالنتھاء) كما ورد في االستمارات3دول (ـج

رقم 
المشروع

الجھة المنفذةاسم المشروع
نطاق 

المشروع
نھاية المشروعبداية المشروع

الفعليالمخططالفعليالمخطط

1
برنامج النوع 
االجتماعي 

واألوراق الثبوتیة

سسة دعم التوجه مؤ
المدني الديمقراطي (مدى 

(
2004200420052005وطني

2

خطة الدفاع عن 
حقوق المرأة 
ودورھا في 

القضاء

-200720072010وطنيوزارة العدل/ إدارة المرأة

3
مراجعة 

التشريعات 
القانونیة للمرأة

2001200120062006وطنياللجنة الوطنیة للمرأة

4
يم برنامج تقد

المساعدة 
القانونیة

الھیئة الوطنیة للدفاع عن 
(ھود )حريات الحقوق وال

-1/20061/20062/2008وطني

-20032008-وطنياتحاد نساء الیمنمشروع الحماية 5
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القانونیة 
والمناصرة

6
التعديالت 
القانونیة

2005200620062007وطنيوزارة  الشؤون القانونیة

7
ء برنامج بنا

القدرات للنوع 
االجتماعي

2003200320062006وطنياللجنة الوطنیة للمرأة
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ذ:ــــــالتنفی-2

الجھات المنفذة للمشاريع ھي جھات حكومیة أو منظمات 
) ولم تتم اإلشارة 3ومؤسسات مجتمع مدني كما في جدول (

في االستمارات إلى أسماء الجھات الممولة باستثناء اللجنة 
إال أن UNFPAللمرأة التي حددت جھة التمويل وھي الوطنیة

أغلب الجھات الممولة ھي جھات دولیة باإلضافة إلى جھات 
وطنیة ساھمت في التمويل السیما المشاريع التي نفذت عن 

). 4طريق الجھات الحكومیة, وكما ھو واضح من جدول (

) أن جمیع االستمارات أھملت ذكر 4وما يالحظ من الجدول (
المستفیدات من المشروع عدا المشروع األول فقط. كما عدد

يالحظ أن جمیع المشاريع عملت بأكثر من نشاط عدا 
المشروع السادس الذي عمل في نشاط واحد فقط وھو 

مناھضة أشكال التمییز. 

لتمويل: -3
) أن أغلب الممولین 7-1اتضح من االستمارات المرقمة من (
المشاريع فقد وضحت ھي جھات دولیة, أما عن كلفة

$, 5,000كم تبلغ كلفة المشاريع  وھي 7,3,2,1تاالستمارا
$ للمشاريع األربعة على $50,000 , $15,000 ,158,800

لم توضح كم بلغت التكلفة تالتوالي. بقیة االستمارا
.عللمشاري
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) آلیات تنفیذ المشاريع وعدد العاملین فیھا ومضمون وطبیعة النشاط.4جدول (

م رق
آلیة الجھة المنفذةالمشروع

التنفیذ

الموقف 
الحالي 
للمشروع

عدد عدد العاملین
األنشطة

عدد
المستفیدات

مضمون النشاط 
وطبیعته ذكورإناث

1

مشتركة بین 
منظمات غیر 

حكومیة ومراكز 
أبحاث

غیر 
-3انتھىموجودة

أكثر من 
المسانده56نشاط

أكثر من 105جديدذاتیةجھة حكومیة2
توعیة , ومساندة ___نشاط

ومناھضة تمییز

-2انتھىمستقلةجھة حكومیة3
أكثر من 

المساندة ___نشاط
ومناھضة تمییز

منظمات غیر 4
أكثر من 22مستمرذاتیةحكومیة

___نشاط
المساندة 

ومناھضة عنف 
وتمییز

منظمات غیر 5
أكثر من 6736مستمرمستقلةحكومیة

___نشاط

توعیة, تدريب 
مساندة وإرشاد 
مناھضة عنف 

وتمییز
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غیر جھة حكومیة6
مناھضة أشكال ___نشاط واحد64مستمرموجودة

التمییز

أكثر من 41انتھىذاتیةجھة حكومیة7
توعیة ومحو أمیة __نشاط

قانونیة ومساندة.
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األھداف: -4

حقوق تمثلت األھداف الرئیسیة للمشاريع في الدفاع عن -
المرأة أمام المحاكم في مختلف القضايا. 

تقديم المساعدة القانونیة للنساء. -
موائمة الحقوق القانونیة وفقاً إلتفاقیة القضاء على جمیع -

أشكال التمییز ضد المرأة في القوانین الوطنیة النافذة 
واللوائح التنفیذية. 

أما األھداف الفرعیة فقد تمثلت في: 

اكل ا لتي تواجه المرأة أثناء حصولھا على التعرف على المش-
األوراق الثبوتیة. 

تسھیل وصول النساء للقضاء. -
ضمان حقوق النساء السجینات. -
مراجعة القوانین وتقییمھا والعمل على تعديلھا.-
كفالة الحقوق القانونیة للمرأة. -

اإلنجازات: -5

األول أبرز اإلنجازات في المشاريع السبعة كانت في المشروع 
وھو انجاز بحثین / دراستین ھما: 

دراسة عن الجنسیة وحق منحھا لإلبناء. -
دراسة  عن األوراق الثبوتیة  ومشكالت الحصول علیھا. -

أما بقیة المشاريع فلم تشر إلى إنجازات تذكر . 

التقییم: -6

أشارت البیانات التي تم جمعھا من المشاريع أنه لم يتم تقییم 
باب عديدة منھا مثالً أن بعض المشاريع جديدة أربعة منھا  ألس

).7,5,3...الخ. والمشاريع الثالثة التي قیمت ھي (

) الذي ينفذه اتحاد نساء الیمن ومن يقوم 5المشروع رقم (-
بالتقییم ھي الجھة المنفذة للمشروع ويتم ذلك في نھاية 
كل سنة. وقد وجد من خالل التقییم أنه من أنجح المشاريع 

ا أثر على الواقع الملموس يظھر في إخراج عديد من التي لھ
النساء من السجن أو حل مشكالتھن القضائیة المتعلقة مثل 

عدم وجود محامي لھا...الخ. 
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) ونفذتھما اللجنة الوطنیة للمرأة 7ورقم 3المشروعان (رقم-
وقامت بالتقییم الجھة 2006وانتھى المشروعان في عام 

نتائج التقییم تجاوب صناع القرار المنفذة للمشروعین وأبرز 
والذي تمثل في تعديل نصوص بعض القوانین والمساندة في 
تعزيز أدوار المرأة في التنمیة مما يجعلھا من أنجح المشاريع 

أيضاَ. 
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المجال الثاني:  مناھضة العنف ضد المرأة:  

بلغت البرامج /المشاريع التي تم استقصائھا في  ھذا المجال 
عاً وتنوعت ما بین برامج توعیة وتدريب وبرامج حماية مشرو16

وكذا دراسات بحثیة ولتسھیل عملیة التحلیل قسمت 
المشاريع إلى قسمین رئیسیین ھما: 

التوعیة والتدريب. -1
برامج الحماية. -2

أوالً: برامج التوعیة والتدريب. 

تم استقصاء برامج/ مشاريع في ھذا الجانب, جمعت في 
السبب في دمج جانبي التوعیة مع 8:1ن ماالستمارات

التدريب ھو أن برامج التدريب ھي برامج توعوية لكیفیة 
مناھضة العنف ضد المرأة, وھذه البرامج عبارة عن أنشطة 
توعوية تدريبیة نفذت من قبل بعض الجھات سواء الحكومة أو 

األھلیة وفیما يلي تحلیل  لھذه األنشطة . 

شاريع:بیانات البرامج/ الم-1

) يتضح لنا أن أغلب الجھات المنفذه لھذه 5من خالل جدول (
البرامج واألنشطة ھي عبارة عن منظمات أھلیة ما عدا 
برنامجین نفذتھما اللجنة الوطنیة للمرأة وكذا مركز أبحاث 

ودراسات النوع االجتماعي وھما جھتان حكومیتان. 
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ه العنف ضد المرأة والجھات المنفذة لھا ) يوضح أسماء برامج التوعیة حول مناھضت5جدول (
بحسب أرقام البرامج التي وضعت الستمارات المسح.

رقم 
الجھة المنفذةاسم البرنامجالبرنامج

رقم 
البرنامج 

لدى 
الجھة 
المنفذة

تاريخ البدء واالنتھاء

النھايةالبداية

تدريب شبكة شیماء على 1
مناھضة العنف ضد المرأة

ودراسات النوع مركز أبحاث 
4/20064/2007____االجتماعي والتنمیة جامعة صنعاء

3/20033/2004____اللجنة الوطنیة للمرأةمناھضة  العنف ضد المرأة2

حملة التوعیة بمخاطر زواج 3
الصغیرات

الشبكة الیمنیة لمناھضة العنف ضد 
Yem/381/200512/2008المرأة (شیماء)

وعي القضائي برنامج زيادة ال4
بالعنف ضد المرأة

مؤسسة دعم التوجة المدني 
033/19993/2000الديمقراطي (مدى)

مركز المعلومات والتأھیل لحقوق مناھضة  العنف ضد المرأة5
20012004____اإلنسان

مناھضة العنف ضد المرأة 6
(الختان)

جمعیة اإلصالح االجتماعي 
7/20067/2008____الخیرية قطاع النشاط النسائي

العنف ضد المرأة في 7
النزاعات المسلحة

مركز تنمیة المرأة للثقافة  
يوم واحد _____ومناھضة العنف

21/8/2004فقط
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الحد من ظاھرة الزواج 8
20012005_____جمعیة المرشدات الیمنیةالمبكر
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يستخلص من ھذا الجدول المالحظات التالیة:  

لم توضح أرقامھا التنفیذية عدا البرنامجین جمیع البرامج-
الثالث والرابع. 

بالنسبة لتواريخ البدء واالنتھاء من البرامج يالحظ أن بعض -
البرامج كانت لمدة سنة واحدة والبعض األخر نفذ خالل أكثر 
من سنة بل وال يزال البعض منھا مستمرا مثل البرنامج رقم 

ناك أنشطة أقیمت لمدة ), وكما أن ھ6) والبرنامج رقم (3(
) مع الرغم من أھمیة مثل ھذا 7يوم واحد مثل البرنامج رقم (

النشاط وھو العنف ضد المرأة في النزاعات  المسلحة.
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) الجھات المنفذة والممولة للبرامج وطبیعة التنفیذ بحسب األرقام التسلسلیة للبرامج.6جدول (

رقم
البرنام

ج

الجھة 
المنفذة

الجھة 
ةالممول

التغطیة 
الجغرافیة

آلیة 
التنف
يذ 
والم
تابعة

الموق
ف 

الحالي 
للبرنام

ج

عدد 
الفئة العاملین

المستھدفة

عدد 
المستھدفا

ت
طبیعة البرنامج

إناذكور
ث

مركز 1
مسوطنيدولیةأبحاث

النساء 48انتھىتقلة
تدريب)امرأة34(بشكل عام

المرأة 14انتھىذاتیةوطنيدولیةحكومیة2
مناھضة) امرأة240(المعنفة

مستمذاتیةوطنيدولیةأھلیة3
المرأة وصناع 10050ر

____القرار
تدريب ودعوة 
لسیاسات 
ومناھضة

دولیة أھلیة4
UNIFENمسوطني

العاملین في 85انتھىتقلة
سلك القضاء

قاضي 400
ووكیل نیابة  

ومحامي

توعیة وتدريب 
ومناھضة
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) الجھات المنفذة والممولة للبرامج وطبیعة التنفیذ بحسب األرقام التسلسلیة 6(جدولتابع 
للبرامج.

رقم
البرنام

ج

الجھة 
المنفذة

الجھة 
الممولة

التغطیة 
الجغرافیة

آلیة 
التنف
يذ 
والم
تابعة

الموق
ف 

الحالي 
للبرنام

ج

عدد 
الفئة العاملین

المستھدفة

عدد 
المستھدفا

ت
طبیعة البرنامج

إناكورذ
ث

)إمرأة120(المرأة45انتھىذاتیةوطنياقلیمةأھلیة5

توعیة  
وتدريب 
وارشاد 
قانوني 
ومناھضة

مسوطنيدولیةأھلیة6
تقلة

مستم
توعیة وتدريب )إمرأة500(المرأة57ر

ومناھضة

7
مركز 

تنمیة  
أھلي

مستمذاتیةمحلیةذاتیة
توعیة إعالمیة  __المرأة312ر

ومناھضة
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محلیة أھلیة8
دولیة 

وطني 
)12(

محافظة
-

مستم
عضوات 4-ر

الجمعیة
فتاة 13,000
وأم

توعیة وتدريب 
ومناھضة
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التنفیذ:-2

) أن أغلب الجھات المنفذة للمشاريع ھي 6جاء في جدول (
جھات أھلیة سواء كانت جمعیات  أو مراكز  عدا جھتین فقط 

وع االجتماعي وكذا اللجنة الوطنیة للمرأة ھما مركز أبحاث الن
أما الجھات الممولة فھي كذلك في أغلبھا جھات دولیة/ 

) 7إقلیمیة عدا برنامجین تم تمويلھما ذاتیاً ھما البرنامج رقم (
) الذي كان التمويل فیه  مشاركة دولیة 8والبرنامج رقم (

ومحلیة.

یة من قبل الجھة ما يخص المتابعة فھي جمیعھا متابعة ذات
المنفذة .

أما عن الفئات المستھدفة فبحسب طبیعة البرامج استھدفت 
النساء بشكل عام               والمعنفات بشكل خاص إضافة 

) والعاملین 3إلى العاملین صناع القرار كما في البرنامج رقم    (
), وقد تفاوتت طبیعة  4في سلك  القضاء كما في البرنامج رقم (

رامج المنفذة الثمانیة ما بین تدريب ومناھضة وتوعیة وإرشاد الب
قانوني. 

التمويل:-3

أغلب االستمارات لم يرد بھا كلفة البرنامج أو نسبة التمويل 
) الذي 2المحلي والتمويل الدولي/واإلقلیمي  عدا البرنامج رقم (

$, 40,000غتنفذه اللجنة الوطنیة للمرأة ذكر أن كلفة البرنامج تبل
) الذي تنفذه مؤسسة دعم التوجه المدني 4وكذا البرنامج رقم (

الديمقراطي (مدى) إذ تمت اإلشارة إلى أن كلفة البرنامج

$ منھا تمويل محلي . $5,000 , 55,000

األھداف:-4

تمثل الھدف الرئیسي للبرامج السابقة جمیعھا في مناھضة 
فة أشكاله وذلك برفع الوعي العنف الموجة ضد النساء بكا

المجتمعي حول أسبابه وآثاره.
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وقد ترجم ھذا الھدف إلى أھداف فرعیة مختلفة باختالف 
البرامج. 

تمثلت ھذه األھداف فیما يلي: 

توعیة المنظمات في مجال المناصرة في الحد من الزواج -
المبكر. 

كسب مھارات الدفاع عن حقوق اإلنسان / حقوق المرأة.-
ضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي . الق-
-
التعريف بظاھرة العنف الموجه ضد النساء بشكل عام والمرأة -

الیمنیة بشكل خاص.
خلق لغة شراكة وإطار مؤسسي إلدماج الوعي بالنوع -

االجتماعي في جھود المؤسسات كافة.
رفع الوعي المجتمعي بحماية المرأة من التمییز في الحقوق -

یة. المدن
مراجعة السیاسات والبرامج فیما يتعلق بالعنف السیما في -

الجوانب التعلیمیة والصحیة. 
التوعیة بمخاطر الزواج المبكر بین أوساط صناع القرار. -
توعیة القضاة والمحامین ووكالء النیابة بمخاطر العنف ضد -

النساء وأشكاله وكیفیة مناھضتة.
والمسئولین بشكل خاص التوعیة بین أفراد المجتمع كافة -

بأھمیة مناھضة العنف الموجة للنساء. 
تغییر الموروث الثقافي لدى النساء حول ختان اإلناث. -
الحد من مخاطر النزاعات المسلحة على المرأة. -
رفع الوعي بین المرشدات والقائدات بأھمیة الحد من ظاھرة -

الزواج المبكر. 

اإلنجازات.-5

الثمانیة على برامج تدريبیة وأخرى شملت إنجازات البرامج
توعوية , إضافة إلى مبادرات وحمالت مناصرة لقضايا المرأة بین 
أوساط الرجال سواء من المسئولین وصناع القرار أو من القضاة 

والمحامین ووكالء النیابة المتعاملین مع قضايا النساء.
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بحسب أرقام البرامج والجھة التي ) تقییم برامج المجال الثاني (العنف ضد المرأة)7جدول (
قامت بالتقییم وأھم النتائج.

رقم 
البرنامج

ھل تم 
تاريخ جھة التقییمالتقییم

أھم نتائج التقییمالتقییم
النعم

1تمكن شبكة شیماء من رفع مستوى مھارات 1/2007منظمة أوكسفام
أعضائھا في مناھضة العنف ضد المرأة.

2وطنیة  اللجنة ال
_________-+منظمة اكسفام

33/2007المنظمة الممولة
التشبیك مع صناع القرار وخصوصاً أعضاء البرلمان 

من قانون األحوال 18ومحاولة تغییر نص المادة 
الشخصیة والخاصة بتحديد سن الزواج .

4 (مدى) مؤسسة
____كجھة منفذه

للكادر القضائييعد ھذا البرنامج أول برنامج يوجه -
تشكیل نقاط اتصال لمتابعة قضايا النساء .-
استمرار العالقة وتأثیر للبرنامج بعد انتھائه.-

5نھاية الجھة المنفذة
_________-البرنامج

6تغییر ملحوظ في مفاھیم بعض النساء عن الختان .-الجھة الممولة
7المعنفة في النزاعات المسلحة. توعیة المرأة8/2004الجھة المنفذة
8زيادة وعي المرشدات المستفیدات بإخطار الزواج -دوريمنظمة أوكسفام
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المبكر.
إدخال البرنامج ضمن البرنامج التنفیذي لجمعیة -

المرشدات.
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التقییم:-6

تدل البیانات التي تم جمعھا من البرامج الثمانیة بأنه تم تقییم 
ا سیتم استعراض نتائج التقییم لكل برنامج على حده للبرامج لذ

)7في جدول (

إن ما يوضحه الجدول السابق ھو أن نتائج التقییم لم تكن 
واضحة بالشكل الذي يمكن معه قیاس مدى نجاح البرامج من 

) لم تظھر 5)  والبرنامج رقم (2عدمه, كما أن البرنامج رقم (
كر.البیانات التي تم جمعھا أي نتائج تذ

أضف على ذلك أن جمیع البرامج لم توضح بیاناتھا ما ھي 
المعوقات التي صودفت أثناء إجراء التقییم وقد أشارت أغلب 
االستمارات بأن البرنامج الذي تم تنفیذه قد حقق أھدافه, ولقي 
تجاوباً من المشاركات , ولقي صدى إعالمي إلى حد ما , كما 

ستوى الواقع وعلى صناع القرار وأنه قابل أن له أثر علي م
لالستدامة وان األھداف قابلة للقیاس وواقعیة وأن الفترة 
المحددة كافیة للتنفیذ وأن ھناك تحديد للعائد أو األثر المتوقع 
منه مع مالحظة أن االستمارات قاصرة على اإلجابة بنعم أو الً أو 

یفیة التي يقاس إلى حد ما ولم تتضمن االستمارات  تحديد للك
بھا كل بند من البنود السابقة. 

ثانیاً برامج/ مشاريع الحماية: 

بلغت البرامج التي تم االستقصاء عنھا في ھذا الجانب 
وھذه 7:1) برامج جمعت في االستمارات المرقمة من 7(

البرامج عبارة عن برامج حماية مباشرة تقدم للمعنفات 
ملین مع النساء أو برامج غیر مباشرة تقدم للعا

والمعنفات, إضافة  إلى الدراسات البحثیة التي تمت في 
ھذا الجانب وفیما يلي تحلیل لھذه البرامج: 
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) أسماء وبرامج الحماية والمناصرة لمناھضة العنف ضد المرأة:8جدول رقم (

رقم 
البرنام

ج
الجھة المنفذةاسم البرنامج

رقم البرنامج 
لدى الجھة 

المنفذة

خ البداية والنھايةتاري

النھايةالبداية

العنف األسري ضد 1
المرأة (بحث میداني)

مركز أبحاث ودراسات 
النوع االجتماعي والتنمیة 

جامعة صنعاء–
__11/20073/2008

الزواج المبكر في 2
الیمن (بحث میداني)

مركز أبحاث ودراسات 
النوع االجتماعي والتنمیة 

ج/صنعاء
__20042005

الحماية القانونیة 3
YEMA33اتحاد نساء الیمن وفروعهوالمناصرة

2004
ھو نفســــه
االتحــــاد

2007
الذي 

نفـــذه
عبر 

فروعــه

4
دراسة عن تعدد 

الزوجات وأثرة على 
المجتمع واألسرة

مركز المرأة للبحوث 
YEM/02/POL1/200112/2004والتدريب جامعة عدن

قضائي تقديم العون ال5
والقانوني للمرأة

الملتقى الوطني لحقوق 
3/20073/2009__اإلنسان



53

المساعدة القانونیة 6
للنساء السجینات

مركز المعلومات والتأھیل 
NRITC__1/20032/2004لحقوق اإلنسان 

الحماية القانونیة 7
للسجینات

مركز تنمیة المرأة للثقافة 
يومین فقط2005__ومناھضة العنف.
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بیانات البرامج. -3

) برامج فقط تم استقصائھا في 7بلغ عدد برنامج الحماية (
) ثالثة منھا عبارة عن دراسات 7-1االستمارات المرقمة من (

) واألربعة البرامج المتبقیة عبارة 3,2,1بحثیة ھي البرامج رقم(
عن حماية قانونیة ومناصرة للنساء في السجون أو النساء 

المعنفات.

ت البرامج البحثیة مراكز بحثیة حكومیة تابعة لجامعتي نفذ
أو مراكز عبر منظماتصنعاء وعدن أما البرامج األخرى فقد نفذت 

أھلیة.

من البرامج فقط ھي البرامج ألثنینتم توضیح األرقام التنفیذية 
.4,3المرقمة في االستمارات 
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لفئات المستھدفة وطبیعة البرنامج بحسب ) الجھات المنفذة والممولة وآلیة التنفیذ وا9جدول (
أرقام المشاريع.

رقم 
البرنام

ج
الجھة الجھة المنفذة

الممولة

التغطیة  
الجغراف

ية

آلیة 
التنفیذ 
والمتا
بعة

الموقف 
الحالي 
للبرنامج

عدد 
الفئة العاملین

المستھد
فة

عدد 
المستھ
دفات

طبیعة البرنامج ذكو
إناثر

مركز أبحاث 1
ميحكو

UNFPA
جامعة +

صنعاء
46جديدذاتیةوطني

المرأة 
بشكل 

عام
-

بحث , توعیة 
إعالمیة 

مناھضة تمییز 
وعنف

مركز أبحاث 2
حكومي

دولیة+ 
وطنیة 
جامعة 
صنعاء

ذاتیةوطني
مستمر 

-+--

المرأة 
بشكل 
عام 

+صناع 
القرار

-

توعیة -
,تدريب , 

دعوة 
لسیاسات

,حملة 
لتشريع سن 

الزواج 
عام18ب

اتحاد نساء 3
الیمن (منظمة 

منظمة 
مستوطنياوكسفام

المرأة 1545مستمرقلة
المعنفة

على 
األقل 

توعیة/ تدريب/ 
مساندة 
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مناھضة عنف 2.000أھلیة)
وتمییز
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) الجھات المنفذة والممولة وآلیة التنفیذ والفئات المستھدفة وطبیعة البرنامج 9جدول (تابع 
يع.بحسب أرقام المشار

رقم 
البرنام

ج
الجھة الجھة المنفذة

الممولة

التغطیة  
الجغراف

ية

آلیة 
التنفیذ 
والمتا
بعة

الموقف 
الحالي 
للبرنامج

عدد 
الفئة العاملین

المستھد
فة

عدد 
المستھ
دفات

طبیعة البرنامج ذكو
إناثر

مركز أبحاث 4
حكومي

مكتب 
صندوق 
األمم 
المتحدة

مستوطني
200المرأة64انتھىقلة

إمرأة

توعیة ِإعالمیة 
مساندة, 

مناھضة عنف 
تمییز

240المرأة45جديدذاتیةوطنيذاتیةمنظمة أھلیة5
إمرأة

توعیة 
,تدريب  
مساندة 
مناھضة 

عنف وتمییز

إقلیمیة أھلیة وحكومیة6
المرأة 87انتھىذاتیةمحليومحلیة

المعنفة
)350 (

إمرأة

مساندة 
ودعوة 

لسیاسات 
وقوانین



58

510مستمرذاتیةمحليإقلیمیةأھلیة7

النساء 
والرجال 

في 
األمن 

والعاملین 
في 

السجون

70

توعیة 
ومساندة 

ودعوة
لسیاسات 
وقوانین 
لحماية 

السجینات
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التنفیذ:-2

) أن أغلب الجھات الممولة للمشاريع  ھي 9يالحظ من جدول (
نیة في بعضھا مثل جھات دولیة اقلیمیة  إضافة إلى مشاركة وط

) كما أن التغطیة وطنیة في أغلبھا بمعنى 6,2,1البرامج المرقمة (
أنھا تغطي أغلب محافظات الجمھورية .

ما يخص المتابعة واآللیات المتبعة فیھا فھي في أغلبھا ذاتیة 
مستقلة. 

يمكننا تقسیم البرامج إلى  برنامجین جديدين ھما البرنامج رقم 
) 7,3,2ثة برامج مستمرة ھي البرامج المرقمة () وثال2) ورقم (1(

). أما عن الفئات 6,4وبرنامجین تم االنتھاء منھما ھما (
المستھدفة فقد استھدفت المرأة بشكل عام والمرأة المعنفة 
في السجون بشكل خاص إضافة إلى رجال األمن والعاملین في 

السجون المتعاملین مع النساء السجینات تحديدا.

بیعة البرامج فقد تفاوتت ما بین أبحاث میدانیة, يتم عقد ً◌ وعن ط
دورات تعريفیة  بھا وبأھم نتائجھا, كذلك توعیة وتدريب إلى جانب 
الشق األساسي في البرامج وھو الحماية والمناصرة والمساندة 

القانونیة للمرأة بمختلف فئاتھا. 

التمويل: -1
) 3برنامج رقم (وردت كلفة التمويل في أربعة برامج فقط ھي ال

) تكلفة 4$ سنوياً البرنامج رقم (200,000التمويل فیه بلغ 
) 7$) والبرنامج رقم (33,250) (5$ البرنامج رقم (8,000النشاط 

$. 1,800تكلفة النشاط 

أما بقیة البرامج فلم يرد في  استمارات المسح ما يشیر إلى 
مبلغ التمويل لھا. 

األھداف:-2
ركزت في أھدافھا الرئیسیة على جمیع البرامج السابقة 

السعي نحو توفیر الحماية المجتمعیة والقانونیة للنساء 
المعنفات أينما وجدن وذلك من خالل رفع الوعي المجتمعي 
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والمؤسسي وإيجاد استراتیجیات مناصرة تحد من و تناھض 
إلى ةالعنف الموجه للنساء وقد ترجمت ھذه األھداف الرئیسی

في: أھداف فرعیة تمثلت 

العمل على تعديل القوانین التمییزية ضد المرأة وتعديل بعض -
المواد فیھا. 

تفعیل المواثیق التي تدافع عن حقوق المرأة (السیداو).-
بناء إستراتیجیة لمناھضة الزواج المبكر كشكل من أشكال  -

العنف. 
توفیر الخدمات االستشارية القانونیة والعون القانوني للنساء -

المجتمع. في
توفیر خدمة الدفاع القانوني للسجینات من النساء في -

مختلف السجون في    الجمھورية . 
خلق شبكات للحماية القانونیة في المجتمعات المحلیة. -
رفع مستوى الوعي المجتمعي بمساوئ بعض تعدد الزوجات -

ونتائجه السلبیة على األسرة والمجتمع. 
ھن الشرعیة والدستورية والقانونیة. توعیة النساء بحقوق-
توعیة المتعاملین مع النساء من الرجال في القضايا الجنائیة.-
تطوير القوانین الجنائیة لحماية السجینات من النساء. -

اإلنجازات:-5

تداخلت اإلنجازات في البرامج السبعة وتنوعت ما بین دراسات 
بعض المواد القانونیة بحثیة, وتدريب وتوعیة ومبادرات لتعديل

السیما في قانون األحوال الشخصیة إضافة إلى تقديم العون 
القضائي المباشر لعدد كبیر من النساء وسواًء خارج السجون أو 

.للنساء السجینات
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) تقییم برامج حماية النساء من العنف الموجة ضدھن بحسب أرقام البرامج والجھات 10جدول (
بالتقییم وأھم النتائج.التي قامت

رقم 
البرنامج

ھل تم 
تاريخ جھة التقییمالتقییم

أھم نتائج التقییمالتقییم
النعم

1--مشروع جديد وفي طور االعداد
2-- 2008سیتم التقییم في عام

3منظمة اوكسفام-
حصول العديد من النساء على العون القضائي في 

األداء وخلق وعي مجتمعي بین السجون ودور 
أسرھن بأھمیة مناصرتھن.

4 مكتب صندوق
2005األمم المتحدة

إعطاء المزيد من الفرص إلجراء الدراسات والبحوث 
ألھمیة ذلك في التعرف على أسباب الظاھرة 

والحلول الممكنة لھا.
البرنامج جديد--5

6
مركز المعلومات 

والتاھیل+السفارة 
مريكیةاأل

2005____

7
مركز تنمیة المرأة 
للثقافة ومناھضة 

العنف
-____
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التقییم:-6

) ھو أن بعض البرامج لم تجرى لھا 10ما يالحظ على جدول (
عملیة التقییم والسبب في ذلك يعود إلى أن ھذه البرامج 
جديدة أما البرامج التي أجرى لھا التقییم فلم تظھر نتائج تذكر 

) الذي كانت نتائجه ملموسة على أرض 3لبرامج رقم (عدا ا
الواقع في مختلف المحافظات التي نفذ بھا وھذه النتائج 
متمثلة في خروج العديد من النساء من السجون, إضافة إلى 
إعادتھن إلى أسرھن بعد أن كان الرفض كبیر من ھذه األسر 

ابلة الستقبالھن  مرة أخرى. فأھداف البرنامج كانت واضحة وق
للقیاس ومع ذلك فإن جمیع البرامج التي تم تقییمھا لم توضح 
الصعوبات التي واجھتھا , إال أنھا أشارت إلى أن البرنامج قد 
حقق أھدافه والقي تجاوبا من المستھدفین وكان له صدى 

إعالمي وله أثر على الواقع وعلى صناع القرار ....الخ. 
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مییز (سیداو).المجال الثالث : مناھضة أشكال الت

سعت جمیع البرامج والمشاريع في ھذا المجال إلى مناھضة 
أشكال التمییز التي تتعرض لھا النساء بطرق مختلفة تمثلت 
أغلبھا في دورات توعوية أو تدريبیة إضافة إلى كتابة التقارير 
والدراسات البحثیة وفیما يلي تحلیل الستمارات جمع البیانات 

) مشاريع رقمت أرقام 10ي بلغ عددھا (حول ھذا المجال والت
) . 10:1تسلسلیة من (

:بیانات المشروع/ البرنامج-1

) أن أغلبیة الجھات المنفذة لھذة 10يتضح لنا من جدول (
البرامج والمشاريع ھي منظمات مجتمع مدني ما عدا 

) والذي تنفذه اللجنة الوطنیة للمرأة إذ يتم 1المشروعین رقم (
رير عن مدى تنفیذ بنود اتفاقیة السیداو وكذا دورياً إصدار تق

) والذي تنفذه وزارة األوقاف وھو مشروع 9المشروع رقم (
إرشادي حول حقوق المرأة والطفل في اإلسالم وكیف يمكن 

الحصول علیھا. 

كما يالحظ على المشاريع السابقة في أغلبھا  توعیة على 
, فاألول تقرير )3) و(2) و(1حقوق اإلنسان عدا المشاريع رقم (

السیداو والثاني تقرير الظل للسیداو أيضاَ والثالث عبارة عن  
كتاب حول السلطة التشريعیة والمرأة في الدول العربیة. أغلب 

).8م, إال المشروع رقم (2003المشاريع بدأت في عام 

م وھو حول التمكین السیاسي للمرأة.1997والذي بدأ منذ 

المشاريع أن أغلبھا ما زالت مستمرة ويتضح من تواريخ نھاية 
م .2007إلى ما بعد 
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) بیانات مشاريع السیداو وأرقامھا بحسب 11جدول (
تسلسل االستمارات 

رقم 
المشروع

اسم 
المشروع

الجھة 
المنفذة

رقم 
البرنامج

التاريخ
النھايةالبداية

1

التقرير الوطني 
السادس 
التفاقیة 
السیداو

اللجنة 
الوطنیة
للمرأة

مستمر2006-

2
تقرير الظل  
حول اتفاقیة 

السیداو

منتدى 
الشقائق 
العربي 
لحقوق 
اإلنسان

-3/20066/2007

3

التنوير القانوني 
كتاب  عن 
السلطة 

التشريعیة 
والمرأة في 
الدول العربیة

مركز البحوث ا 
لدستورية 
والقانونیة.

-20032005

4
دعم المشاركة 

السیاسیة 
للمرأة

منتدى 
الشقائق 
العربي 
لحقوق 
اإلنسان

-20062009

5

التوعیة 
القانونیة للمواد 
التمییزية ضد 

النساء

مؤسسة 
دعم التوجه 
الديمقراطي 

(مدى)

6720032005

التوعیة بحقوق 6
المرأة المعاقة

المؤسسة 
العربیة 
لحقوق 
اإلنسان

مستمر2005-
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7

توعیة الطالب 
والطالبات على 

نسان حقوق اإل
والمشاركة 
الديمقراطیة

المركز 
الوطني 
الثقافي 
للشباب

-20032008

8
التمكین 

السیاسي 
للمرأة

مركز 
المعلومات 
والتأھیل 
لحقوق 
اإلنسان

-19971998

التوعیة بحقوق 9
مستمر1985-وزارة  األوقافالمرأة والطفل

10

التوعیة 
القانونیة 
للمحامین 

والمحامیات 
تحت التدريب

مؤسسة 
20062008-مدار القانونیة
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) تنفیذ مشاريع السیداو بحسب الجھة المنفذة والممولة.12جدول (

رقم 
المشر

وع

الجھ
ة 
المن
فذة

الجھة 
الممولة

التغطیة 
الجغرا

فیة

آلیة 
التن
فیذ

الموق
ف 

الحالي 
للمشر

وع

الفئة  عدد العاملین
المستھ

دفة

عدد 
المستھ
دفین

طبیعة 
البرنامج

إناثذكور

1

جھة 
رسم
ية 

حكوم
ية

مسوطنيدولیة
إعداد التقرير--3-مستمرتقلة

2
منظم
ة 

أھلیة
اعداد تقرير --12مستمرذاتیةوطنيدولیة

الظل للمناھضة

3
منظم
ة 

أھلیة

اقلیمیة 
كتاب للتنوير القانوني--2مستمرذاتیةعربيعربیة

العانوني

4
منظم
ة 

أھلیة
64مستمرذاتیةوطنيدولیة

المرأة 
بشكل 

عام
توعیة مساندة -

ومناھضة
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5
منظم
ة 

أھلیة

دولیة 
-ذاتیة

مس
37انتھىتقلة

القانونیة 
والبرلمان
يون من 
الجنسین

)50 (
عضو 

برلمان 
)70 (

محامي 
ومحامیة

توعیة بناء 
قدرات تزويد 

باألجھزة 
ومناھضة تمییز

و بحسب الجھة المنفذة والممولة.) تنفیذ مشاريع السیدا12جدول (تابع 

رقم 
المشر

وع

الجھة 
المنفذ

ة

الجھة 
الممولة

التغطیة 
الجغرا

فیة

آلیة 
التن
فیذ

الموق
ف 

الحالي 
للمشر

وع

الفئة  عدد العاملین
المستھ

دفة

عدد 
المستھد

فین

طبیعة 
البرنامج

إناثذكور

منظمة 6
أھلیة

دولیة 
مرأة ال812مستمرذاتیةوطنيذاتیة

80المعاقة
توعیة, تدريب 

خدمات, 
مساندة

منظمة 7
طالب 23مستمرذاتیةوطنيدولیةأھلیة

توعیة, تدريب35الجامعات

توعیة, تدريب/ -المرأة 46متوقفذاتیةوطنياقلیمیةمنظمة 8
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بشكل أھلیة
عام

مساندة, تزويد 
بأجھزة 
,مناھضة

9

جھة 
رسم
ية 

حكوم
ية

دولیة/ 
المرشدمستمرذاتیةيوطنمحلیة

ون
والمرش

دات
النساء 
-والرجال

توعیة, تدريب 
مناھضة تمییز

منظمة 10
مسوطنيذاتیةأھلیة

توعیة, تدريب 180القانونیون87مستمرتقلة
ومساندة
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التنفیذ:-2

أن تنفیذ المشاريع السابقة قد تم عبر جھات رسمیة أو أھلیة 
المشروع وما يالحظ من جدول كما مر بنا سابقاً في بیانات 

) ھو أن أغلب المشاريع تم تمويلھا دولیاً عدا مشروعین 11(
) والذي تم تمويلة عربیاً مع عدم ذكر 3ھما المشروع رقم (

) والذي تم تمويله 10اسم الجھة الممولة وكذا المشروع رقم (
ذاتیاً من الجھة المنفذة نفسھا, كما أن ھناك مشاركة في 

). التغطیة لجمیع 9) و(6) و(5لمشاريع رقم (التمويل في ا
المشاريع وطنیة تشمل معظم أجزاء الجمھورية وأن لم تذكر 

لیة التنفیذ جمعیھا ذاتیة أو آمناطق ھذه التغطیة كما أن 
مستقلة. 

أما عن الموقف الحالي للمشاريع فأغلبھا ال يزال مستمراً عدا 
متوقف ) وھو مشروع8مشروعین فقط ھما المشروع رقم (

) وھو مشروع قد انتھى.5والمشروع رقم (

أغلب العاملین في المشاريع ھم من اإلناث.

والفئة المستھدفة كانت المرأة بشكل عام إضافة إلى 
استھداف فئة من الرجال السیما البرلمانیین والمحامین وكذلك 
الوعاظ والمرشدين ولكن أغلب المشاريع لم تشر إلى عدد 

سبب في ذلك قد يعود إلى طبیعة المشروع المستھدفین وال
). 3) , (2) , (1نفسه مثل المشاريع رقم (

طبیعة أغلب المشاريع كانت توعوية أو تدريبیة أو تقديم 
خدمات ومساندة إضافة إلى كتابة التقارير مثل المشروعین 

) وكتاب عن السلطة التشريعیة والمرأة في  المشروع 2)و (1(
اقش ھذا األمر في الوطن العربي كافة.) وھو كتاب ين3رقم (

التمويل:-3
أن أغلب تمويل المشاريع تم عن طريق جھات دولیة, وھذا ما 
يالحظ من الجدول السابق إال أن أسماء ھذه الجھات لم يتم 
ذكرھا كما ان ذكر نسبة التمويل في حالة كان ھناك مشاركة 
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ذ كان ) إ6بین جھتین لم يذكر أيضاَ إال في المشروع رقم (
% أما عن مبلغ التمويل فلم يذكر في 30التمويل الذاتي 

) بینما أوضحت بقیة 9) و(8) و(3) و(1المشاريع رقم (
$ 103.500$ و 5.000االستمارات ھذا المبلغ والذي تراوح بین 

يلي: وكما 

) 9.200) مبلغ التمويل = 2المشروع رقم $
) 103.500) مبلغ التمويل = 4المشروع رقم$
50.500) مبلغ التمويل =5شروع رقم  (الم$
) 15.000) مبلغ التمويل = 6المشروع رقم$
) 5.000) مبلغ التمويل = 7المشروع رقم$
) 65.000) مبلغ التمويل = 10المشروع رقم$

األھداف :-4
تعددت اھداف المشاريع العشرة ما بین تقییم ورصد وتنمیة 

يعات متعلقة قدرات وتوعیة  وما بین مناھضة وتعديل تشر
باالنتخابات وتدريب. وفیما يلي أھم ھذه األھداف: 

تقییم مستوى تنفیذ اتفاقیة السیداو. -
رصد اإلنجازات والصعوبات حول ھذه االتفاقیة . -
مناھضة التمییز والعنف ضد المرأة. -
التعرف على مشاركة المرأة في السلطة التشريعیة في -

ر وحتى اآلن: الدول العربیة منذ القرن التاسع عش
السعي نحو تعديل التشريعات المتعلقة باالنتخابات. -
زيادة وعي المرشحات في المجالس المحلیة والبرلمانیة. -
توعیة أعضاء مجلس النواب ومتخذي القرار بالقوانین -

التمییزية ضد المرأة  للوقوف في صف التعديالت المقترحة 
في القوانین. 

ورفع مستوى الوعي في بناء قدرات النساء المعاقات-
أوساطھن بما لھن من حقوق. 

المساھمة في نشر الوعي والمعرفة  بین أوساط الشباب -
بحقوق اإلنسان. 

توعیة الشباب بمفاھیم النوع االجتماعي واتفاقیة السیداو. -
دعم النساء المرشحات في االنتخابات. -
فتح خط ساخن للتبلیغ عن ضحايا العنف من النساء. -
یة أثناء مرحلة القید والتسجیل في االنتخابات. التوع-
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تطوير وبناء قدرات المحامین والمحامیات تحت التدريب في -
مجال القانون واتفاقیة السیداو وتعريفھم بالمواد التمییزية 

في القوانین . 

اإلنجازات: -5

تنوعت إنجازات المشاريع العشرة ما بین تدريب وتوعیة وما 
ل قوانین بما يتوائم واتفاقیة السیداو. وكذا بین مبادرات لتعدي

إصدار كتب أو أدلة تعريفیة وتدريبیة في مجال مناھضة التمییز 
بكافة أشكاله إضافة إلى فتح الخط الساخن للتبلیغ عن حاالت 

العنف الموجه للنساء. 
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) تقییم مشاريع مناھضة التمییز وأھم نتائج ھذا التقییم13جدول (

رقم 
المشروع

تم ھل
التقییم

جھة 
التقی
يم

تاريخ 
التقی
يم

أھم 
أھم النتائج / مالحظاتالصعوبات

النعم
1---- تقییم أولى الجھات الممولة إلصدار التقرير

2 جھة
-التنفیذ

التأخر في 
األنتھاء من 

المشروع في 
الموعد 
المحدد

إنجاز كافة أنشطة المشروع 

3----بارة عن إصدار كتاب وقد صدر المشروع ع

4 جھة
--التنفیذ

البدء في تشكیل لوبي ضاغط من البرلمان 
والمجالس المحلیة لتعديل بعض النصوص القانونیة 

في قانون االنتخابات

5 جھة
-2006التنفیذ

حدوث تعديالت لبعض مواد القانون. -
عمل تأيید ومناصرة كبیرة في مجلس النواب. -
تفعیل دور مكاتب المحامیات. -

6 جھة
التعرف على نقاط قوة وضعف المشروع. --2007التنفیذ

المساعدة على التخطیط لالستمرارية. -
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) تقییم مشاريع مناھضة التمییز وأھم نتائج ھذا التقییم13جدول (تابع 

رقم 
المشروع

ھل تم 
التقییم

جھة 
التقی
يم

تاريخ 
التقی
يم

أھم 
أھم النتائج / مالحظاتلصعوباتا

النعم

7 جھة
--التنفیذ

عمل متابعة للشباب المشاركین وماذا استفادوا -
من ھذه الدورات. 

إيجاد شباب مؤثر في أوساط المجتمع. -

8 جھة
_____--التنفیذ

9 جھة
_____--التنفیذ

10 جھة
ستمراً ألنه ال يزال م--التنفیذ
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التقییم: -6

ما يالحظ على الجدول السابق أن المشاريع التي تم تقییمھا 
قیمت من قبل الجھات المنفذة, كما أنه لم يتم ذكر تواريخ 
التقییم إال في مشروعین فقط أما عن أھم النتائج التي تم 
التوصل إلیھا في المشاريع المقیمة فقد كانت نتائج إيجابیة 

التي وجدت من أجلھا المشاريع. حققت األھداف 
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المجال الرابع: العمل والضمان االجتماعي 

تركزت المشاريع/ البرامج في ھذا المجال حول رفع قدرات 
المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.

وتم ذلك سواء عن طريق الجھات الحكومیة أو األھلیة وفیما 
خاصة بھذه المشاريع يلي تحلیل الستمارات جمع البیانات ال

). 7:1والتي رقمت تسلسلیاً من (

بیانات المشروع/ البرنامج: -1

) يتضح لنا أن ھناك أربعة مشاريع تنفذ من 13من خالل جدول (
خالل جھات حكومیة وتوجه أساساً للمرأة العاملة في ھذه 

) تنفذھا اإلدارة العامة للمرأة 3:1الجھات فالمشاريع من (
شئون االجتماعیة بھدف رفع الوعي المھني والطفل بوزارة ال

بین النساء العامالت بالعمل الكريم والعدالة االجتماعیة.

) على مستوى محافظات أخرى 3وقد نفذ المشروع رقم (
(الحديدة).

) نفذ أيضاَ عن طريق جھة حكومیة 4كما أن المشروع رقم (
من ھي صندوق الرعاية االجتماعیة (الحديدة) أما المشاريع 

) فیتم تنفیذھا عن طريق مؤسسات أھلیة.  كذلك يالحظ 5-8(
من الجدول نفسه مدة البرامج أكثر من سنتین عدا برنامج 

) وأن أغلبھا ال يزال مستمراً حتى 7واحد ھو المشروع رقم (
م. 2009العام 
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) يوضح بیانات المشاريع الخاصة بالعمل والضمان االجتماعي بحسب األرقام 14جدول (
تسلسلیة لالستمارات.ال

رقم 
المشر

وع
مدة الجھة المنفذهاسم البرنامج

البرنامج

تاريخ البدء 
واالنتھاء

البدا
النھايةية

ادماج المرأة في التطور 1
االجتماعي واالقتصادي

وزارة الشئون االجتماعیة  والعمل/ اإلدارة 
العامة للمرأة والطفل (صنعاء)

أكثر من 
--سنتین

2

يز قدرات إدارة تنمیة المرأة تعز
العاملة في مجال العمل 

الكريم والعدالة االجتماعیة 
(صنعاء)

وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل/اإلدارة 
العامة للمرأة والطفل (صنعاء)

أكثر  من 
20062008سنتین

تعزيز قدرات إدارة تنمیة المرأة 3
العاملة

ن إدارة تنمیة المرأة بمكتب وزارة الشئو
االجتماعیة (الحديدة)

أكثر من 
20062008سنتین

4
دورات تأھیلیة وتدريبیة 

للمستفیدين من صندوق 
الرعاية على قانون الرعاية

مؤسسة تنمیة القیادات الشابة (مركز 
اللغات العالمیة للفتیات)

أكثر من 
مستمر2004سنتین

(مركز مؤسسة تنمیة القیادات الشابة تأھیل القیادات الشابة5
اللغات العالمیة للفتیات)

أكثر من 
20062009سنتین

من سنة مؤسسة الصالح االجتماعیة للتنمیةالبرنامج الوطني لبناء القدرات6
20052006إلى سنتین



79

أقل من مؤسسة الزھراء االجتماعیة الخیريةسر المتعففةاأل7
--سنة

تنمیة قدرات ومھارات حیاتیة8
أكثر من مركز حدة لألسر المنتجة وتنمیة المجتمعمیك ...الخ )( خیاطة, سیرا

مستمر1988سنتین

) تنفیذ البرامج/ المشاريع الخاصة بالعمل والضمان االجتماعي.15جدول (

رقم 
المشروع

الجھة 
المنفذة

الجھة 
الممولة

التغطیة 
الجغراف

ية
آلیة 

التنفیذ

الموقف 
الحالي 
للبرنامج

عدد 
فئة الالعاملین

المستھدفة
عدد 

المستھدفین
طبیعة 
البرنامج إناثذكور

1800المرأة610مستمرمستقلةوطنیةوطني/دوليحكومیة1
سنوياً 

توعیة / 
تدريب 
/تقديم 

خدمات / 
تمكین

المرأة 411مستمرمستقلةوطنيدولیةحكومیة2
___العاملة

توعیة/ 
تدريب/ 

بناء 
قدرات 

خدمات/ 
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ة توعی
إعالمیة

12مستمرذاتیةوطنيدولیةحكومیة3

المرأة 
العاملة في 

القطاع 
الصحي

500إلى 300
توعیة, 
وبناء 
قدرات

____مستمرذاتیةوطنيدولیةحكومیة4
المرأة 
العاملة 

بشكل عام
توعیة, 299

تدريب

2-مستمرذاتیةمحليدولیةأھلیة5
المرأة 

المتعلمة 
واإلعالمیة

90

ھیل تأ
وتدريب 
وتوعیة 

في 
المجال 

اإلعالمي 
في 

المنظمات

النساء 68مستمرذاتیةوطنيذاتیة/دولیةأھلیة6
والرجال

إمرأة150
رجل200

تدريب 
وبناء 

قدرات 
وتزويد 
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بأجھزة

األسر بشكل 44مستمرذاتیةمحليوطنیةأھلیة7
أسرة60عام

تدريب 
وبناء 
قدرات

المرأة بشكل 214مستمرةذاتیمحليوطنیةأھلیة8
عام

إمرأة 54
سنوياً 

تدريب 
وبناء 

قدرات 
وتوعیة
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التنفیذ:- 2

وضح الجدول أعاله أن الجھات المنفذة لیست ھي الجھات 
الممولة غیر أن بعض ھذه الجھات قد شاركت في التمويل مثل 

) أما من حیث التمويل فأغلبھا جھات دولیة 6المشروع رقم (
). وعن عدد العاملین في 8) ورقم (7قم (عدا المشروعین ر

) 51المشاريع فإن أغلبھا من اإلناث إذ يصل عددھن إلى (
) فقط. 23عاملة بینما الرجال ال يتجاوز عددھم (

ما يخص الفئة المستھدفة فقد تم استھداف المرأة العاملة 
في كافة القطاعات مع استھداف الرجال في بعض المشاريع 

).7) والمشروع رقم (6مثل المشروع رقم (

وعن طبیعة البرامج السابقة فقد تمحورت حول التوعیة 
والتدريب وبناء القدرات في مجاالت العمل وقوانین العمل 

والقوانین المتعلقة به. 

التمويل: -3

لم يرد في استمارات جمع البیانات ألغلب المشاريع ذكر لمبلغ 
ولم يتم ذكر ذلك إال التمويل سواء كان منه الدولي أو المحلي,

) فالمشروع األول كان مبلغ 7) ورقم (2في المشروعین رقم (
$ 5,522) فلم يتجاوز 7$ , أما المشروع رقم (999,999التمويل 

وھو ممول محلیاً ولیس دولیاً كما في المشروع السابق. 

األھداف: -4
ركزت المشاريع في ھذا المجال على تحقیق رفع قدرات المرأة 

م والمرأة العاملة بشكل خاص على العديد من بشكل عا
األھداف المتمثلة في : 

تطوير وتفعیل البرامج بما يخدم رفع الوعي السكاني بمجال -
النوع  االجتماعي. 

توعیة العمال والعامالت في مجاالت مختلفة بمفاھیم العمل -
الكريم والعدالة االجتماعیة. 
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القطاع الصحي ببرنامج لین في متنفیذ ملفات توعوية للعا-
العمل الكريم والعدالة االجتماعیة. 

نشر القضايا المتعلقة بالمرأة العاملة إعالمیاً. -
فیف من الفقر للنساء والعامالت من خالل التدريب خالت-

والتأھیل. 
بناء قدرات النساء في الريف. -
تمكین النساء الشابات لكي يصبحن قیادات في المجتمع -

م. المدني واإلعال
زيادة نسبة المشاركة النسائیة في مواقع صنع القرار داخل -

المنظمات األھلیة واإلعالم. 
تقديم فرص تأھیل للفتیات ذوات الدخل المحدود. -
الدفع باإلعالمیات. -
زيادة دخل األسر الفقیرة من خالل التدريب والتأھیل. -
العمل على النھوض بالمرأة وتمكینھا اقتصاديا. -
اريع الصغیرة المدرة للدخل. دعم المش-

اإلنجازات: -5

تمثلت اإلنجازات في المشاريع السابقة بالتدريب وبناء القدرات 
وكذا بالمبادرات في دعم المشاريع الصغیرة المدرة للدخل 

ورفع الوعي بأھمیة العمل الطوعي.
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) تقییم مشاريع العمل والضمان االجتماعي وأھم النتائج16جدول (

رقم 
رنامجالب

ھل تم 
تاريخ جھة التقییمالتقییم

أھم النتائجأھم الصعوباتالتقییم
النعم

1

الجھاز 
المركزي 
للرقابة 

وصندوق 
األمم 
المتحدة

6دوري كل 
أشھر

االزدواجیة في آلیات 
معرفة مستوى التنفیذ واألداءالتقییم

2 الجھة
ال توجد2005الممولة

اف % من أھد98تحقیق -
المرحلة األولى

التوجیه بعدم التوسع -
والتشعب.

فتح إدارات ذات طابع زراعي-

3 الجھة
جیدة جداً ال توجد2005الممولة

4 الجھة
إنعدام الدعم.–صعوبة التسويق --المنفذة

5 تحسین والتطوير للبرنامج ككلغیاب المتدرباتشھرياً الجھة
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نھاية المنفذة
الدورة

6 ألن البرنامج في
بداياته األولى

7 الجھة
2006المنفذة

قلة الدعم المادي
بعد المناطق -

المستھدفة
___

8--_______
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التقییم:-6

يالحظ من الجدول أعاله وجود مشروعین فقط لم يتم تقییمھا 
أما بقیة المشاريع فقد أنجز التقییم سواء من قبل الجھة 

أو من قبل الجھة الممولة وقد انعدمت الصعوبات إال في المنفذة
), غیران نتائج التقییم في جمیع 7) ورقم (1المشروعین رقم (

المشاريع كانت غیر واضحة وال تقیس مدى تحقیق األھداف 
التي من اجلھا وجدت ھذه المشاريع.

وعن نقاط قوة أو ضعف المشاريع فقد أشارت جمیع المشاريع 
ییمھا إلى أن المشاريع حققت أھدافھا والقت تجاوباً التي تم تق

من المشاركین وكان لھا أثر على الواقع وعلى صانعي القرار 
وأنھا قابلة لالستدامة  لو نفذت بطريقة أفضل, إال أن البعض 
أشار إلى أن الصدى اإلعالمي قلیل, وإلى قلة توفر المواد 

لى مستوى الالزمة للتنفیذ مما أثر بشكل غیر إيجابي ع
التنفیذ.
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:المجال الخامس اإلعالم

) 9بلغت البرامج والمشاريع التي تم استقصائھا في ھذا المجال (
كانتا 8-7باستثناء االستمارتین 9- 1تمثلت في االستمارات من 

عبارة عن أنشطة وجمیع ما تم مسحه من البرامج واألنشطة 
ج عبارة عن كانت عبارة عن توعیة ومساندة لكون ھذه البرام

توعیة وتدريب وبناء قدرات للمرأة اإلعالمیة والقانونیة من قبل 
جھات حكومیة أو أھلیة وفیما يلي تحلیل لھذه األنشطة والبرامج: 

بیانات البرنامج/ النشاط: 

) يتضح لنا إن أغلب الجھات المنفذه 17من خالل الجدول رقم (
أھلیة ما عدا لھذه البرامج واألنشطة ھي عبارة عن منظمات 

برنامجین نفذتھما جھتان حكومیتان وھما: المؤسسة العامة 
الیمنیة لإلذاعة والتلفزيون في تعز والبرنامج العام لإلعالم 
واالتصال السكاني (وزارة اإلعالم) وبرنامج ثالث ستنفذه وزارة 

م.2008حقوق اإلنسان عام 

دة ) أسماء برامج وأنشطة التوعیة والمسان17وشمل جدول (
لحقوق المرأة بشكل عام وحقوق اإلعالمیات في اإلعالم بشكل 
خاص وتدريبھم ومساعدتھم في محو أمیتھم القانونیة ومناھضة 
العنف وبناء قدراتھم للمطالبة بتعديل القوانین التي قد تخل أو 
تمس حقوق المرأة وكما يشیر ھذا الجدول إلى الجھات المنفذه 

نشطة التي وضعت على استمارات لھا بحسب أرقام البرامج واأل
المسح.
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) يوضح أسماء برامج وأنشطة التوعیة 17جدول رقم (
والمساندة في مجال اإلعالم والجھات المنفذة لھا بحسب 

أرقام البرامج واألنشطة الموضحة والتي وضعت على 
االستمارات الخاصة بمسح ھذا المجال.

رقم 
البرنامج/ 
النشاط

اسم 
البرنامج / 

طالنشا
الجھة المنفذة

رقم 
البرنامج

تاريخ البدء واالنتھاء

النھايةالبداية

1
حقوق 

النساء في 
اإلعالم

ملتقى المرأة 
للدراسات 
والتدريب

م2/200312/2008

2

البرنامج 
العام لإلعالم 

واالتصال 
السكاني

البرنامج العام 
لإلعالم واالتصال 
السكاني (وزارة 

اإلعالم)

20022006

3

برنامج 
المواطن 
والقانون 
والبرامج 
واإلعالمیة

والحقوقیة

المؤسسة 
العامة الیمنیة 

لإلذاعة 
والتلفزيون تعز

مستمر2001

4

نشر ثقافة 
حقوق 

اإلنسان 
والديمقراط

ية

مركز الیمن 
لدراسات حقوق 

اإلنسان
مستمر2003
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5

تدريب 
النساء 

واإلعالمیات 
من أجل 
حقوقھم

منظمة صحفیات 
قیودبال

20052008
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) يوضح أسماء برامج وأنشطة التوعیة 17جدول رقم (تابع 
والمساندة في مجال اإلعالم والجھات المنفذة لھا بحسب 

أرقام البرامج واألنشطة الموضحة والتي وضعت على 
االستمارات الخاصة بمسح ھذا المجال.

رقم 
البرنامج/ 
النشاط

اسم البرنامج 
/ النشاط

نفذةالجھة الم
رقم 

البرنامج

تاريخ البدء واالنتھاء

النھايةالبداية

6
مشروع قانون 

الصحافة 
والمطبوعات

منتدى 
اإلعالمیات 

الیمنیات
20072008

7

نشاط لتدريب 
وتأھیل 

االعالمیات 
الیمنیات

مؤسسة بیت 
اإلعالمیات 

الیمنیات
20062006

8

نشاط لدورة 
تدريبیة عن 

القانون 
اإلنساني

لإلعالمیات.

مركز تنمیة 
المرأة للثقافة 

ومناھضة 
العنف.

10/200510/2005

9

نشر مفاھیم 
حقوق 

اإلنسان بین 
أوساط 

المجتمع 
المدني 
(المرأة).

وزارة حقوق 
اإلنسان

1/200812/2008
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ويتضح بأن جمیع البرامج واألنشطة التي تعمل في مجال المرأة 
لم توضح أرقامھا التنفیذية.

وبالنسبة لتواريخ البدء واالنتھاء يالحظ أن بعض البرامج كانت 
) وبرنامج آخر لمدة 3-2- 1مدتھا أكثر من سنتین مثل البرامج رقم (

) كما أن ھناك أنشطة أقیمت لمدة تتراوح 6سنة والمرقم برقم (
ما بین يوم إلى ثالثة أيام بالرغم من أھمیة األنشطة التي أقیمت 

وعیة اإلعالمیات عن دور الصلیب األحمر في والتي تمثلت في ت
القانون اإلنساني وتثقیفھم للتعامل مع ھذا القانون في وسائل 

اإلعالم ورفع قدراتھن فیه لتطوير وتحسین مستواھن المھني. 

) 4- 3كما ال يزال بعض برامج التوعیة مستمرة مثل البرنامجین (
اشر وتخصص ويقومان بأنشطة وبرامج االتصال الجماھیري المب

جزء كبیر من أنشطتھا في الوسائل اإلعالمیة المسموعة 
والمرئیة للتخفیف من قضايا العنف ضد المرأة وتوعیتھا بحقوقھا 
في مختلف المجاالت تتناول قضايا التمكین ومن جانب آخر تعتبر 
األنشطة والبرامج اإلعالمیة للبرامج اإلعالمیة للجمعیات األھلیة 

تھا لحقوقھا المھنیة والقانونیة. إضافة إلى سنداً آخر في توعی
م.  2008) والذي يبدأ تنفیذه في 9البرنامج رقم (
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قام ) الجھات المنفذة والممولة للبرامج وطبیعة التنفیذ وآلیة التنفیذ واألر18جدول رقم (
التسلسلیة للبرنامج واألنشطة

رقم 
البرنام

ج

الجھة 
المنفذة

الجھ
ة 

الممو
لة

التغط
ية 
راالجغ
فیة

آلیة 
التنفیذ 
والمتا
بعة

الموقف 
الحالي 
للبرامج 
واألنشط

ة

عدد 
الفئة العاملین

المستھد
فة

عدد 
المستھد

فین
طبیعة البرامج

إناثذكور

1

حكومیة 
أھلیة 
مراكز 
أبحاث 

منظمات 
دولیة

مستقوطنيدولیة
44مستمرلة

المرأة 
بشكل 
عام 

وخطباء
المساجد

كل 90
عام

المیة لحقوق توعیة إع
النساء في اإلعالم 

يوإرشاد قانون
وتدريب ومساندة 
ومناھضة عنف 
وأشكال التمییز.

52انتھىذاتیةوطنيدولیةحكومیة2
المرأة 
بشكل 

عام

غیر 
محدود 
المرأة 
بشغل 

عام

توعیة إعالمیة.

ذاتي حكومیة3
ووطن

مناطق
المرأة 51مستمرذاتیةي 

ل كبش
غیر 

محدود
توعیة إعالمیة ومحو 

األمیة القانونیة
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عاميجھوي

23مستمرذاتیةمحليدوليأھلیة4

اإلعالمیات 
القانونیة 
عضوات 
الجمعیة

500
امرأة 
وطالبات

توعیة وتدريب 
ومساندة ومناھضة 

العنف وأشكال 
التمییز.

قام واألر) الجھات المنفذة والممولة للبرامج وطبیعة التنفیذ وآلیة التنفیذ18جدول رقم (تابع 
التسلسلیة للبرنامج واألنشطة

رقم 
البرنام

ج

الجھة 
المنفذة

الجھة 
الممو

لة

التغط
ية 

الجغرا
فیة

آلیة 
التنفیذ 
والمتابعة

الموقف 
الحالي 
للبرامج 
واألنش

طة

عدد 
الفئة العاملین

المستھد
فة

عدد 
المستھد

فین
طبیعة البرامج

إناثذكور

اإلعالمیا25ستمرمذاتیةمحليدوليأھلیة5
ت

25-
إمرأة30

توعیة ومحو األمیة 
القانونیة وبناء قدرات 

ومناھضة التمییز.

26مستمروطنیةوطنيدوليأھلیة6
اإلعالمیا

ت 
القانونیة

إمرأة50
توعیة إعالمیة 

ومساندة لسیاسات 
قانونیة  ومحو األمیة 
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القانونیة

میااإلعال10-انتھىذاتیةمحليوطنيأھلیة7
ت

غیر 
محدود

بناء قدرات ومناھضة 
تمییز

12انتھىذاتیةمحليذاتيأھلیة8

اإلعالمیا
ت 

عضوات 
الجمعیة

30
إمرأة

بناء قدرات في 
التوعیة اإلعالمیة في 

مجال القانوني.ال

9

حكومیة 
 +

منظمة 
دولیة

156جديدذاتیةوطنيدولیة

المرأة 
بشكل 
عام/ 

عضوات 
الجمعیة

150
إمرأة

وي لمحو األمیة توع
القانونیة/ مساندة 
ومناھضة العنف 
وأشكال التمییز.
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التنفیذ: -2

) أعاله أن أغلب الجھات المنفذة 18جاء في الجدول رقم (
للبرامج واألنشطة أھلیة ما عدا برنامجین نفذتھما جھتان 

م أما الجھات 2008حكومیتان وبرنامج ثالث يبدأ تنفیذه في 
غلبھا دولیة ما عدا البرنامجین رقم الممولة فھي كذلك في أ

) كان تمويالً ذاتیاً. 8) كان تمويلھما وطني والبرنامج رقم (7,3(

وما يخص آلیة التنفیذ فأغلبھا كانت ذاتیة من قبل الجھة 
) كانت مستقلة والبرنامج رقم 1المنفذة ما عدا البرنامج رقم (

ما زالت ) كانت آلیته وطنیة وكان الموقف الحالي للبرامج 6(
) قد انتھیا. 8,2مستمرة باستثناء البرنامجین رقم (

أما الفئات المستھدفة فبحسب طبیعة البرامج واألنشطة قد 
استھدفت المرأة بشكل عام اإلعالمیات والقانونیات بشكل 
خاص وعضوات الجمعیات وقد تفاوتت طبیعة البرامج واألنشطة 

ومناھضة العنف المنفذة ما بین توعیة وتدريب وبناء قدرات 
وأشكال التمییز ضد المرأة ومحو األمیة القانونیة للنساء. 

التمويل: -3

) كان تمويلھا 9,6,2,1تبین من االستمارات أن البرامج رقم (
دولي إال أنه يذكر فیھا ال كلفة التمويل وال نسبة مساھمة 

) والذي بلغت كلفته ثالثة 9الحكومة باستثناء برنامج رقم (
ائتین وأربعة ألف لایر ينفذ في ست محافظات. أما ماليین وم

) كان تمويله وطني حكومي ولم تذكر كلفته 3البرنامج رقم (
) كان تمويله مشاركة ذاتي ودولي والبرنامج 4والبرنامج رقم (

) فقد حددت كلفته بمبلغ مئة ألف دوالر وبنسب تمويل 5رقم (
%. 60% والدولي20% واإلقلیمي 20كان الذاتي 

) محلیاً ووطنیاً وبكلفة عشرة 7ان التمويل في النشاط رقم (وك
دوالر. 500) ذاتي وبكلفة 8ألف دوالر أما النشاط رقم (

األھداف: -4
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تمثل الھدف الرئیسي في البرامج واألنشطة بالتوعیة -
اإلعالمیة والقانونیة والمساندة من خالل محو األمیة القانونیة 

ف وجمیع أشكال التمییز وبناء القدرات في مناھضة العن
بتسلیط الضوء على حقوق المرأة خاصة وحقوق اإلنسان 
عامة في اإلعالم ولمعرفة حقوقھن وواجباتھن المھنیة 
والقانونیة والسیاسیة وتوعیتھن بأدوارھن في قضايا النوع 
االجتماعي وترجم ھذا الھدف إلى أھداف فرعیة كان أبرزھا: 

المساجد والمرشدات توعیة المجتمع والنساء وخطباء-
بظاھرة العنف ومخاطرھا وأثارھا السلبیة وكیفیة مناھضته 
من خالل البرامج والكتابات ومختلف المواد اإلعالمیة في 

الوسائل اإلعالمیة المختلفة مسموعة ومرئیة ومقروءة. 
كسب مھارات الدفاع عن حقوق اإلنسان/ حقوق المرأة -

بشكل خاص.
على النوع االجتماعي من خالل القضاء على العنف القائم-

األنشطة وورش التدريب. 
تدريب وتأھیل اإلعالمیات ورفع قدراتھن المھنیة. -
التوعیة والتثقیف لإلعالمیات  وتعريفھن بالموقف القانوني -

لحقوقھن في القوانین وفي اإلعالم. 
لحماية حقوق النساء من التمییز. يرفع الوعي المجتمع-
في الدعوة إلى سیاسات ومبادرات قانونیة التوعیة اإلعالمیة-

لحماية حقوقھن. 

اإلنجازات: -5

شملت اإلنجازات في البرامج واألنشطة على برامج تدريبیة 
وأخرى توعوية وتثقیفیة وورش عمل بالحقوق القانونیة للنساء 
والمساعدة في محو األمیة القانونیة لإلعالمیات ورفع قدراتھن 

إبراز أدوارھن في قضايا النوع المھنیة لتمكینھم من 
االجتماعي . 

وكذا حلقات وبرامج توعیة موجھة للمرأة المعنفة لمواجھة 
الثقافات والعادات والتقالید وتوضیح مخاطر العنف لمواجھته 
والحد منه وكذا القیام بمبادرات من خالل النساء اإلعالمیة 

والقانونیات لتقديم مقترحات وأفكار لرؤى وسیاسات   
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للمساھمة في تعديالت قانونیة تضمن لھن حقوق أوسع في 
القوانین. 
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) بتقییم البرامج واألنشطة بحسب أرقام البرامج واألنشطة والجھة التي قامت 19جدول رقم (
بالتقییم وأھم النتائج:

رقم 
البرنامج 
/النشاط

ھل تم التقییم
تاريخ جھة التقییم

أھم نتائج التقییمالتقییم النعم

1أكثر فاعلیة للتغییر في القوانین واإلجراءات وأكثر 2005مستقلة
تأثیر على المستھدفین والمستفیدين. 

2 الجھة المنفذة برنامج
تحقیق توعیة عبر قنوات االتصال الجماھیر بقضايا 2006اإلعالم واالتصال السكاني

النوع االجتماعي. 

3جھة حكومیة
توعیة المرأة المعنفة بحقوقھا وأخطار العنف 2002م)(وزراه اإلعال

علیھا. 

4 الجھة المنفذة (مركز الیمن
تمكین المرأة وزيادة وعیھا في مواجھة الثقافات 2005لدراسات حقوق اإلنسان.

العالیة للمشاركة في الحیاة السیاسیة. 

5 الجھة المنفذة + الجھات
كل عامالمانحة

مناصرة من قبل أصحاب القرار ألحداث التأيید وال
تغییر في القوانین والتشبیك مع البرلمانیین 

إلقرارھا. 

6 لم تكن ھناك نتائج لكون التقییم يتم في نھاية
والمشروع يمر حالیاً بالخطوة الثانیة. .المشروع

7 مؤسسة بیت اإلعالمیات
ین مستوى مھارة اإلعالمیات مھنیاً تطوير وتحس___الیمنیات كونھا مقیمة 

للوصول إلى المراكز القیادية في المؤسسات 
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اإلعالمیة. النشاط.

8 مركز تنمیة المرأة للثقافة
عن دور نتعريف شريحة كبیرة من اإلعالمیی2005ومناھضة العنف

الصلیب األحمر في القانون اإلنساني. 
9________ م. 2007المشروع جديد يبدأ في يناير
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: التقییم-6

) الخاص نتائج التقییم أن جمیع 19إن ما يوضحه الجدول رقم (
البرامج واألنشطة لم توضح معوقات التنفیذ أثناء إجراء التقییم 

) 5إال أن جمیع البرامج حققت أھدافھا باستثناء البرامج رقم (
الذي لم يتم تقییمه بسبب أن البرامج ما زال مستمراً وھو في 

م 2008) الذي يبدأ تنفیذه في 9واته الثانیة والبرنامج رقم (خط
وقد تم قیاس مدى نجاح جمیع البرامج كما أشارت إلیه 
استمارات االستبیان ولقي تجاوباً من المستفیدين 
والمشاركین وصدى إعالمي بین أوساط المجتمع والمرأة 
بشكل عام واإلعالمیة بشكل خاص باإلشارة إلى واقعیة 

ف المحددة في البرامج كانت اإلجابة جمیعھا بنعم في األھدا
االستمارات وإلى حد ما في األثر المتوقع من البرامج 

واألنشطة. 
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ج : ــــالنتائ

في ضوء مؤشرات تحلیل استمارات المسح المیداني 
للبرامج والمشروعات واألنشطة تبین اآلتي: 

ین النساء عدم تفعیل برامج الدعم في المناطق الريفیة ب.1
األمیات لرفع وعیھن حول قوانین األحوال الشخصیة وتعريفھن 

بھا . 
عدم توضیح نقاط الضعف والقوة لدى أغلب المشاريع كما أن .2

أغلب البرامج والمشاريع إن لم نقل جمیعھا لم يتم تقییمھا 
من جھات مستقلة وإنما بعضھا اكتفى بالتقییم من قبل 

بتعد ھذا التقییم عن حقیقة الجھة المنفذة للمشروع وقد ي
تحقیق أھدافه من عدمه. 

وجود عدد كبیر من المانحین يسھمون بشكل فاعل في دعم .3
برامج التمكین القانوني للمرأة وكذا إسھام الدولة من خالل 
التوعیة والسیاسات واالستراتیجیات والبرامج التي تمولھا 

لتفعیل دور المرأة . 
تعني بقضايا التوعیة والمساندة إن أغلب البرامج والمشاريع .4

والحماية للمرأة للنھوض بھا ورفع قدارتھا . 
ضعف وتدني التوثیق لدى الجمعیات والھیئات التي نفذت .5

البرامج والمشاريع واألنشطة بشكل عام . 
لم يتم تحديد الصعوبات في تنفیذ المشاريع والبرامج بالرغم .6

برامج من إشارات جمیع الجھات التي قیمت ھذه ال
والمشاريع بأنھا قد حققت أھدافھا والقت صدى إعالمي. 

وجود عدد من البرامج والمشاريع قابلة لالستمرار خصوصاً .7
تلك التي تستھدف البرلمانیین والطالب ومساندة السجینات 

لمحو األبجدية القانونیة.والتوعیة القانونیة
برامج إيجاد برامج لرفع مھارات العامالت والعاملین في ال.8

والمشاريع لتعزيز قدراتھن في تنفیذھا وتوثیقھا بالشكل 
المناسب وتحقیق األھداف المرجوة منھا.
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التوصیات : 

توصیات للبرامج والمشروعات واألنشطة الموجھة -أ
للمرأةللتمكین القانوني 

االستمرار في تنفیذ مشاريع التمكین القانوني للمرأة -1
خصوصاً:

مرأة لألوراق الثبوتیة .أھمیة امتالك ال-
المساعدة القانونیة للسجینات . -
االستفادة من مخرجات المشروعات وحسب أھمیتھا -2

وأولوياتھا لتنفیذھا في مكان ودولة أخرى.
االستمرار في برامج توعیة البرلمانیین لمساندة المرأة في -3

القضايا الحقوقیة والقانونیة والسیاسیة .
برامج والمشاريع وإمداد الجمعیات توفیر الدعم المناسب لل-4

بالدعم الفني والمالي. 
استمرار البرامج واألنشطة والمشروعات واستكمالھا حتى -5

نھايتھا وعدم التوقف في منتصفھا . 
بناء قدرات العاملین في البرامج والمشروعات لتحسین أدائھا -6

من خالل توفیر الدعم المالي لتدريبھم .
ث المیدانیة للتقییم الدقیق . إيجاد دعم لتمويل البحو-7
توسیع عدد الفئات المستھدفة في البرامج والعمل مع طالب -8

وطالبات الجامعات .
أن تكون المشاريع والبرامج واقعیة وتستھدف النساء التي -9

يقع علیھن العنف في واقع الحیاة. 
توسیع نطاق البرامج والمشاريع لتشمل برامج تدريبیة أكبر .-10
لبرامج والمشاريع الجغرافي وبالذات األرياف توسیع نطاق ا-11
توسیع البرامج التي تستھدف تدريب المحامین واإلعالمیین -12

للتصدي والمساعدة القانونیة . 
االستمرار في البرامج التي تقدم رعايا للسجینات. -13
المتابعة المستمرة لتنفیذ أھداف البرامج وإحداث تغییر -14

متھا لتنفیذه على الواقع وترجالواقع في ھاوتفعیل مخرجات
الملموس.

توجیه برامج ومشاريع تستھدف رجال الدين وقادة الرأي في -15
المجتمع لتسھیل الحديث عن حقوق المرأة القانونیة 
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والشرعیة التي كفلھا الدين الحنیف وفھمھا الفھم الصحیح 
وعدم تأويلھا . 

ضرورة أن تكون المسوحات المیدانیة في كل برنامج وعلى -16
وى وطني يغطي كل محافظات الدولة للمعرفة المسبقة مست

عن القضايا التي سیغطیھا مثالً مسح أماكن تواجد العنف إذا 
كان المشروع موجھاً في ھذا الموضوع وما شابه ذلك. 

التركیز في البرامج والمشاريع على األنشطة المتعلقة بوضع -17
السیاسات . 

نشطة والمشروعات توسیع الحمالت التوعوية في البرامج واأل-18
المتعلقة بالعنف للتخفیف من ظواھر النزاعات المسلحة 

الموجھة ضد المرأة . 
توجیه البرامج والمشروعات للعمل بشكل جماعي كآلیة -19

مشتركة من قبل الجمعیات والمراكز لتشكیل قوة ضغط على 
صناع القرار خصوصاً في مجال تعديل القوانین بدالً من العمل 

تشتت البرامج وتكرارھا ولتحقیق النتائج بشكل منفرد و
المرجوة . 

إجراء دراسات تتعلق بالوضع القانوني للمرأة. -20
توحید البرامج والموسوعات للعمل بشكل جماعي في آلیة -21

مشتركة من قبل الجمعیات والمراكز لتشكیل قوة ضغط على 
صناع القرار خصوصاً في مجال تعديل القوانین بدالً من العمل 

منفرد وتشتت البرامج وتكرارھا ولتحقیق النتائج بشكل 
المرجوة. 

إجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بالوضع القانوني للمرأة.-22

ــــــــــــــــ

توصیات للمنظمة: -ب
لألخذ بھا مستقبالً في مجال البرامج والمشروعات 

المتعلقة بتمكین المرأة قانونیاً. 

.والقضائي للمرأة الفقیرةدعم برامج العون القانوني -1
دعم برامج محو األمیة القانونیة للمرأة األمیة والمتعلمة -2

لبناء قدراتھا في مختلف الجوانب القانونیة. 
دعم برامج التنوير الحقوقي للمرأة العربیة . -3
دعم برامج العمل الكريم والعدالة االجتماعیة.-4
دعم برامج التمكین االقتصادي للمرأة-5
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التوعیة القانونیة بأھمیة التعديالت القانونیة في دعم برامج-6
الدول العربیة ألھمیة تنفیذھا على المستويین الشعبي 

والرسمي. 
دعم برامج أو مشاريع تتعلق بالتخطیط االستراتیجي توجه -7

للعامالت فیھا لبناء قدراتھن.
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) 1ملحق رقم (
قائمة بالبرامج والمشروعات واألنشطة التي تم تغطیتھا

في استمارة االستبیان بالدارسة المسحیة في مجال 
القانون 
الرقم 

المجال األول :  األحوال الشخصیة   أ المسلسل 
برامج التوعیة -
حملة التوعیة بأھمیة امتالك األوراق الثبوتیة -1
االرتقاء بوعي المرأة الیمنیة حول بعض القوانین -2

الیمنیة . 
نیة لمناصرة الفتاة التوعیة القانو-3
تدريب وبناء القدرات للحقوق الزوجیة -4
تعزيز حقوق النساء باستخدام تكنولوجیا المعلومات -5
التوعیة القانونیة بحقوق المرأة -6
التوعیة والمساندة القانونیة للنساء . -7
ال والشباب بحقوق رفع الوعي القانوني للمرأة والرج-8

. یمنیةالمرأة ال
تأھیل وتدريب المحامین والمحامیات . -9

توعیة قانونیة -10

-المجال األول: األحوال الشخصیة         ب 
المساندة القانونیة

النوع االجتماعي واألوراق الثبوتیة. -11
خطة الدفاع. -12
مراجعة التشريعات القانونیة للمرأة . -13
القانونیة . تقديم المساعدة-14
الحماية القانونیة والمناصرة . -15
التعديالت القانونیة . -16
بناء القدرات في قضايا النوع االجتماعي. -17

برامج -المجال الثاني : العنف ضد المرأة :     أ
التوعیة 

والتدريب
تدريب شبكة شیماء (شبكة إيقاف العنف ضد المرأة) -18
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مناھضة العنف ضد المرأة. -19
حملة التوعیة بزواج الصغیرات. -20
زيادة الوعي القضائي بالعنف ضد المرأة. -21
مناھضة العنف ضد المرأة وتقديم العون القانوني -22

والقضائي. 
العنف ضد المرأة (الختان). -23
العنف ضد المرأة في النزاعات المسلحة . -24
ظاھرة العنف ضد المرأة ( الزواج المبكر).الحد من -25
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المجال الثاني: العنف ضد المرأة :  .برامج الحماية-ب

العنف األسري ضد المرأة بحث میداني نوعي وكمي -26
الزواج المبكر في الیمن -27
الحماية القانونیة والمناصرة -28
تنفیذ دراسة تعدد الزوجات وأثره على المجتمع -29

واألسرة 
تقديم العون القانوني والقضائي للمرأة .-30
المساعدة القانونیة للنساء السجینات .-31
ورشة عمل الحماية القانونیة للسجینات .-32

المجال الثالث : العمل والضمان االجتماعي : 
إدماج المرأة في التطور االجتماعي واالقتصادي -33
تنمیة المرأة العاملة في تعزيز تعزيز قدرات إدارات -34

العمل الكريم  
والعدالة االجتماعیة . 

تعزيز قدرات إدارات تنمیة المرأة العاملة . -35
دورات تدريبیة وتاھیلیة للمستفیدين من قانون الرعايا -36
تأھیل القیادات النسائیة الشابة -37
البرنامج الوطني لبناء القدرات . -38
األسر المتعففة . -39
تنمیة قدرات ومھارات حیاتیة.-40

المجال الرابع : اتفاقیة إلغاء كافة أشكال التمییز 
ضد المرأة (سیدوا) 

التقرير الوطني السادس للسیداو -41
تقرير الظل حول اتفاقیة السیداو -42
التنوير القانوني -43
دعم المشاركة. -44
نیة للمواد التمییزية ضد النساء. التوعیة القانو-45
التوعیة بحقوق المرأة المعاقة. -46
دورات لطالب وطالبات الجامعات الیمنیة على حقوق -47

اإلنسان 
والمشاركة الديمقراطیة . 

التمكین السیاسي للمرأة -48
التوعیة بحقوق المرأة والطفل. -49



109

امیات تحت التدريب التوعیة القانونیة للمحامین والمح-50

المجال الخامس: اإلعالم:

.حقوق النساء في اإلعالم-51
.البرنامج العام لإلعالم واالتصال السكاني-52
.برنامج للمواطن والقانون والبرامج اإلعالمیة الحقوقیة-53
.نشر ثقافة حقوق اإلنسان والديمقراطیة-54
.یات من أجل حقوقھنبرامج تدريب النساء اإلعالم-55
.مشروع قانون الصحافة والمطبوعات-56
.نشاط تدريب وتأھیل اإلعالمیات الیمنیات-57
.نشاط دورة تدريبیة عن القانون اإلنساني لإلعالمیات-58
نشر مفاھیم حقوق اإلنسان بین أوساط المجتمع -59

المدني (المرأة) 

األرقام المتسلسلة ولیست األرقام في القائمة ھي ملحوظة :
أرقام البرامج أو 

االستمارات . 



110

)2ملحق رقم (

قائمة بالجھات الحكومیة واألھلیة التي قامت بتعبئة 
استمارات استبیان الدراسة: 

منظمة سول لتنمیة المرأة والطفل . -1
المركز الصحي الثقافي -2
ة . جمعیة العیدروس التنموية النسوية الخیري-3
المركز العالمي للتنمیة الذاتیة. -4
وزارة حقوق اإلنسان -5
مركز القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان -6
المنظمة الوطنیة لتنمیة المجتمع -7
اتحاد نساء الیمن صنعاء -8
نقابة المحامیین الیمنیین فرع صنعاء -9

وزارة الشئون القانونیة . -10
التوجیه المدني الديمقراطي (مدى)مؤسسة دعم -11
وزار العدل-12
اللجنة الوطنیة للمرأة -13
اللجنة الوطنیة للدفاع عن الحقوق والحريات (ھود)-14
مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمیة جامعة -15

صنعاء 
الشبكة الیمنیة لمناھضة العنف ضد المرأة (شیماء) -16
االجتماعیة الخیرية.جمعیة اإلصالح -17
مركز تنمیة المرأة للثقافة ومناھضة العنف -18
جمعیة المرشدات -19
منظمة أوكسفام البريطانیة -20
مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن (مركز أكاديمي -21

جامعي ) 
الملتقى الوطني لحقوق اإلنسان. -22
منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان.-23
مركز البحوث الدستورية والقانونیة تعز -24
المؤسسة العربیة لحقوق اإلنسان-25
المركز الوطني الثقافي للشباب .-26
وزارة األوقاف -27
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مؤسسة مدار القانونیة -28
اتحاد نساء الیمن عدن-29
وزارة الشئون االجتماعیة والعمل-30
ون االجتماعیة إدارة تنمیة المرأة العاملة بمكتب الشئ-31

والعمل محافظة الحديدة
صندوق الرعاية االجتماعیة فرع الحديدة -32
مؤسسة تنمیة القیادات الشابة -33
مؤسسة الصالح االجتماعیة للتنمیة -34
الحديدة –مؤسسة الزھراء االجتماعیة الخیرية -35
مركز حدة لألسر المنتجة -36
يب تعز ملتقى المرأة للدراسات والتدر-37
وزارة اإلعالم -38
المؤسسة العامة الیمنیة لإلذاعة والتلفزيون -39
مركز الیمن لدراسات حقوق اإلنسان -40
منظمة صحفیات بالقیود -41
منتدى اإلعالمیات الیمینیات -42
مؤسسة بیت اإلعالمیات الیمینیات .-43


