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  فهرس الجداول المرفقة
  يوضح عدد المسجلين من كال الجنسين في االنتخابات البرلمانية)1(جدول رقم 

)1993-1997-2003(  
7  

 يوضح عدد المرشحين من كال الجنسين في االنتخابات البرلمانية )2(جدول رقم 

  :)2003ـ1997ـ1993(
9  

  10  2006، 2001 المحلية ت في االنتخابايوضح عدد المرشحين من كال الجنسين) 3(جدول رقم 
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  32  يوضح جهات التمويل) 9(جدول رقم 

  34  تصنيف المشروعات بحسب التوزيع الجغرافي) 10(دول رقم ج
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 :قدمةم
لمرأة العربية والتوعية بأهمية مشاركتها احرصا من منظمة المرأة العربية على النهوض بواقع       

ومن  . في المجاالت المختلفةاألعضاءفي تنمية مجتمعاتها العربية وتحقيق التنسيق والتعاون بين الدول 

نهوض بواقع المرأة العربية في المجال السياسي، ارتأت منظمة المرأة العربية القيام بدراسات اجل ال

دولة عربية للتعرف من خاللها على، الوضع الحالي للتمكين السياسي للمرأة في هذه ) 15(مسحية في 

ع من كفاءة  الرفوأيضا تكون قد نفذت بنجاح أنالدول، وبالتالي تفادي تكرار المشاريع التي يمكن 

المشاريع المستقبلية التي سوف تتبناها المنظمة، من خالل التعرف على عوامل النجاح وعناصر التحدي 

  . المطبقة في المجال السياسي للمرأة في المنطقة العربيةعوتواجهها المشاريالتي واجهتها 

 اإلطار لتحديد   2005ديسمبر كانت ورشة العمل التمهيدية التي عقدت في         األهدافولتحقيق تلك             

 وتوحيد المفـاهيم والقـضايا التـي سـوف يـتم            إيضاح إلىالمرجعي للمسح، وقد خلصت هذه الورشة       

الـشروط المرجعيـة للدراسـة       علـى     المسح في مختلف البلدان العربية، كما تم االتفاق        أثناءاستخدامها  

نظيم عملية سير المسح الميـداني فـي         توحيد وت  بهدف  االستبيان الموحدة  المسحية وكذلك على استمارة   

 . الدول في هذه مما سيسهل عملية المقارنة بين هذه الدراساتالمشاركة،جميع البلدان 
 

 اليمن بممارسـة مهامـه      للمرأة في وعلى هذا األساس بدأ فريق المسح لمجال التمكين السياسي                  

 ثم إنجـاز    2006عات في منتصف مارس     ، واستكمل حصر المشرو   2006الميدانية في مطلع شهر يناير      

وخالل تلك الفترة تمكّن الفريق من استكمال المسح الميداني لكافة          . 2006المسح في منتصف شهر يوليو      

العينات، التي قدمت بيانات ومعلومات أوصلتنا إلى نتائج جسدت صورة واضـحة عـن واقـع التمكـين                  

  .ألخيرةالسياسي للمرأة في اليمن طوال السنوات العشر ا

ولقد أظهرت النتائج النهائية للمسح حداثة مفهوم التمكين السياسي للمرأة في اليمن، وحداثة المـشاريع               

 هناك تناميا مضطردا لمشاريع التمكين السياسي للمـرأة،         أن الدراسة   وأوضحتالتي تناقش هذا المفهوم،     

تمع الدولي بهذه القضية مما سيسهل       من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمج       اوان هناك اهتمام  

 حيوية تعزز من وضع المرأة العربية       أكثرلمنظمة المرأة العربية تحديد اولويات التحرك لتبني مشروعات         

  .عامة واليمنية خاصة وتمكينها سياسيا
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  : يخلفية عامة عن واقع مشاركة المرأة في المجال السياس: أوال
   

الملكـة  (  إلى الحكـم   أوصلها منذ القدم بالحياة السياسية وكان دورا متميزا         ارتبط اسم المرأة في اليمن    

 التـاريخي يجعـل     اإلرث، هذا   ) بنت احمد الصليحي ملكة الدولة الصليحية      أروىبلقيس ملكة سباء، والسيدة     

ـ          فيها   المرأة   تاليمن من الدول القالئل التي حظي      ة بوزن كبير على مسرح التاريخ الـسياسي وتمتعـت بالثق

  .الحكموالقبول بها لتدير وتتولى شئون  الشعبية واالحترام

 التاريخ الحديث فقد شهد تبلورا جديدا لدور المرأة الذي كان مشرفا ونضاليا في مراحل النضال ضد                 أما

مامي في الشمال، وقد خاضت المرأة اليمنية معترك الكفاح جنبـا           إلا االستعمار البريطاني في الجنوب والنظام    

ب مع الرجل من اجل االستقالل، وقد انخرطت المرأة في الجنوب في العمل التنظيمي والحزبي وشاركت                إلى جن 

 في شـمال الـيمن      أما ،ةواالجتماعيفي تأسيس الجمعيات واالتحادات النسائية وشاركت في الحياة السياسية          

مامي حيث لم تنـل  إلف للحكم ا   تعقيدا بحكم الموروث التاريخي واالجتماعي المتخل      األكثرفبسبب ظروف المرأة    

 حققت قدرا من التعليم وفرضت قلة قليلـة         1962 سبتمبر   26 ومع قيام ثورة     أنها إال الكاملة،المرأة الفرصة   

  . للتغيير في حياة المرأة اليمنية في الشمالاألولىمن النساء اللبنات 

ليمني الحديث فقـد أعلنـت       نقلة نوعية في طبيعة النظام السياسي ا       2005-1990 وقد شكلت المرحلة    

دولة الوحدة واقترن ذلك بالديمقراطية األمر الذي تضمن في دالالته اإلقرار بالتعددية الـسياسية والحزبيـة،                

إلى تجديد التشريعات والقوانين بشكل عام من اجل توافقها مع طبيعة المتغيرات الـسياسية التـي                ذلك  وأدى  

ن اجل توافقها مع االتفاقيات والمواثيق الدوليـة المرتبطـة بحقـوق            أفرزتها الوحدة والديمقراطية، وثانيا م    

اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، في هذه المرحلة كسبت المرأة دعمـا اكبـر مـن المجتمـع                    

 إلى عدد من دوائر صنع القـرار مثـل البرلمـان ومجلـس الـشورى                واستطاعت المرأة الوصول  السياسي،  

 في هيئاتها القيادية، وان كان ذلك التواجد ضعيفا إال انـه            تية األحزاب، بل وتواجد   والمجالس المحلية وعضو  

  . تجاهلهنال يمكمؤشر 

أيضا خالل نفس الفترة برز الدور السياسي للمرأة خاصة دورها كناخبة وعضوة في مختلف األحـزاب                

المستوى المحلي واإلقليمي   والتنظيمات السياسية، وكان للمرأة حضور ملموس في المؤتمرات والندوات على           

 الواقع  أن أال غير مباشر،    أووالدولي، وغالبا كانت الدولة ترعى هذا الحضور النسوي وتدعمه بشكل مباشر            

 من خـالل وسـائل متعـددة       للمرأة،المجتمعي لم يخلو من قوى سياسية واجتماعية معارضة للدور السياسي           

ة الضغط على الحكومة، األمر الذي كان له آثـار سـلبية             الخطابة، المسجد، ممارس   الصحف، :منهاومتنوعة  

متعددة أهمها قلة االهتمام والمساندة لدور المرأة في المجال السياسي من الرجال والنساء وتجلى ذلـك فـي                  
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 ضعفا كبيرا في ترشيح المرأة ومساندتها من قبل الدولة ومن قبل األحـزاب     أظهرتاالنتخابات البرلمانية التي    

  .السياسية

  

  :ة السياسية للمرأة اليمنيمظاهر ومستويات المشاركة  -
  

) 24(فقد نص في المادة ) ذكور وإناث (المساواة بين المواطنينأهمية الدستور اليمني على  نص       

تكفل الدولة تكافوء الفرص لجميع المواطنين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتصدر القوانين (على أن 

 من الحقوق وعليهن من الواجبات ما ولهنالنساء شقائق الرجال ) (31(المادة ونص في ) كلتحقيق ذل

المواطنون جميعهم متساوون ( على أن )40 (ونص في المادة)  ويبين عليه القانونالشريعةتكفله وتوجبه 

ليؤكدا حق ) باتاألحزاب والتنظيمات السياسية وقانون االنتخا(، وجاء قانوني في الحقوق والواجبات العامة

بالرغم من النجاحات التي حققتها المرأة اليمنية في كافة المستويات إال أن النساء في المشاركة السياسية، و

ؤشرات واإلحصائيات المتوافرة تشير إلى تدني ومحدودية مستوى المشاركة السياسية للمرأة اليمنية في الم

ك على صعيد تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة، أو مختلف مجاالت إدارة الشئون العامة للبالد، وذل

صعيد شغل المرأة للمواقع القيادية والمناصب العليا في الدولة أو نسبة  أو على  المجتمع المدنيمنظمات

  .تمثيلها في السلك الدبلوماسي

 :الهيئات المنتخبةنسبة تمثيل المرأة في :  -1

 البرلماننسبة تمثيل المرأة في   - أ

  

  يوضح عدد المسجلين من كال الجنسين في االنتخابات البرلمانية)1(ول رقم جد

)1993-9719-2003(

    رجــال  نســاء

  العدد  النسبة  العدد  سنة االنتخاب

  

  النسبة

  

   عدد الناخبينإجمالي

1993  478,379  18%  2،209،944  28%  2،688،734  

1997  1،273،073  27% 3،364،628  73%  4،636،701  

2003  3،415،114  42%  4،682،048  58%  8،097،162  

  م2003 السنوي اإلحصاء، كتاب لإلحصاء يالجهاز المركزوزارة التخطيط والتعاون الدولي، : المصدر
 
 
 
 



 
 
 
 

  )1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

تراجـع تمثيـل     تتصف نسبة مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية بالضعف وما يؤكد ذلك هـو              -

 إلى ،1997  واالنتخابات النيابية  1993االنتخابات النيابية    في   نعضو تي عضوية مجلس النواب من     المرأة في   

 النساء المسجالت ضـمن     أعدادففي الوقت الذي زادت فيه نسبة       ،  2003 االنتخابات النيابية    عضوة واحدة في  

نظر جـدول رقـم     ا (2003في العام   % 42 إلى،  1997عام  % 27 إلى 1993عام  % 18جداول الناخبين من    

 إلـى   1997في انتخابـات    امرأة   19 إلى   1993 امرأة في انتخابات     42، قل عدد النساء المرشحات من       ))1(

سم أنخفض كذلك عدد النساء المرشحات ب     او،  ))2(انظر الجدول رقم     (،2003امرأة في االنتخابات النيابية     11

 مرشحات فقط في 6 إلى 1997ط في العام  مرشحات فق8 إلى 1993 مرشحة في العام 17 سياسية منأحزاب  

 :ه، ويعني ذلك أن2003العام 

وبالرغم من الدعم والمساندة التي تحظى به المـرأة         رغم منح المرأة حقاً قانونياً في العمل السياسي،          -

 محدودية تقبل ذلك من المجتمع يؤدي إلى إعاقة ولوجها إلى فأن منظمات المجتمع المدني    أوسواء من الدولة    

  .ؤسسات صنع القرار في الدولة أي يقلل من الوجود السياسي للمرأةم

إحجام بعض األحزاب عن تضمين قائمة مرشحيها عناصر نسائية العتبارات عديدة، منها االعتبـارات               -

االجتماعية والثقافية والعقائدية، ومنها التجمع اليمني لإلصالح الذي يعتمد على قوة الصوت االنتخابي للمرأة              

  .فوز في االنتخاباتفي ال
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إحجام عدد غير قليل من النساء عن ترشيح أنفسهن لشعورهن بحالة إحبـاط شـديدة مـن النتـائج                    -

  .المتواضعة التي حققتها النساء في االنتخابات السابقة

 .بهاقد ال يكون بمقدور النساء الوفاءاعتماد الحمالت االنتخابية على عناصر واشتراطات  -

 بـين   لألدوار عمل المرأة السياسي والتوزيع التقليدي       لال يتقب التقليدي الذي   سيطرة الوعي المجتمعي     -

  .والمرآةالرجل 

يوضح عدد المرشحين من كال الجنسين في االنتخابات البرلمانية ) 2(جدول رقم 

  :)2003ـ1997ـ1993(

عدد النساء   سنة االنتخاب   مجلس النوابأعضاء

  المرشحات

عدد الرجال 

  المرشحين

  اإلجمالي

  اإلجمالي  رجال  نساء
1993  42  3181  3223  2  299  301  
1997  23  3814  3814  2  299  301  
2003  11  1529  1529  1  300  301  

  .2003 السنوي اإلحصاءكتاب : المصدر

  

  )2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تمثيل المرأة في المجالس المحليةنسبة _ ب

 تحسنا في ترشيح المرأة انظر 2006، والعام 2001لم تشهد انتخابات السلطة المحلية في العام 

 149 إلى 2001 في العام ةامرأ 128، فرغم زيادة اعداد النساء المرشحات من )4(بيانات الجدول رقم 

 ورغم  امرأة،35 إلى امرأة 38 الالتي حظين بالفوز قد قل من ءالنسا أعداد أن إال ،2006امرأة في العام 

 . بدي تفاعال ايجابيا مع التحوالت السياسية التي تعيشها اليمنذلك الزالت المرأة اليمنية ت
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  المحليةت في االنتخابايوضح عدد المرشحين من كال الجنسين) 3(جدول رقم 

2001 ،2006

سنة    المجالس المحليةأعضاء  عدد المرشحين

  اإلجمالي  رجال  نساء  اإلجمالي  رجال  نساء  االنتخاب
2001  128  23772  23892  38  7279  7317  
2006  149  20512  20661  35  7290  7325  

  .اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء: المصدر       

  )3(شكل رقم 

  

  

  الذآور

  اإلناث

 10



  تمثيل المرأة في الهيئات غير المنتخبة -2

  مجلس الشورى - ب

رغم أن تعيين المرأة في مجلس الشورى عدت خطوة اكتسبت أهمية رمزية نتيجة أن المجلس يمثل                

 أن نسبة تمثيلها ما زالت متدنية فهناك امرأتين مقابـل            إال غلبه الفئات االجتماعية التقليدية المحافظة    في ا 

 . على الرغم من أن عضويته تقوم على مبدأ التعيينروهي مشاركة ال تذك%. 1،83 عضوا، وبنسبة 109

  )4(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اللجنة العليا لالنتخابات - ت

 يعينهم رئيس الجمهورية بناء على مقترح من        أعضاءنتخابات من سبعة    تتكون اللجنة العليا لال   

 لجنة عليـا لالنتخابـات      أول المرأة في قوام اللجنة الحالية، مع العلم بأن          دوال تتواج النواب،  مجلس  

 كانت تضم في عضويتها امرأة واحدة، وفي        1993 نيابية العام  انتخابات   أول إلدارةواالستفتاء شكلت   

  .لمرأةل دائرة إنشاء تم 2005العام 

  

  : تمثيل المرأة في القضاء والحكومة-ج

 تمثيل المرأة في    أن إال 2006بالرغم من تعيين وزيرتين في التشكيل الحكومي األخير في ابريل           

 النساء والرجـال انظـر   معظم مواقع السلطة واتخاذ القرار مازال متدنيا وما زالت الفجوة واسعة بين    

  .)4(الجدول رقم
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  يوضح حجم مستوى تمثيل المرأة في القضاء والحكومة  )4(دول رقم ج

  النسبة  إناث  ذكورواإلداري المركز السياسي

  %2،82  2  35  الحكومة

  %1،75  1  57  السفراء

  %1،82  2  108  وزراء مفوضون

  %7،9  3  27  وكيل وزارة

  %11،07  11  73  مدير عام

  %1،65  32  1200  قضاة
  ، )السيداو ( ةالمرأ التمييز ضد إشكالني السادس حول تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة التقرير لوط: المصدر

  .13، ص 2006اللجنة الوطنية للمرأة، 

 )5(شكل رقم 
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  :ة السياسياألحزابتمثيل المرأة في نسبة  -2

الس والهيئـات المختلفـة،     ، أي تخصيص حصة معينة للنساء في المج       "الكوتا" الحديث عن نظام     احتل

فقد بادرت اللجنة الوطنية للمرأة وبعض       حيزاً مهماً في النقاشات التي تجري في إطار المعنيين بأمور المرأة،          

 مركـز الجزيـرة لدراسـات حقـوق         ،منتدى الشقائق العربي   اتحاد نساء اليمن،  ( منظمات المجتمع المدني    

م الحصة الكوتا النسائية كآلية لتحقيق زيادة مناسبة ألعداد النساء          ي المطالبة في اعتماد نظا    ف) الخ.. .اإلنسان

 الهيئات التشريعية والتنفيذية المختلفة، وقد أدى ذلك        أو داخل األحزاب السياسية     ءالقرار سوا في مواقع صنع    

  :أهمها 2005 ظهور مبادرات حزبية خالل العام إلى

 أدت ومبادرة الحزب االشتراكي اليمنـي، والتـي         ،) الحزب الحاكم  (،  مبادرة المؤتمر الشعبي العام   

 تزايد انتخـاب النـساء فـي        إلى إضافة انتخاب المرأة ألول مرة كأمين عام مساعد في الحزبين،           إلى

مبادرة أحزاب اللقاء المشترك     أما،  %15 ما يقارب    إلىعضوية أعلى الهيئات القيادية للحزبين لتصل       

،)()تجمع ألحزاب المعارضة  (  وتم تغييب المرأة اليمنية     للمرأة،لقضية المشاركة السياسية    ض   تتعر  لم 1

مـن  ) اإلسـالمي ذو التوجه   (موقف التجمع اليمني لإلصالح      إلى في هذه المبادرة، ويمكن إرجاع ذلك     

حيث يسوده جناحان ليبرالـي يؤيـد مـشاركة النـساء           قضايا النساء وإشراكهن في القرار السياسي     

  . يؤيد ذلكومناصرة قضاياها، ومتشدد ال

 

 
  :المواقع القيادية لألحزاب السياسيةعضوية النساء في يوضح ) 5(جدول رقم  

اللجنة   األمانة العامة  األمين العام المساعد  اسم الحزب

مجلس /المركزية/ةالدائم

  الشورى

  89  4  1  المؤتمر الشعبي العام

  38  2  1  الحزب االشتراكي اليمني

  13  1  -  التجمع اليمني لإلصالح

التنظيم الوحدوي الشعبي 

  الناصري

-  1  7  

  . اللجنة الوطنية للمرأةالسياسية، اإلحصاءات الداخلية لألحزاب :المصدر

  

  

  

                                                 
  . اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، حزب الحقيالتجمع اليمني لإلصالح، الحزب االشتراآ:  هذه األحزاب هي- 1



  )6(شكل رقم 

  

  
عضوية النساء في المواقع القيادية لألحزاب السياسية
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التنظيم الوحدوي الشعبي التجمع اليمني لإلصالحالحزب االشتراآي اليمني المؤتمر الشعبي العام 
الناصري

األمانة العامة اللجنة الدائمة/المرآزية/مجلس الشورى  االمين العام المساعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  :اآلليات الوطنية الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالمرأة: ثانيا
     ليات الوطنية الحكومية التي تهـدف       ظهرت مجموعة من اآل    1990 منذ تحقيق الوحدة اليمنية في العام       

  :إنشاء المرأة، فقد تم بأوضاع وضع الخطط والبرامج الوطنية للنهوض إلى

   2000  المجلس األعلى للمرأة في العام -

 2003 تشكيله بقرار جمهوري عـام       أعيدمؤسسة وطنية حكومية تعنى بشؤون المرأة وقد         وهو أعلى 

 تأسـست للجنة الوطنية للمرأة الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للمرأة، وقـد           برئاسة رئيس الوزراء، وتمثل ا    

  .2000 تشكيلها وتوسيعها في العام أعيد، ثم 1996اللجنة في العام 

بدأ عمله في مجال المرأة ما بين الخمسينات والستينات في المحافظات الجنوبيـة              :اتحاد نساء اليمن   -

غيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي صاحبت التحـرر        والشرقية والشمالية ليتواكب مع المت    

  .من االستعمار والحكم اإلمامي وليدعم ويعزز من أهداف التنمية الشاملة

م تم دمج اتحاد نـساء الـيمن فـي          1990 مايو   22م وتحديدا بعد تحقيق الوحدة اليمنية في      1990 وفي عام   

) اتحاد نساء اليمن  ( المحافظات الشمالية تحت مسمى واحد هو        المحافظات الجنوبية مع الجمعيات النسوية في     

ليأخذ دورا جديدا ويتبنى قضايا تتماشى مع المرحلة الراهنة ومع التوجهات المستقبلية التي سـعى االتحـاد                 

  . في العمل على تمكين المرأة اليمنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياأهدافه أهم وقد حدد ،)لتحقيقها
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  : االستراتيجيات الوطنية لتنمية المرأة في المجال السياسي-: لثاثا
  :2005 -2003االستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة  -1

  

 المرأة وتجسيدها الفجـوات     أوضاع منهجية النوع االجتماعي في تحليل       إلى اإلستراتيجيةاستندت هذه   

 المـرأة واقتـراح     عبأوضـا  في النهـوض     لياتاألوالقائمة بين الرجال والنساء في مجاالت التنمية وتحديد         

وقد نصت االستراتيجية في الهدف الثالث على زيـادة تمثيـل            وتدابير محددة لتضييق تلك الفجوات،       إجراءات

  :  هياألساسية األهداف ت، وكانالنساء قي مواقع صنع القرار

فـي الحيـاة    تعبئة الرأي العام حول أهمية مشاركة المرأة السياسية ورفع حصص تمثيلهـا              -

 .السياسية

رفع المستويات الحالية لمشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية من خـالل إسـتراتيجية               -

تعتمد على التنسيق الفعال، والتّوعية، والتّعبئة الرسمية، والشعبية، والدعم المـالي والفنـي             

  .االنتخابيةلقيادة الحمالت 

  :آالتيةوقد نصت الخطة على االستراتيجيات 

تحسين وجهة نظر المجتمع إزاء مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية من خالل  -

وعي والمعلومات، مع التّركيز بشكل خاص على دور المنسقات في اللجنة البرنامج لنشر 

  .الوطنية للمرأة بالمحافظات

وقها، ال سـيما حقوقهـا      تعبئة دور البنى اإلعالمية الموجودة لتوعية المرأة والرجل إزاء حق          -

  .السياسية

تعزيز دور المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات المجتمع األهلي، دعماً لمشاركة المرأة وتمثيلها             -

  . السياسية، مع التّركيز بشكل خاص على المناطق الريفيةالحياةفي 

لعام حـول المـرأة،     إعداداً لالنتخابات المقبلة، وضع برنامج لتعزيز القدرات وتوعية الرأي ا          -

  .السياسية والقيادة وحقوقها

  .يوضع برامج لحمالت الدعوة والكسب والتأييد لمشاركة المرأة في العمل السياس -

  .2) (بناء قدرات قيادات العمل السياسي النسوية -

  :يالحظ ما يلي2005-2003 النوع االجتماعي - تنمية المرأةةاستراتيجيوعند تقييم 

رية لبحث قضايا المرأة في مواقع صنع القرار، وتم تنفيذ دراسات حول مـستوى              تم تشكيل لجان استشا   

، وتم عقد لقاءات تشاورية رسمية وغير رسمية لضمان أفـضل الـسبل             2003ومشاركة المرأة في انتخابات     

                                                 
 104، وزارة حقوق اإلنسان، ص 2004رير الوطني لحقوق اإلنسان  التق- 2
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لوصول المرأة إلى المجالس المنتخبة ومجالس وهيئات صناعة القرار التنفيذي الحكومي، كما تم تبني حملـة                

  .كوسيلة مؤقتة لتوسيع وتفعيل مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار) الكوتا( للمطالبة بتطبيق نظام 
 

  :2015-2006) النوع االجتماعي( االستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة  -2

  

 بتحقيق نهوض ملموس بأوضاع المرأة،      الكفيلة واإلجراءاتي رؤية استراتيجية مطورة ألهم األهداف       ه

من قضايا وأهداف   ) 2005-2003(من حيث مضمونها امتدادا طبيعيا لما احتوته االستراتيجية السابقة        وتشكل  

 للقضاء على الفوارق أيضااستراتيجية ستظل تفرض نفسها لمرحلة طويلة قادمة، كونها موجهة في محصلتها   

  .النوعية بين الجنسين، الهدف المحوري لمختلف جهود تنمية النوع االجتماعي

رفع مـستوى مـشاركة     (( رئيسية على    أهداف التي احتوت على ستة      ةلالستراتيجيالهدف الرابع   نص  

المرأة كما ونوعا في مختلف مواقع السلطة وصنع القرار ورفع مستوى تمثيل اآلليات المؤسسية الحكوميـة                

  )).المعنية بقضايا المرأة ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومي

  : على2010-2006 المرحلية لالستراتيجية خالل الفترة هدافاألوقد تحددت 

  %.30في مختلف مواقع السلطة وصنع القرار بنسبة ) الكوتا( تطبيق نظام الحصص للنساء -

رفع صالحيات وموارد اآلليات المؤسسية الحكومية الحالية بحيث تستطيع تأدية المهام الموكلـة              -

 . فعاليةوأكثر واشمل أوسع بطريقة إليها

 . كادر نسائي يتمتع بقدرات سياسية تمكنها من المنافسة في الحياة السياسية والعامةإيجاد -

 .توطيد عملية الشراكة ما بين اآلليات المؤسساتية الحكومية وغير الحكومية -
 
 : ما يلي2010-2006 التنفيذية خالل الفترة اإلجراءات أهم 

والمؤسـسات الحكوميـة والمنظمـات غيـر        الوزارات  ( توسيع وتفعيل الحوار مع كافة الجهات        -

 . تطبيق نظام الحصصإمكانيةلمناقشة )  السياسيةبواألحزاالحكومية 

، وعبر حمـالت توعيـة تـستهدف شـرائح      اإلعالم أجهزةوضع برامج تعريفية بنظام الكوتا في        -

 .مجتمعية متباينة

 .رفع القدرات القيادية لدى النساء من خالل البرامج التدريبية -

 اإلمكانيـات  وزارة لتنميـة المـرأة يتنـاول         إنشاء إمكانيةحوار على كافة األصعدة حول       إجراء -

 .والصعوبات المحتملة
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 : المشاركة السياسية للمرأة والنهوض بالحركة النسوية اليمنية وتعليم الفتاةإستراتيجية -3

  

النـساء والرجـال فـي     مواجهة الفجوات بين إلى التي يتبناها اتحاد نساء اليمن اإلستراتيجيةهدف  

عن طريق تحديد السياسات والجوانب المؤسسية ومواقع صنع القرار الحكوميـة           ،  التعليم وصناعة القرار  

 تساهم في التخفيف من الفجوة بين الرجال والنساء في التعلـيم وصـناعة              أنوغير الحكومية التي يمكن     

  .القرار ومنظمات المجتمع المدني

ت

لمشاركة السياسية للنساء في العملية الديمقراطية من خـالل، األولـى            على ا  أساسيةوستركز بصورة   

  :العملية االنتخابية والثانية التعيين تبعا لإلرادة السياسية وذلك عن طريق

في صناعة القرار داخل المؤسسة الحكومية من خالل        % 30بنسبة  ) الكوتا(تحقيق نظام الحصص     -

  .مناصب الحكومية والمجالس المعينةنسبة ثابتة في التعيينات والترقيات في ال

  .تعديل القوانين المرتبطة بإدارة العملية االنتخابية كقانون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية   
    وإضافة إلى ذلك وضعت الحكومة عدداً من اإلستراتيجيات الوطنية والتي استهدفت جزئياً المرأة وتهدف  

  : االجتماعي في مختلف مجاالت التنمية منهابشكل خاص إلى تضييق فجوة النوع

  . اإلستراتيجية الوطنية للمرأة-

  . اإلستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي-

  . اإلستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة-

  . اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار-

  .يار الرئيسي في الزراعة واألمن الغذائي اإلستراتيجية الوطنية حول إدماج النوع االجتماعي في الت-

  :عالقات النوع االجتماعي، منهاووثمة إستراتيجيات وطنية أخرى حالياً ذات تأثيرات مهمة على المرأة 

  .2025 الرؤية اإلستراتيجية لليمن -

  .2005-2003 اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر -

  .ي التنمية اإلستراتيجية الوطنية إلدماج الشباب ف-

  .2020 – 2001 السياسة السكانية الوطنية -

  .2015-م2001 األهداف األلفية -

 ).2005-2003ستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة اإل -
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  : الدراسةأهداف: ثانيا
  

 تمكين المرأة سياسيا من اجل      إلىتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في حصر ومسح المشاريع التي تهدف           

  .التمكين السياسي للمرأة في اليمن مستوى رفعب المعلومات والبيانات الكفيلة إلىالوصول 

ي

 
  : هيأخرى فرعية أهدافويتفرع عن هذا الهدف         

 " للمرأة   والنواحي التي تركز عليها       على طبيعة المشاريع المقدمة في إطار التمكين السياسي        التعرف -

ـ نشر ملصقاتـ توعيـة ـ مناصـرة ـ تغييـر       نسائيةتدريب قيادات  كمرشحة، أوالمرأة كناخبة، 

 "الخ...- قوانين

  .وهل تتوافق وطبيعة المشروعالمشاريع  التي تنفذ فيها معرفة الفترة الزمنية -

 .التي واجهت   تنفيذها قياس األثر لتلك المشاريع من خالل تقييمها والصعوبات -

 ..ياسي للمرأةلمشاريع التمكين السمعرفة الجهات الممولة والدا عمة  -

 .  لمرأة السياسية لتفعيل المشاركةما تسهم به في  المنفذة ومدى التعرف على الجهات -

 الزمنيـة المخطـط لهـا وطبيعـة        لفترة ل مالءمتها ومدى   المشاريع التعرف على أهداف تلك    -

 . المشروع

 .رأةالتعرف على نقاط القوة والضعف في أداء المشروعات الموجهة للتمكين السياسي للم -

 .تحديد المشروعات األولى بالرعاية في مجال التمكين السياسي للمرأة -
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  : منهاجية الدراسة: ثالثا
 

في قضية التمكين السياسي للمرأة في اليمن من خالل حـصر وتحليـل المـشاريع               تبحث هذه الدراسة    

اهية تلك المشاريع ومضمونها، ومـا     لسياسي، وتركز الدراسة على م    اوالبرامج التي قدمت للنساء في المجال       

 مخرجات تلك المشاريع وهل تتقارب تلك المخرجات مع         يوما ه مدى تنفيذها والصعوبات التي تواجه تنفيذها،       

تحاول الدراسة اإلجابة على هـذه      وما خطط لها، أم أن الواقع ال يعكس نتائج ملموسة وفعالة لتلك المشاريع،              

  . تحليلية للمشاريع التي قدمت في هذا اإلطاراألسئلة من خالل دراسة إحصائية

 التي تبحث في واقع التمكين السياسي للمرأة في اليمن مـن        األولى هذه الدراسة من كونها      أهميةوتنبع  

 تلك المشاريع في رفع مـستوى المـرأة         إسهام، وقياس مدى    اإلطارخالل مسح للمشاريع التي قدمت في هذا        

اتها في رفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة وبالتالي تفيـد فـي اقتـراح              السياسي ومعرفة آثارها وتأثير   

ا تـسعى   منها أن تتالفى سلبيات وجوانب القصور في المشاريع السابقة وهو           أالمشاريع والبرامج التي من ش    

 أول  م بـشك  تعلى دراسة المشاريع السابقة لبناء مشاريع جديدة ته         منظمة المرأة العربية في كونها تعمل      إليه

  .  النساء السياسيةشاركةالميل عخر في تفأب

مجموعة التدابير التي تتخذ من مؤسسات حكومية       ( وقد حددت الدراسة تعريف التمكين السياسي بأنه،        

.  قدرات المرأة ومنحها األدوات الالزمة ألداء دورها السياسي بكفاءة وفعاليـة           أجل تعزيز أو غير حكومية من     

  .الخ.....والتشريعات التدريبية وبرامج التوعية مج البرا-:ومن أمثلة هذا

 حددتـه    والذي  المنهج المتوافق مع أهدافها    ولذلك تم استخدام  ية إحصائية   حتعد هذه الدراسة مس   و

لتي المباشر ألكثر من مرة ولعدد من الجهات هو المنهجية          االنزول الميداني     لذا كان  ، االستبيان اتاستمار

مراعاة مـا حـدده اإلطـار المرجعـي          أن تم   وكان ، أثناء تنفيذ هذه   الدراسة      لبحثياسار عليها الفريق    

يغطيهـا   في المجال السياسي والذي حدد المجـاالت التـي            المسحية شروع الدراسات مللدراسة الخاص ب  

 : حددت المجاالت التي يغطيها المسح بالتاليد، وقاختيار المشروعات ومعايير حالمس

  .لناخباتلي مج توعية وتثقيف سياسابر •

   . للمرشحاتاتبرامج بناء قدر •

    .ت للنيابيات، والحزبيات وعضوات المنظمات غير الحكومية قدربرامج بناء  •

   . والملصقاتاألفالم  •

  . برامج التثقيف المدني •

  .ر القوانيني برامج المناصرة وتغي •

 .النسائية الشابة  برامج اكتشاف القيادات •
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 :تمثلت في اآلتيمشروعات فقد  معايير اختيار الأما 

  .2005-1995تم التقيد بالفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة المسحية وذلك خالل الفترة  •

 اللجان  /المجالس(التالية   من حيث الجهات المنفذة، فوفقا الستمارات االستبيان تم اعتماد الجهات            أما •

/ إقليميةالجامعات، منظمات   / راكز البحوث  السياسية، م  األحزابالقومية، المنظمات غير الحكومية،     

 ).دولية

وطني عام،  (  من حيث مجال التغطية فقد تم مراعاة اختيار المشروعات في المجاالت التالية،                    وأما •

  ).ريف/ أطراف، مدينة/ جهوي، مركز/ مناطقي 

  

    ):االستمارات( البحث أسلوب أما

  الجهات ذات العالقة بموضـوع الدراسـة،       إلىميداني   ال   وكما سبق واشرنا تم اعتماد أسلوب النزول      

  :اآلتيوكان المسار العملي لهذه المنهجية قد استوجب 

بإدماج قضايا المرأة في التوجهات الـسياسية   الجهة الحكومية المعنيةتم التواصل مع     -

العامة، وهي اللجنة الوطنية للمرأة الجهاز االستشاري والتنفيذي للمجلـس األعلـى            

 إضافة إلى عدد آخر من الجهات غيـر          وتم اخذ رسالة تعزيزية لفريق البحث،      للمرأة،

  . للمرأة كاتحاد نساء اليمنالسياسيالحكومية الداعمة والمتبنية لقضايا التمكين 

بعمل زيارات للمنظمات والجهات التي تنفذ مـشاريع فـي مجـال            بدء عملية المسح     -

 .لجمهوريةالتمكين السياسي للمرأة على مستوى محافظات ا

قام الفريق البحثي بعمل حصر للمشروعات التي تنفذها الجهات المختلفة فـي مجـال               -

  :هيالتمكين السياسي للمرأة وهذه الجهات 

  :حكوميةجهات  •

اللجنة الوطنية للمرأة، اللجنة العليا لالنتخابات، إدارات المرأة في كل من الوزارات التالية،             

تم التواصل مع الكثير من الجهات الحكوميـة        ) ة حقوق اإلنسان  وزارة اإلدارة المحلية، وزار   ،  (

وزارة التخطيط والتعـاون    :وأتضح عدم وجود مشاريع للتمكين السياسي لديهم هذه الجهات هي         

  .الدولي، وزارة الشئون االجتماعية والعمل وغيرها

 :األحزاب السياسية •

، الحزب االشتراكي اليمني،    صالحلإل، التجمع اليمني    )الحزب الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام    

  .التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
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ا

برن

  :ظمات المجتمع المدنيمن •

، منتدى الشقائق العربي    )تعز (اإلنسانتحاد نساء اليمن، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق        

ي  النوع االجتماع  وأبحاث تمركز دراسا ،  )تعز(، ملتقى المرأة للدراسة والتدريب      اإلنسانلحقوق  

 اليمنيات، مؤسسة دعم التوجه     اإلعالميات، منتدى   )جامعة عدن (، مركز المرأة    )جامعة صنعاء (

، مؤسـسة   اإلنـسان ، مركز اللغات للفتيات، مركز الجزيرة لدراسات حقوق         )مدى(الديمقراطي  

  .، وغيرها من المنظماتاإلنسانتخطيط برامج التنمية الثقافية، المؤسسة العربية لحقوق 

   :ممولةالجهات ال •

،اليونيسيف، البنك الدولي، االتحاد األوربي،  الـسفارة        (UNDP) امج األمم المتحدة اإلنمائي   

 GTZ،  مؤسسة التعاون الفني األلمانية       ، السفارة البريطانية، السفارة الفرنسية    األمريكيةالسفارة  الهولندية،  

  .وآخرونمؤسسة فريدريش ايبرت ، منظمة كير، منظمة اوكسفام، 

 أخـرى لتوزيـع    تم االتفاق على الشكل النهائي الستمارة االستبيان تم النزول مـرة             أنبعد  و

 الكثيـر   إلى المقابالت بغرض ملء االستمارة واستيفاء المعلومات، وقد تم النزول           وإجراءاالستمارات  

ختص وتم   من م  أكثر المقابالت مع    إجراء من مرة لكي يتم التأكد من المعلومات، وتم          أكثرمن الجهات   

توزيع الفريق البحثي على تلك الجهات، وفي فترات زمنية متزامنة ومتقاطعة كـل بحـسب ظـروف                 

  .إليهاالجهة التي يتم النزول 
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  : الصعوبات والمعوقات:ثالثا

  : البحث العديد من الصعوبات والمعوقات تمثلت في اآلتيإجراءواجه 

 إمكانية الوصـول    مما أعاق ،  لدى كثير من المنظمات   للمشاريع  يق   والتوث سوء نظام المتابعة والتنفيذ    -

  .يهامضاعفة للحصول علٍد جهومما أدى إلى بذل ، المطلوبةالسريع إلى المعلومات 

المشاريع الموجهة إلى التمكين السياسي للنساء وهذا استدعى البحث في العديـد مـن              غياب أوشحة    -

 جزء بسيط مـن هـذه المـشاريع         النشاط السياسي ما وكان   المشاريع التي تناولت قضايا المرأة عمو     

ونتيجة لحداثة مفهوم التمكين السياسي للمرأة تطلب ذلك وقتا وجهدا لشرح هذا المفهوم والبحث في               

 .هذه المشاريع الموجهة للمرأة، مما تطلب وقتا وجهدا كبيرا

لمواعيد هما من أبرز الـصعوبات،       مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومات، وعدم االلتزام با         مانعدا -

 عن حجم تمويل مشاريعها، بينما رفضت ذلـك الكثيـر مـن المنظمـات     أفصحتوقليل من المنظمات    

  .األخرى

 اإلداريـة   ة النشأة، تتسم بالضعف المؤسسي ومحدودية الخبـر       ةمعظم منظمات المجتمع المدني حديث     -

األمر الذي يتطلب مزيداً من الجهد      . معلوماتهاوالتنظيمية مما ينعكس سلباً على الثقة بدقة أنشطتها و        

 في المؤسسة والذي عادة ما يكون       األولوالوقت للتأكد منها، وكذلك تركز المعلومات في يد الشخص          

 .مشغوال

 عـن   اإلفصاحمن أهم الصعوبات التي واجهت فريق البحث هو عدم تجاوب الكثير من المنظمات في                -

 رغم المتابعة المستمرة والزيارات المتكررة لهذه       أيضا أجنبيةجهات  حجم التمويل لمشاريعها بما فيها      

 . كثير من الحاالت من المسح لغياب هذه البياناتإسقاط إلى أدىالجهات مما 

موسمية عمل منظمات المجتمع المدني وعدم قدرتها على خلق مصادر تمويـل قوميـة تـدعم بهـا                   -

 المنظمات تتوقف عن العمل لفترات طويلة، وهذا يؤدي          التي تقوم بها، وبالتالي فإن كثير من       األنشطة

 .  لديهااإلداريين ضياع البيانات الخاصة بمشاريعها، وكذلك تغير الموظفين إلى
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  :النتائج التفصيلية للمسح مصنفة حسب محاور وأسئلة االستبيان: رابعا

  
ـ             تحليـل   تـم ي أجـرى فيهـا،  فقـد         ضماناً للتناسق بين نتائج المسح المقدمة من مختلف البلـدان الت

االستمارات وفقاً لتتـابع األسـئلة كمـا أوردتهـا اسـتمارة المـسح، حيـث سـيظهر تحليـل اإلجابـات                      

 :وتصنيفها وفقاً للنسق التالي

  :بيانات المشروع: أوال                     

  مدة المشروع .1

 نطاق المشروع .2

سنوات بـدء ونهايـة المـشاريع وطبيعـة          .3

 .تواصلها الزمني

  :التنفيذ: ثانيا                 

  الجهات المنفذة .1

 الجهات الممولة .2

 التغطية الجغرافية للمشاريع .3

 الموقف الحالي للمشاريع .4

 عدد العاملين في المشروعات .5

  المشروعاتأنشطةعدد  .6

 .الفئات المستهدفة والمستفيدة من المشروعات .7

  مضمون المشروع/ طبيعة .8
 

  :التمويل: ثالثا

  موازنة المشروعات .1

 نسبة تمويل المشروعات .2
 

راب   الرئيسية والفرعية للمشروعاتاألهداف: عا

خا

سا

ساب
  

  اإلنجازات: مسا

  تقييم المشروعات: دسا

 .نقاط القوة والضعف والمشاريع األولى بالرعاية: عا



  :بيانات المشروع: أوال
 :تصنيف المشروعات بحسب مدة التنفيذ والفترة الزمنية -1
 

 ة المشروعات بحسب مدة التنفيذ والفترة الزمنييوضح تصنيف) 6(جدول رقم 

 الفترة الزمنية           2001-2005  1995-2000

  

  مدة التنفيذ

عدد 

  المشروعات

عدد   النسبة

  المشروعات

  النسبة

  %41،66  25  %10  6  اقل من سنة

  %26،66  16  -  -   سنتينإلىمن سنة 

  %18،13  11  %3،3  2   من سنتينأكثر

  %86،45  52  13،3  8  اإلجمالي

  ) 7  (شكل رقم 
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  :يليما ) 6 (الجدول رقميتبين من خالل أرقام 

ــالل     -  ــذة خ ــشروعات المنف ــسبة الم ــدني ن ــرة ات ــت  2000-1995لفت ــث بلغ  8 حي

  :إلى ذلك إرجاعويمكن % 13،3مشروعات فقط بنسبة 

م قيــام  وهــو عــا1990 العــام إلــىتعــود نــشأة غالبيــة منظمــات المجتمــع المــدني  نأ

ــي      ــشروعات ف ــن الم ــر م ــدمت الكثي ــرة ق ــذه الفت ــالل ه ــة، وخ ــدة اليمني ــة الوح دول

ــة،  ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــاالت المختلف ــابع    المج ــى الط ــشاريع عل ــذه الم ــزت ه ورك

ــري  ــائي والخي ــسوية  الرع ــات الن ــة المنظم ــت غالبي ــدور  وعمل ــة ت ــشاطات تقليدي ــي ن ف

ــة وال ــة االجتماعي ــة والرعاي ــى الخياطــة حــول مجــاالت الطفول ــدريب المــرأة عل ــيم وت تعل

ــز ــوق    ، والتطري ــى بحق ــات تعن ــذه المنظم ــن ه ــدود م ــدد مح ــود ع ــع وج ــسانم  اإلن

ــرأة ــات الم ــل ودراس ــرأة   ، وظ ــين الم ــاالت تمك ــل مج ــن أق ــسياسي م ــين ال ــال التمك مج

ــن  ــاً م ــة اهتمام ــر حكومي ــة والغي ــات الحكومي ــل المنظم ــة  قب ــى قل ــك عل ــس ذل  وانعك

  .ي مجال التمكين السياسيالمشروعات الموجهة للنساء ف

ــشروعات   -  ــسبة الم ــد ن ــالل اتزاي ــذة خ ــرة لمنف ــت 2005-2000الفت ــث بلغ  حي

  :إلى ذلك إرجاع ويمكن المشاريع إجماليمن % 86،45نستها 

ــشاءأن             ــضايا     إن ــدعم الق ــتم وت ــي ته ــة والت ــر حكومي ــة والغي ــات الحكومي  المنظم

  :هامنو 2005-2000ترة في الف إاللم يتم بصورة مكثفة النسائية 

وتوســيع   هيكلتهــا إعــادة وتــم 1996تأســست فــي العــام  للمــرأة التــي الوطنيــة اللجنــة -

  .2000 اختصاصاتها في العام

 .2000بدأ بتفعيل نشاطه في العام  اليمن الذياتحاد نساء  -

  .2005اإلدارة العامة للمرأة في اللجنة العليا لالنتخابات في العام  -

 .1997 تأسس في العام اإلنسانلتدريب لحقوق مركز التأهيل وا -

 .1999ملتقى المرأة للتدريب والدراسات الذي تأسس في العام  -

 .1999 تأسس في العام اإلنسانمنتدى الشقائق العربي لحقوق  -

ن وحــصلت علــى التــرخيص 1989 فــي العــام تأســستمؤســسة بــرامج التنميــة الثقافيــة  -

 .1995في العام 

 .2001 تأسست في العام اإلنسان المؤسسة العربية لحقوق -

 .2005 تأسس في العام اإلنسانمركز الجزيرة لدراسات حقوق  -

  .1997 في العام )مدى(مؤسسة دعم التوجه الديمقراطي  -
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ن

و

أ

                                                

تأســس فــي ) وطــن(التحــالف الــوطني الطــوعي لزيــادة مــشاركة النــساء فــي االنتخابــات  -

 .2005العام 

ــات   ــذه المنظم ــو ه ــى أدىم ــوعي الإل ــد ال ــة   تزاي ــة مواجه ــسائي بأهمي ــي والن مجتمع

ــات    ــرت آلي ــا وف ــاة، كم ــي الحي ــل ف ــشريك للرج ــا ك ــوق دوره ــي تع ــصعوبات الت ــشاكل وال الم

ــافي واالجتمــاعي باإلضــافة   ــود المــوروث الثق ــدة لمواجهــة قي ــة جدي ــىمجتمعي  التوافــق مــع إل

  .اإلنسانالمنظور العالمي لحقوق 

ــعيها   ــي س ــات، ف ــذه المنظم ــات ه ــود وفعالي ــة لجه ــر  نتيج ــيا عب ــرأة سياس ــين الم لتمك

ــي عــدد أوســع مــن المجــاالت    ــاعي ف ــوع االجتم ــاج منظــور الن ــا التنمــوي وإدم ــز دوره تعزي

بعيـداً عـن الطـابع     فقد أخذت البـرامج المقدمـة للمـرأة فـي هـذه الفتـرة منحـى جديـد        التنموية،  

ــدني    ــع الم ــات المجتم ــر دور تنظيم ــع تغي ــاً م ــري، متواكب ــائي والخي ــر الرع ــة للمتغي ات نتيج

ــع    ــات المجتم ــت تنظيم ــد اتجه ــة، فق ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــدني المحلي ــى الم ــاولإل ــض تن  بع

ارتــبط والدفاعيــة الخاصــة بــالمرأة، ضــمن إطــار الــدفاع عــن قــضايا حقــوق اإلنــسان  القــضايا

ــا ــات      بروزه ــن الجمعي ــدد م ــالل ع ــن خ ــة م ــد طريق ــذي وج ــي ال ــل األجنب ــادة التموي بزي

لعاملــة فــي الــيمن، إضــافة إلــى اهتمــام الدولــة بتبنــي هــذه والمحليــة ا والمؤســسات األجنبيــة

ــسبب  ــضايا ب ــة     الق ــدول المانح ــضعها ال ــي ت ــشروط الت ــة، وال ــات الدولي ــربط التوجه ، ب

ــوق    ــرام حق ــدني واحت ــع الم ــاء المجتم ــديمقراطي وبن ــالتطور ال ــساعدات ب ــسانالم ــا اإلن  ومنه

  .حقوق المرأة

ــات   - ــن االتفاقي ــدد م ــى ع ــصادقته عل ــيمن وم ــع ال ــشأن   توقي ــذا ال ــصة به ــة المخت الدولي

ــا ــع   ،أهمه ــى جمي ــضاء عل ــة الق ــكالاتفاقي ــا  أش ــي الع ــرأة ف ــد الم ــز ض ، 1984 م التميي

 .1987 الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة في العام ةواالتفاقي

 توفر الـدعم الخـارجي للمؤسـسات غيـر الحكوميـة المحليـة مـن جهـات عديـدة بمـا فـي                        -     

 غيـر الحكومـة التـي تنـشط وتعمـل فـي نفـس المجـال ويتواجـد بعـضها                     ذلك المنظمـات الدوليـة    

 ارتفـاع نـسبة المـشاريع الموجهـة للنـساء فـي مجـال التمكـين                 إلـى  أدىكـل ذلـك     ،  )3(في الـيمن  

  .السياسي للنساء

ــا ــم   م ــدول رق ــات الج ــشير بيان ــا ت ــذ فكم ــدة التنفي ــث م ــن حي ــى) 6( م ــدد إل  31 أن ع

 إلــى المــدة ســنة أمــافــي المــدة اقــل مــن ســنة، قــد تــم تنفيــذها % 51،66مــشروعا بنــسبة 

 
  ,24 تقرير التنمية البشرية، ص( (
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 مـن سـنتين فقـد تـم تنفيـذ       أكثـر  المـدة    أمـا ،  %26،7 مـشروعا بنـسبة      16سنتين فقد تـم تنفيـذ       

  : الفترة الزمنية ونستنتج من ذلك ما يليإجماليخالل % 14،3 مشروع بنسبة 13

ــالل    - ــسياسي خ ــين ال ــشاريع التمك ــدى لم ــل الم ــتراتيجي طوي ــيط الس ــاب التخط غي

ــة الف ــرة الزمني ــشاريع،  2005-1995ت ــذه الم ــة ه ــأثير وفعالي ــن ت ــل م ــا يقل ، مم

 معظـم الفعاليـات التـي تمـت خـالل اقـل مـن سـنة كانـت فعاليـات                     أنحيث اتـضح    

  .ليوم واحد فق

ــرة   - ــة المــدى خــالل الفت ــدريجي للتخطــيط لمــشاريع طويل -2001حــدوث تطــور ت

  .، هذه المشاريع سوف يكون لها أثر في الواقع2205

  نوات بدء التنفيذ س-2

 يمكـن مالحظـة مـا      )6(فكمـا يـشير الجـدول رقـم         أما من حيـث سـنوات بـدء التنفيـذ           

  :يلي

ــدد  - ــذ ع ــم تنفي ــالي5ت ــن إجم ــشروعات م ــام  8 م ــي الع ــذها ف ــم تنفي ــشاريع ت  م

  . وهو العام الذي اجريت فيه االنتخابات النيابية الثانية 1997

 ).1999،2000 -1998(  مشاريع خالل األعوام 3تم تنفيذ عدد  -

 مــشروع تــم 52  مــن اجمــالي 2001خــالل العــام مــشروعا  15تــم تنفيــذ عــدد  -

،  وهــو العــام الــذي اجريــت فيــه     2205-2001تنفيــذها خــالل الفتــرة   

 .االنتخابات المحلية

ــذ   - ــم تنفي ــام  20ت ــالل الع ــشروعا خ ــات   2003 م ــراء االنتخاب ــام اج ــو ع  وه

 .البرلمانية الثالثة

 .  مشاريع فقط4 تم تنفيذ 2004خالل العام  -

 مــشروعا ويــنمكن تفــسير ذلــك بقــرب االنتخابــات 13 تــم تنفيــذ 2005فــي العــام  -

 .2006الرئاسية والبرلمانية في العام 
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ــة  - ــن مالحظ ــا ســبق يمك ــاطمم ــينارتب ــشاريع التمك ــذ م ــم  تنفي ــسياسي بمواس  ال

االنتخابات وهـذا يـدل علـى غيـاب آليـة التخطـيط طويـل المـدى لهـذه المـشاريع                     

  .بمصالح آنية مما يجعل مخرجاتها ايضا غير ذات جدوىوارتباطها 

ــدخل فــي الحــصر وســيتم اإلشــارة   - ــم ت ــاك عــدد ثــالث اســتمارات اســتبيان ل هن

، هـــذه 2006اليهـــا كمـــشروعات مـــستقبلية ألنهـــا نفـــذت خـــالل العـــام 

 : المشروعات هي

 مشروع الراصد النسوي للديمقراطية -

 مشروع النساء والمجالس المحلية -

 ة العربية للحكم المحليمشروع الشبك -

جميــع المــشاريع الــسابقة نطــاق تطبيقهــا اقليمــي، امــا جهــة التمويــل فهــي دوليــة  

ــث،      ــشروع الثال ــي للم ــاني، وعرب ــشروعين األول والث ــة   للم ــث طبيع ــن حي وم

ــة،   ــرأة كناخب ــستهدف الم ــدريب والمناصــرة، وت ــة والت ــى التوعي ــز عل المــشروع فترك

  .لشابةكمرشحة، كمواطنة، وتأهيل القيادات ا
 

 تصنيف المشروعات بحسب نطاقها -2

  
  :يوضح تصنيف المشروعات بحسب نطاقها) 7(جدول رقم 

  وطني  عربي/إقليمي  دولي  نطاق المشروع

  62  6  4  عدد المشروعات

  %86،1  %8،3  %5،6  النسبة

  

  

  

  



  

  

  )8(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تصنيف المشروعات بحسب نطاقها 
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وطنيإقليمي/عربيدولي

  

  

تضمنت بعض التكرار ألكثر من مجال أن اإلجابة على هذا السؤال قد ) 7(رقم يالحظ من أرقام الجدول 

عربي ووطني في آن واحد، وهناك من / وإقليمي دولي،ضمن مشروع واحد، فالبعض اعتبر نطاق المشروع 

  .واحدعربي، ووطني في آٍن /إقليمياعتبر نطاق المشروع 

ن هناك أ، والوطني/  المحلياإلطارمن المشروعات تنفذ في % 86،1 نسبة أنويالحظ من بيانات الجدول 

  :  ومحلي هذه المشروعات هيوإقليمي دولي إطارتنفذ في  % 5،6نسبة 

يتم تنفيذ هذا ، DAD( Assistance Dialogue  Democracy(الديمقراطيبرنامج تعزيز الحوار  -

 تشجيع قيام حوار إلىويهدف هذا البرنامج ) اليمن ـ تركيا ـ ايطاليا( المشروع بالشراكة بين ثالثة دول هي 

 الكبيراو الموسع األوسط المجالس النيابية في الشرق أور بين المجتمع المدني والحكومات والبرلمانات مثم

 ناشطين غير حكوميين أو تكامل في مشاركة العبين إحداث إلىحوار يهدف  (BMENA) أفريقياوشمال 

 بهدف تنمية وتطوير  فضال عن خبراء في المجتمع المدني وذلكاإلعالموشخصيات سياسية وممثلين لوسائل 

  .اإلنسان السياسي والديمقراطية وحقوق باإلصالح حول المواضيع المرتبطة لإلصالحاتمبادرات محددة 
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مركز المعلومات والتأهيل لحقوق  ( :هي المنظمات غير الحكومية الشريكة لبرنامج حوار دعم الديمقراطية أما

 والمؤسسة التركية للدراسات (NPWJ)اليا  بدون عدالة بايطموال سال (HERTC) باليمن اإلنسان

   : وقد تم تحديد موضوعين كأولوية للعام األول هما(TESEV)االقتصادية واالجتماعية بتركيا 

  . مشاركة المرأة في الحياة العامة-

  .االنتخابية التعددية السياسية والعمليات -

  الحملة المستمرة لمناصرة النساء في المشاركة السياسية -2

 ويعمل المشروع بالتنسيق مع ،(WFRTT)ملتقى المرأة للدراسات والتدريب فذ هذا المشروع في اليمن ين

, منظمات عربية في ثالثة عشرة دولة عربية وكذا بعض المنظمات الدولية في الواليات المتحدة األمريكية

  .  وجنوب أفريقيا,الهند   ,وهولندا ,وألمانيا

  

  تنظيم هذا المؤتمر الدولي في اإلنسان، تولت وزارة حقوق األفعال إلىقوال مؤتمر حقوق النساء من األ -3

  .اليمن في 2005العام 

ينفذ هذا المشروع  ، تقرير حقوق النساء في اليمنإعداد حول حقوق النساء، األولىالدورة التدريبية  -4

   .اإلنسانمنتدى الشقائق العربي لحقوق 

  

  : المحلي هذه المشاريع هي– العربي اإلطارفذ في من المشاريع تن% 8،3وهناك نسبة 

لذي ينفذه منتدى الشقائق العربي لحقوق ابرنامج التمكين السياسي للمرأة في الخليج والجزيرة العربية،  -1

 .اإلنسان

 اإلنسانبرنامج حقوق المرأة خطوة رائدة من اجل المستقبل، وينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق  -2

(HERTC).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الجهات المنفذة: ثانيا 

 :الجهات المنفذةتصنيف المشروعات بحسب -1

 يوضح تصنيف المشروعات بحسب جهات التنفيذ) 8(جدول رقم 

  المنفذةالجهات 

  

  

عدد 

  المشروعات

 لجان
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  -  8  -  -  2  41  21  جمالياإل

  -  11،11  -  -  2،77  56،94  29،16  النسبة

كش
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ذ  تصنيف المشروعات بحسب جهات التنفي
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لجان قومية /جهات حكومية  منظمات غير حكومية  احزاب مراآز ابحاث ة  منظمات اقليمية عربي منظمات دولية  أخرى
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وم

ــم    ــدول رق ــات الج ــشير بيان ــى) 8(ت ــسوحة  أن إل ــشروعات المم ــتالم ــسب  توزع  بح
  :الجهات المشرفة على التنفيذ، على النحو التالي

ــة   - ــات الحكومي ــذها الجه ــي تنف ــشروعات الت ــر( الم ــة للم ــة الوطني ــوق اللجن أة، وزارة حق
ــسان ــةاإلدارة، وزارة اإلن ــال المحلي ــةس، المج ــت )  المحلي ــسبة  21بلغ ــشروعاً وبن  م

  .من اإلجمالي% 29،16
ــر    - ــات غي ــذها المنظم ــي تنف ــشروعات الت ــت  الالم ــة بلغ ــسبة  41حكومي ــشروعاً وبن  م

 .من اإلجمالي% 56،94
ــت    - ــة بلغ ــات الدولي ــذها المنظم ــي تنف ــشروعات الت ــسبة8الم ــشاريعً  وبن % 11،11 م

 .من اإلجمالي
% 2،77 مــن قبــل األحــزاب الــسياسية، بنــسبة اتنفيــذ همــوهنــاك عــدد مــشروعين تــم  -

 .من اإلجمالي
  :األتين خالل ذلك نستخلص 

ــرا  - ــة كثي ــدو متدني ــة تب ــي %) 29،16(أن حــصة الحكوم ــا ف ــى حجــم التزاماته ــالنظر إل ب
يــدة التــي تهــتم  اللجنــة الوطنيــة هــي الجهــة الحكوميــة الوحأن وينــضح، هــذا المجــال
  .أخرى جهات اوال تساعدهبقضايا المرأة 

ــر الحإن - ــات غي ــساء             ك المنظم ــسياسي للن ــين ال ــضايا التمك ــا بق ــر اهتمام ــة هــي األكث ومي
ــسبة  ــت الن ــث بلغ ــات    % ) 56،94( حي ــة منظم ــشوء تجرب ــة ن ــن  حداث ــالرغم م ، ب

 . المجتمع المدني
ــم   - ــة ل ــة المانح ــة والدولي ــات اإلقليمي ــرتأن الجه ــز كثي ــين  ارك ــشروعات التمك ــى م  عل

يرجــع ذلــك لحداثــة مفهــوم التمكــين الــسياسي ) 11،11( حيــث بلغــت نــسبتهاالــسياسي 
 معظــم أنفــي المجتمــع اليمنــي، ولكــن لهــا دور تمــويلي محفــز لهــذه المنظمــات حيــث  

 .مشاريع التمكين السياسي ذات تمويل دولي
ــذ مــشاريع التمإن - ــسياسية فــي تنفي  كــين الــسياسي للنــساء متدنيــة مــساهمة األحــزاب ال

 األحــزاب الــسياسية هــي أن رغــم خــر،األبعض الــ، ومنعدمــة لــدى لــدى بعــض األحــزاب
ــديها، ولكــن بعــض األحــزاب   الجهــات المنــوط بهــا تأهيــل وتــدريب الكــوادر النــسائية ل

ــيمن كــالتجمع اليمنــي  ــسياسية  نال يــؤم لإلصــالحالــسياسية فــي ال بأهميــة المــشاركة ال
 .للمرأة

 مــشاريع فــي أي العربيــة بتنفيــذ اإلقليميــة والمنظمــات األبحــاثم تــساهم مراكــز بينمــا لــ -
ــه   ــساهم ب ــا ت ــة هــذا المجــال، وكــل م ــة اليمني ــاول إعــدادالمراكــز البحثي  دراســات تتن

ــسياسية للمــرأة  ــالمــشاركة ال  دراســات عامــة تنــاقش مختلــف إطــار فــي كاليمنيــة وذل
ــه ــسياسي   أوج ــين ال ــضايا التمك ــددة لق ــات مح ــرد دراس ــم تف ــة ول ــرأة اليمني ــشاط الم  ن
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ــة،   ــرأة اليمني ــة   للم ــز البحثي ــذه المراك ــن ه ــوث  ( م ــز البح ــدارمرك ــز واإلص ، مرك
 ).الدراسات االستراتيجية

 
 

 :تصنيف المشروعات بحسب جهات التمويل  -2

ــدر  ــه منظمــات المجتمــع المــدني فــي ظــل ن ــل مــشكلة مهمــة تجاب ة مــصادر يعــد التموي

ــل   ــصادر التموي ــرز م ــن اب ــل، وم ــيمن التموي ــي ال ــو ف ــد  "ه ــد اح ــذي يع ــي ال ــل األجنب التموي

المصارد الرئيـسية وفـي بعـض الحـاالت يكـون المـصدر الرئيـسي للتمويـل بالنـسبة لعديـد مـن                       

منظمــات المجتمــع المــدني، وتكمــن أهميــة التمويــل الخــارجي فــي انــه ســاهم وبــصورة كبيــرة 

ــة ال ــام الحكوم ــي اهتم ــصورة   ف ــا ب ــل معه ــي التعام ــة وف ــات األهلي ــات والمنظم ــة بالجمعي يمني

ايجابية بل والـسعي فـي بعـض األحيـان إلـى دعـم وتـشجيع تأسـيس جمعيـات ومنظمـات أهليـة                        

ضـــمانا لتـــدفق مـــساعدات وقـــروض خارجيـــة أو ضـــمانا، أو لغـــرض تمويـــل بعـــض 

عـض األحيـان إلـى      المشروعات الحكومية ولـم يقتـصر األمـر علـى الحكومـة، وإنمـا امتـد فـي ب                  

أفــراد وأحــزاب وتنظيمــات سياســية، قــاموا بإنــشاء جمعيــات ومنظمــات أهليــة، وحتــى مراكــز  

  ).4(بحثية وفي مجاالت مختلفة وذلك بغرض االستفادة من التمويل والدعم الخارجي 

  

  يوضح جهات التمويل) 9(جدول رقم 
 

 عربي/إقليمي دولي التمويل وطني
 أهلي/ذاتي حكومي

 14 4 - 60 مشروعاتعدد ال

 %18 %5 - %77 النسبة

  

  

  

  

  
                                                 

 .124م، ص2002م، المرآز اليمني للدراسات االستراتيجية، صنعاء 2001التقرير االستراتيجي اليمن، ) 4(
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ظــراً لمــا يترتــب علــى عامــل التمويــل مــن آثــار مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى عمليــة 

 تــشير بيانــات تبنــي وتنفيــذ وتوزيــع مــشروعات التمكــين الــسياسي للنــساء بمختلــف أبعادهــا، 

     :  ما يليإلى) 9(الجدول رقم 

ــسوحة،   محدو - ــشاريع المم ــومي للم ــل الحك ــة التموي ــسبته  دي ــت ن ــث بلغ حي

 . المشاريع الممسوحةإجماليمن مجموع % 5

ــسبة   - ــي وبن ــشكل ذات ــول ب ــي تم ــشاريع الت ــسبة الم ــاع ن ــاء % 18 ارتف واختف

  . ألي من هذه المشاريعاإلقليميالتمويل 

 هــاأعمال أداء اعتمــاد المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بــشكل كبيــر فــي -

ممـا يـدل    % 77على التمويـل الخـارجي وكمـا يوضـح الجـدول الـسابق وبنـسبة                

 يعتمــد لال يــزا تنفيــذ مــشروعات التمكــين الــسياسي للمــرأة فــي الــيمن أنعلــى 

  .بشكل كبير على التمويل الخارجي

  

  

  

  

  

  



 التغطية الجغرافية للمشروعتصنيف المشروعات بحسب  -3
 

  وزيع الجغرافيتصنيف المشروعات بحسب الت) 10(جدول رقم 

                    التغطية

  عدد المشروعات

  حضر+ريف  حضر  ريف

  46  11  3  اإلجمالي

  %76،66  %18،33  %5  النسبة
 

  )11(شكل رقم 

  
رافي  تصنيف المشروعات بحسب التوزيع الجغ
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عدد المشروعات اإلجمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــن الجــدول الي ــم حــظ م ــي الحــضر أن) 10(رق ــذت ف ــي نف ــشاريع الت ــدد الم ــت   ع بلغ

 أشـــارتالممـــسوحة،   المـــشاريعإجمـــالي مـــن )%94،99  =76،66+18،33( نـــسبتها

 أنـشطتها  تركـز    إلـى  مـن محافظـة      أكثـر  فـي    أنـشطة بعض االسـتمارات التـي احتـوت علـى          

ــة،   ــسية التالي ــات الرئي ــي المحافظ ــدة ( ف ــدن، الحدي ــز، ع ــنعاء، تع ــج، ص ــضرموت، لح ، ح

ــين، ــت أب أب ــار، المحوي ــخ...، ذم ــم   ،)ال ــدول رق ــر الج ــق،  )    (انظ ــة المالح ــي قائم ف

يس هنــاك توزيــع للمــشاريع بحــسب المحافظــات بحيــث تنــال  يمكــن القــول أنــه لــوبالتــالي

ــشاريع،    ــك الم ــن تل ــصيبها م ــة ن ــل محافظ ــك ك ــود ذل ــىويع ــين  إل ــوم التمك ــة مفه  حداث

ــث     ــسائدة، بحي ــة ال ــة والثقافي ــة االجتماعي ــة البني ــى طبيع ــرأة وال ــسياسي للم ــبحتال  أص
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 اقــل أنهــاى  المــرأة علــإلــى منظومــة القــيم االجتماعيــة التــي تنظــر أســيرة المــرأة نفــسها

  . قدرة ومكانة من الرجل

ـ              األريـاف التـي تنفـذ فيهـا المـشاريع ومـا             يلم تحدد االسـتمارات بـشكل دقيـق مـا ه

ومـا يـتم تنفيـذه مـن أنـشطة        % 5تم تنفيـذه فـي الريـف مـن مـشاريع لـم تتجـاوز نـسبتها                  

 توعيــة سياســية، أو قانونيــة، وهــذه األنــشطة نفــي الريــف هــي أنــشطة هامــشية، قــد تكــو

اللجنــة الوطنيــة (   اليــوم الواحــد، ومــن أهــم الجهــات التــي تنفــذ هــذه األنــشطةزتجــاوال ت

ــيمن  ــساء ال ــاد ن ــرأة واتح ــات   ) للم ــع محافظ ــي جمي ــا ف ــروع لهم ــود ف ــك لوج ــود ذل يع

  .الجمهورية

  
  

 .لهاالموقف الحالي تصنيف المشروعات بحسب  -4

 

  يوضح المواقف الحالية للمشروعات) 11(جدول رقم 

 أواستؤنف   الغي  متوقف  انتهى  مستمر  يدجد  الموقف الحالي

  جدد

  4  -  -  38  16  2  عدد المشروعات

  %6،66  -  -  %63،33  %26،66  %3،33  النسبة
 

  )12(شكل رقم 
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ت

  

ــم   ــدول رق ــات الج ــددها   ) 11(ــشير بيان ــسوحة وع ــشاريع المم ــة الم ــى أن غالبي  38إل

ــم   ــات الجــدول رق ــا توضــح بيان ــذت وكم ــد نف ــا) 6(مــشروع ق ــإن إجم ــذة ف لي المــشاريع المنف

ــاو   ــشطة ال تتج ــي أن ــشروعات ه ــذه الم ــم ه ــنة ومعظ ــن س ــل م ــدتها اق ــبوع زم ــا األس  فترته

ـ        مـشروع فقـط، ممـا يجعـل مخرجـات           16 مـستمر فـي التنفيـذ عـدد          ووأحيانا يوم واحد، ومـا ه

ــات      ــالل االنتخاب ــدوى، فخ ــر ذات ج ــسياسي غي ــين ال ــي التمك ــساء ف ــدم للن ــي تق ــرامج الت الب

ــة  ــ2006المحلي ــى إدارة       ق ــساء عل ــدريب الن ــشروعات لت ــرامج والم ــن الب ــر م دمت الكثي

كل جيــد وبالتــالي لــم تــؤتي ش لــم يخطــط لهــا بــج ولكــن كــل هــذه البــرامةالحمــالت االنتخابيــ

  .ثمارها ولم يزد عدد النساء المرشحات في هذه االنتخابات

  :العاملين فيها تصنيف المشروعات بحسب عدد -5
  

   املين في المشروعاتيوضح عدد الع) 12(جدول رقم 

  إناث   ذكور
83   
41,08 %  

119   
58,91 %  

  )13(شكل رقم 
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لم توضـح الكثيـر مـن االسـتمارات عـدد العـاملين فـي المـشاريع، والـبعض وضـع العـدد                       

ــ    ــشروعات، م ــي الم ــاملين ف ــداد الع ــت أع ــالي، وتفاوت ــشكل إجم ــه  نب ــل ب ــشروع يعم  70 م

ــه   ــل في ــى يعم ــصا إل ــى15شخ ــخص إل ــم    ش ــخاص، معظ ــسة أش ــه خم ــل في ــشروع يعم  م

  . أم إناثراالستمارات لم توضح الجنس من حيث ذكو

وإذا ما نظرنـا إلـى النـسبة بمـا أتـيح مـن عـدد العـاملين فـي المـشاريع سـنجد أن نـسبة                           

ـ   اإلناث تفـوق نـسبة الـذكور بالنـسبة للعـاملين فـي المـشروعات،                  مالحظتـه مـن خـالل       مومـا ت

ــداني  ــزول المي ــدد اأنالن ــدد     ع ــوق ع ــساء تف ــص الن ــي تخ ــشروعات الت ــي الم ــامالت ف لع

العــاملين، قــد يكــون الــسبب فــي ذلــك أن هــذه المــشروعات تخــص النــساء باألســاس وبالتــالي 

  .األجرين إلى صوتها إيصال على األقدرقد تكون المرأة هي 

 فــرص عمــل للمــرأة قلمــا تتــوفر للمــرأة تــوفر أيــضا فــإن مــشاريع التمكــين الــسياسي 

  .أخرى في مشاريع

ولكــن يالحــظ مــن جهــة أخــرى أن بعــض المــشاريع التــي يعمــل فيهــا عــدد أكبــر مــن  

الذكور يكـون بهـا تـأثير أكبـر فـبعض المـشاريع تحتـاج لجهـد أكبـر فـي التواصـل مـع جهـات                           

 متعــددة وأيــضا بعــضها يحتــاج للنــزول إلــى منــاطق نائيــة وبعيــدة اجتماعيــةمختلفــة وشــرائح 

صـة المـرأة فـي دعـم فعاليـة المـشروع أقـل مـن فرصـة                  وبشكل مستمر وهو مـا يـضيف أن فر        

  . الرجل

ــسبة     ــف ن ــر وتختل ــشروع آلخ ــن م ــف م ــاملين يختل ــدد الع ــول أن ع ــن الق ــاال يمك وإجم

ــدد   ــون الع ــاث وبعــض المــشاريع يك ــسبة اإلن ــه ون ــذكور في ــدد مناصــفةال ــون الع  وبعــضها يك

  .للنساءاألكبر 

  

  : المشروعأنشطةعدد صنيف المشروعات بحسب  ت-6

  

  األنشطةيوضح تصنيف المشروعات بحسب عدد ) 13(ل رقم جدو

   من نشاطأكثر  نشاط واحد   المشروعأنشطةعدد 

  40  20  اإلجمالي

  %66،66  %33،33  النسبة

  

  



  )14(شكل رقم 

  
تصنيف المشروعات بحسب عدد األنشطة
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توزعــت هــذه   مــشروع40 مــن نــشاط أكثــربلــغ عــدد المــشاريع التــي تحتــوي علــى 

الــخ بينمــا بلــغ عــدد المــشاريع ...وأفــالملــصقات  بــين بــرامج توعيــة وتــدريب وماألنــشطة

ــد   ــشاط واح ــى ن ــوي عل ــي تحت ــط20الت ــشروعا فق ــول   م ــن الق ــالي يمك ــدد أن، وبالت  تع

 قـدرة علـى   وأكثـر األنشطة فـي المـشروع الواحـد تجعـل منـه مـشروعا لـه مـردود ايجـابي                 

  .التأثير
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  المستهدفةتصنيف المشروعات بحسب الفئة   -7
  يوضح الفئة المستهدف) 14(جدول رقم 
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  5  12  15  21  22  10  10  7  17  28  30  العدد

 %2،9  %6،8 %8،5  %11،9  %12،4  %5،7 %5،7  %4  %9،6  %15،8  %17  النسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تهدفة  رسم بياني يوضح الفئة المس

30

28

1771010
22

21

15
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المرأة آناخبة  مرشحة  قيادية
برلمانية نقابية/حزبية عضوة في منظمات غير حكومية 
مواطنة قادة الرأي  فئات شابة 
جمعيات أهلية أخرى

  :إلى ما يلي) 13(تشير بيانات الجدول رقم 

ان اكثر المشروعات المقدمة في مجال التمكين السياسي للنساء استهدفت المرأة كناخبة بنسبة 

 إلى، 1997عام % 27 إلى 1993عام % 18،مما ادى الى ارتفاع عدد النساء الناخبات من 17%

يع والبرامج ادت الى زيادة الوعي في اوساط النساء اليمنيات ،  هذه المشار2003في العام % 42

  .مما ادى الى تطور زيادة اعداد الناخبات خالل االنتخابات البرلمانية والمحلية المختلفة

 40



 41

                                                

ولكن من جهة اخرى يمكن القول ان هناك اسباب اخرى ادت الى ارتفاع عدد النساء الناخبات، منها 

ى تجييش المرأة واالفادة من صوتها في االنتخابات، ومن جانب اخر يمكن ان األحزاب السياسية عملت عل

القول بأن اتساع مشاركة المرأة في االنتخابات هو مجرد انعكاس واستجابة التساع حمى التنافس بين 

     5األحزاب السياسية وليس بالضرورة دليال على وعي المرأة بأهمية مشاركتها السياسية

، هذه البرامج لم تؤدي الى %15،8ستهدفت النساء كمرشحات فقد بلغت نسبتها أما البرامج التي ا

 :المختلفة ، ويمكن ارجاع ذلك الى زيادة عدد المرشحات خالل االنتخابات البرلمانية والمحلية

ان هذه البرامج ركزت على تدريب لنساء على ادارة الحمالت االنتخابية، ولكنها  -

في موسم االنتخابات وال يتم العداد لكافي لها، لذلك برامج موسمية تستهدف النساء 

 قدمت الكثير من البرامج التي تستهدف النساء 2006فاثناء االنتخابات المحلية 

المرشحات فهناك ثالث جهات قامت بتدريب النساء على ادارة الحمالت االنتخابية هي 

) مدى(ديمقراطي منتدى الشقائق العربي لحقوق االنسان، مؤسسة دعم التوجه ال( 

وتم تنفيذ هذه البرامج في مختلف محافظات ) NDIالمعهد الديمقراطي االمريكي

الجمهورية واستهدفت النساء من اغلب األحزاب السياسية ولكن النتيجة ان عدد 

  .، 2006النساء كمرشحات لم يزد في االنتخابات المحلية 

ــ   - ــت بن ــحات كان ــساء كمرش ــتهدفت الن ــي اس ــرامج الت ــا الب ، %15،8سبة أم

هــذه البــرامج ركــزت علــى تــدريب النــساء فــي إدارة الحمــالت االنتخابيــة، 

ــث ال     ــات، بحي ــاء االنتخاب ــساء أثن ــستهدف الن ــمية ت ــرامج موس ــي ب وه

 هنـاك اإلعـداد والوقـت الكـافيين لالسـتفادة مـن هـذه البـرامج، وهـذا                   نيكو

ــة   ــات المحلي ــاء االنتخاب ــم أثن ــا ت ــن  2006م ــد م ــدريب العدي ــم ت ــث ت  حي

ــل مــنهن مــن رشــحن  ا ــة، ولكــن القلي ــساء فــي إدارة الحمــالت االنتخابي لن

ــأت  ــرامج ال ت ــذه الب ــالي ه ــة، وبالت ــسهن حقيق ــي يأنف ــة ف ــا الحقيقي  ثماره

دعم النـساء، أيـضا فـي ظـل وجـود الكثيـر مـن اإلشـكاليات التـي تعـاني                     

  : منها النساء المرشحات أيضا أهمها

طار التقاعس العام لها عن تدريب إحجام األحزاب عن ترشيح النساء، وذلك في إ -

 وهو ما يظهر في ضآلة عدد االنتخابات،الكوادر النسائية والدفع بها لخوض 

   .انتخابهنالمرشحات الحزبيات في االنتخابات مقارنة باألعداد المأمول 

 السائد، ومنها رفض الرجل للدور السياسي للمرأة، يالقيممعوقات تتعلق بالنسق  -

  .السياسيةتمعي عن أهمية تواجدها في الحياة وعدم وجود وعي مج

 
 123ص، المرآز اليمني للدراسات االستراتيجية، 2004 التقرير االستاتيجي السنوي - 5
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ضعف المصادر التمويلية ، و كثير من العناصر النسائيةىمحدودية الخبرة االنتخابية لد -

   .لدى المرشحات

استخدام العنف واإلشاعات وسبل دعاية انتخابية ال أخالقية، عند احتدام المنافسة بين  -

  .  الترشيحالمرشحين، مما يدفع النساء إلى اإلحجام عن

نقص الوعي العام لدى النساء حول أهمية أصواتهن االنتخابية، وكيف يمكن أن تؤثر  -

  .في نتائج االنتخابات

في ظل ارتفاع عدد % 15 الفئات الشابة قليلة وبنسبة إلى البرامج التي توجه أن -

  .  الشباب في المجتمع اليمني

تليها بقية الفئات المستهدفة، و% 22بنسبة ) كمواطنة( المرأة إلىهناك برامج توجه  -

 حجم البرامج التي تقدم للنساء في مجال التمكين السياسي للنساء أنويمكن القول 

هي قليلة وهامشية وموسمية، في ظل ارتفاع عدد النساء في المجتمع اليمني حيث 

  . عدد السكانإجماليمن % 49،5بلغت 

على الرغم من % 9،6ة  المرأة كقيادية بنسبإلىقلة المشروعات التي وجهت  -

  .أهميتها

 ما قدم للنساء من برامج في مجال التمكين السياسي للمرأة أن القول إجماالويمكن  -

   . مزيد من الجهد والدعموبحاجة الىبحسب الفئة المستهدفة ما زال دون المستوى 

  

  مضمون المشروعات/  صبيعةصنيف المشروعات حسب ت-8
  

  أنشطتهاروعات بحسب طبيعة يوضح تصنيف المش) 15(جدول رقم 

تدريب   توعية  طبيعة المشروع

وبناء 

  قدرات

تقديم 

  خدمات

تنمية 

  مؤسسية

توعية 

  إعالمية

تزويد معلومات 

  وأجهزة

 ةمناصرة ودعو

  لسياسات

  أخرى

  5  30  8  9  9  11  30  49  اإلجمالي

  33،3% 20،4%  7،48% 6،12%  6،12% 5،44%  20،40%  3،40% 

  

  

  



  )16(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 

تصنيف المشروعات بحسب طبيعة انشطتها

49

30119
9

8

30
5

توعية تدريب وبناء قدرات تقديم خدمات تنمية مؤسسية توعية اعالمية تزويد معلومات واجهزة مناصرةودعوة لسياسات اخرى

 

ــ ــم ت ــدول رق ــات الج ــى) 15(شير بيان ــسبة  إل ــة بن ــرامج التوعي ــسبة ب ــاع ن ، %33،3 ارتف

 ارتفــاع الــوعي الــسياسي لــدى المــرأة اليمنيــة، تليهــا بــرامج التــدريب وبنــاء  إلــى أدىوهــذا 

ــسبة   ــدرات بن ــسبة    % 20،4الق ــسياسات بن ــدعوة ل ــرة وال ــرامج المناص ــث % 20،40وب حي

 حملــة 1999د مــن الجهــات غيــر الحكوميــة عــام تبنــت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة ودعمتهــا عــد

ــديل      ــت تع ــرأة واقترح ــد الم ــزا ض ــضمن تميي ــي تت ــوانين الت ــديل الق ــة بتع ــصا 20للمطالب  ن

ــا ــام     ، قانوني ــي الع ــدرت ف ــة ص ــصوص قانوني ــسة ن ــديل خم ــى تع ــة عل ــت الموافق ــد تم وق

ــا،2003 ــسي  أهمه ــانون الجن ــى ق ــانوني عل ــديل الق ــم ةالتع ــسنة 6   رق ــث صــدر ،  1991، ل حي

 طلقــت المــرأة إذا(مكــرر 10م بــشأن الجنــسية وتــنص المــادة رقــم2003لــسنة24 القــانون رقــم 

 عــن مــسئولة أصــبحت أو منهــا أوالده إعالــة أمــر تــرك لهــا أو أجنبــياليمنيــة المتزوجــة مــن 

ال  معهـم عـن مـدة        اإلقامـة  انقطاعـه عـن      أو غيابـه    أو جنونـه    أوذلك نتيجـة وفـاة هـذا الـزوج          

 فـي   امـادامو  األوجـه    يعـاملون معاملـة اليمنيـين مـن كافـة          األوالد عـن سـنة فـان هـؤالء          لتق

كنف والدتهم وحتى بلوغهم سـن الرشـد ويكـون لمـن بلـغ مـنهم هـذا الـسن حـق االختيـار بـين                          

   ).ه اللحاق بجنسية والدأوالدخول في الجنسية اليمنية 

ــام  ــي الع ــة 2005وف ــود حمل ــلت جه ــرى تواص ــرأة  أخ ــة للم ــة الوطني ــا اللجن  تقوده

ــد ــي   ب ــدقيق ف ــة والت ــصوص القانوني ــشرات الن ــة ع ــت بمراجع ــدولي وقام ــك ال ــن البن عم م

ــوق   ــة بحق ــة المتعلق ــات الدولي ــع االتفاقي ــا م ــدى تالؤمه ــسانم ــرأة، اإلن  عــن وأســفرت للم

ــم  ــصور أله ــديم ت ــب اإلصــالحاتتق ــي يج ــة الت ــا القانوني ــرأة إجراؤه ــوق الم ــريس حق  لتك
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ــة، إك ــسان وكمواطن ــان ــم أم ــشتملأه ــوانين الم ــديلها   الق ــوب تع ــصوص المطل ــى الن ة عل

ــة،     ــات العام ــسية، االنتخاب ــصية، والجن ــوال الشخ ــانون األح ــي ق ــل ف ــرأة فتتمث ــصالح الم ل

  .السياسيةاألحزاب والتنظيمات 

 تبنــت اللجنــة الوطنيــة وبــدعم مــن منظمــات المجتمــع المــدني المختلفــة حملــة أيــضا

ــ   ــي ق ــر ف ــت بتغيي ــساء وطالب ــا للن ــام الكوت ــق نظ ــة بتطبي ــة، للمطالب ــات العام انوني االنتخاب

  . والتنظيمات السياسيةواألحزاب

  

  التمويل: ثالثا

   موازنة المشروعات-1
  

  موازنة بعض المشروعات يوضح ) 16( جدول رقم 
  

أرقام 
  موازنة بعض المشاريع التي ذآرت االستمارات

   دوالر1.500  3

   دوالر1000  6

   دوالر135.000  7

   دوالر 15.000  9

  دوالر 95.550  13

   دوالر38.500  14

   دوالر45.000  17

   دوالر1.300.000  20

   دوالر6.000  23
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   دوالر800  24

   دوالر53.000  25

   دوالر71.500  26

   دوالر38.000  27

   دوالر2.696  55

 
لم تشر معظم االستمارات الى حجم تمويل المشروعات التي تنفذها، اما بسبب صغر حجم النشاط وكما 

 موازنته تدخل في اطار  ولكناسير قد تكون فعالية واحدة فقط، او وجود نشاط للتمكين السيسبق الذك

  .مشروع آخر

  

  األهداف الرئيسية والفرعية للمشروعات: رابعا

  :األهداف تصنيف المشروعات بحسب  -      
  

ــشروعات  أوردت ــذة للم ــات المنف ــن الجه ــر م ــدافا كثي ــشكل أه ــت ب ــرة ارتبط ــي كثي  أساس
ــضايا ا ــرأة،  بق ــسياسي للم ــين ال ــت لتمك ــت   وتنوع ــواء كان ــشروعات س ــذة للم ــات المنف الجه

ــالي      ــات وبالت ــذه الجه ــا ه ــي تبنته ــضايا الت ــت الق ــة، وتنوع ــر حكومي ــة أوغي ــات حكومي جه
هنــاك عــدد .  تكــرار وتــداخل فيمــا بينهــاإلــى أدى وتــداخلت فيمــا بينهــا ممــا األهــدافتعــددت 

 اســتمارة لــم 25نتهــا مــشاريعها، وهنــاك عــدد  األهــداف التــي تباســتبيان ذكــرت اســتمارة 35
ــذه  ــوي  إرجــاع ويمكــن األهــدافتتطــرق له ــا تحت ــصيرة واغلبه ــون هــذه المــشاريع ق ــك ك  ذل

 تــصنيفه هــو أمكــنوبالتــالي مــا . دورة تدريبيــةأو فعاليــة، قــد يكــون فقــط،علــى نــشاط واحــد 
 المجموعــات إلــى وفقــا لعــدد المــشاريع التــي تبنتهــا فقــط ويمكــن تــصنيفها اســتمارة 35عــدد 
  :التالية
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  أهدافهاتصنيف المشروعات بحسب ) 17(جدول رقم 
  

  فرعية  رئيسية  األهداف

  : هياألهداف هذه أهم مرتبطة بالتوعية أهداف

  

 األحزاب من،التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ومواقع اتخاذ القرار لكل  - 

  . الشبابأوساطين وفي  والحقوقيواألكاديميين اإلعالميينالسياسية، 

  . التوعية بأهمية مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة-

  . زيادة الوعي بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين عامة وللمرأة بشكل خاص-

  . دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية-

  . تشكيل وعي قانوني لدى المرشحات للمجالس المحلية-

  القيد والتسجيل مرحلة أثناء توعية النساء -

  .اإلعالميات رفع الوعي الفكري والسياسي لدى -

 . تتناول الحقوق السياسية للنساءأفالم إنتاج -

   نشر الوعي بالمواطنة المتساوية والديمقراطية -

   الرأي العام واستقطابه لصالح مشاركة النساء إثارة  -

  

15  3  

   مرتبطة بالتدريب وبناء القدراتدافأه

  

  ر النساء في المشاركة لبناء قدراتهن تعزيز دو -

  مرشحة من المرشحات للمجالس المحلية على قيادة الحمالت االنتخابية 40تدريب  -

 عقد دورات تدريبية للمنظمات غير الحكومية  -

 تنمية قدرات المرأة على المطالبة بحقوقها  -

 . د نساء اليمنبناء القدرات المؤسسية للقيادات وللعضوات وللعاملين في اتحا -

  الجماهيري، في مجال المرأةاالتصالرفع قدرات العاملين بعملية  -

 .إعداد متدربات لتدريب الكادر النسائي في األحزاب السياسية المختلفة -

 أجل المواطنة المتساوية ومشاركة الرأي من رفع مهارات قادة المجتمع وصناع -

  النساء في الحياة السياسية

6  
  

  

2  

  5  17ف مرتبطة بزيادة عدد النساء كناخبات ومرشحات وإيصالهن إلى مواقع صنع  أهدا-
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   .القرار

   زيادة عدد النساء المرشحات للمجالس المحلية -

   التعرف على أسباب تدني مشاركة المرأة لحقوقها االنتخابية -

   رفع وزيادة مشاركة المرأة بحقوقها االنتخابية -

  سجيل في سجالت الناخبين  الدفع بأكثر عدد من النساء للت-

   مسجلة 100 زيادة عدد النساء في المناطق التي كانت السجالت فيها أقل من -

   الدفع بالنساء للتسجيل في الدوائر التي ال يوجد فيها مسجالت -

  م 2003 زيادة عدد النساء في االنتخابات النيابية -

  .  الدفع بالمرأة للمشاركة كناخبة-

   دائرة للمشاركة كمرشحات 150نساء في عدد  تشجيع مشاركة ال-

  . توسيع اإلدارة العامة للمرأة في وزارة اإلدارة المحلية-

  : مرتبطة بالتنمية المؤسسية والتزويد بالمعلومات واألجهزةأهداف

  تنمية الخدمات المقدمة للنساء في فروع إتحاد نساء اليمن في عدن  -

 . مؤسسياتقوية فرع إتحاد نساء اليمن  -

  

  

2  1  

  :  أهداف مرتبطة بأعداد القيادات-

   إيجاد قيادات شابات على المستوى المحلي -

   إيجاد قيادات طالبية تدعم قضية المرأة -

   تعزيز طاقات وقدرات القيادات النسوية في المجتمع -

  

2  2  

  : أهداف مرتبطة بالمناصرة وتعديل القوانين

  ركة السياسية للمرأة  خلق رأي عام مناصر حول المشا-

   تعديل التشريعات المتحيزة ضد المرأة -

   مناصرة المرأة كمرشحة-

4  2  

  3  -   مرتبطة بتوزيع ملصقاتأهداف

  2  2   تتعلق بتأهيل القياداتأهداف

  : أخرى

  تعزيز دور النساء في العملية التنموية -
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 تشجيع انتشار الجمعيات النسائية  -

ن بقضايا  شخص مهتمو700توزيع نشرة على  -

 المرأة 

 التعريف بوضع المرأة في المشاركة السياسية  -

االستفادة من تجارب النساء في البلدان العربية  -

 )  المغربمصر،(

 الرقابة على سير عملية االنتخابات -

 .رصد واقع الحقوق السياسية والمدنية في اليمن -

 وضع مقترحات لتحسين وضع المرأة  -

 حلية دراسة تجارب عضوات المجالس الم -

 القرار اتخاذرصد واقع مساحة المرأة في مواقع  -

 في الجزيرة العربية 

  السيداو اتفاقيةإعداد تقرير ظل حول  -

 وضع مقترحات لتحسين وضع المرأة  -

 اتفاقيةإدخال مبادئ حقوق المرأة التي جاءت بها  -

 السيداو في كافة برامج التدريب والتوعية 

  كمرشحة  المرأةاختيارإصدار ملحق يدعو إلى  -

 إصدار كتاب خاص بالمرأة والمشاركة السياسية  -

إصدار عدد من مجلة حقوقنا خاص بالمشاركة  -

 السياسية للمرأة 

 شرح واقع المرأة العربية  -

 شرح واقع المرأة في االقتصاد والسياسة والتنمية  -

 تحديد المشاكل التي تقف أمام المواقع اإللكترونية  -

ية وإيجاد مكاتب تحسين صياغة الرسائل اإلعالم -

 متخصصة بالصحافة النسائية 

 . قياس رأي المجتمع حول حقوق اإلنسان للمرأة -
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  :ما يلي) 16(يالحظ على األهداف السابقة الموضحة في الجدول رقم

ــا - ــة المــشروع و أنه ــدت ارتبطــت بطبيع ــى األهــداف أك ــة عل ــق أهمي ــة، وخل  رأي التوعي

ــا يمكــن  ــرهأنعــام ومناصــرة، وهــو م  مــن الخطــوات األولــى لإلشــراك الحقيقــي  نعتب

  . للمرأة في الحياة السياسية

ــن  - ــر م ــدافكثي ــدد    أه ــادة ع ــل زي ــة، مث ــرات االنتخابي ــع الفت ــت م ــشاريع تزامن  الم

 ســجالت قيــد النــاخبين، وزيــادة عــدد المرشــحات وكانــت النتيجــة زيــادة يالمــسجالت فــ

  .عدد الناخبات وقلة عدد المرشحات

بنـاء   عـل تـدريب الكـوادر والقيـادات الـشابة، وكـذلك علـى         المـشاريع أهـداف لـم تركـز    -

 لدى النساء ممـا يعنـي أن هـذه المـشاريع ال زالـت فـي الكثيـر منهـا بعيـدة عـن                         القدرات

  . للمرأةالحقيقيةبناء القدرات 

 هـذه المـشاريع علـى المطالبـة بحقـوق المـرأة والتـي تعـد خطـوة هامـة                     أهـداف لم تركز    -

  .الحياةاعلة في من أجل أن مشاركة حقيقية وف

 ليــست مقــسمة ألهــداف آنيــة وأهــداف مــستقبلية متدرجــة، ممــا يعنــي فقــدان األهــداف -

البعــد االســتراتيجي لتلــك المــشروعات والــذي لــه تــأثيره فــي فاعليــة المــشروع وجعلــه 

أكثر تأثيرا وإفادة والـسبب فـي ذلـك قـد يكـون عـدم الدقـة فـي تحديـد مـاذا نريـد مـن                           

 .هذا المشروع وذاك
 

  االنجازات : خامسا

    تصنيف المشروعات بحسب اإلنجازات-
  

  يوضح تصنيف المشروعات بحسب اإلنجازات) 18(جدول رقم 

  أخرى  تبناء قدرا  تدريب  توعية  االنجازات

  20  5  28  46  لمشروعاتاعدد 

  %20،30  %5،05  %28،28  %46،40  النسبة

  )17(شكل رقم 
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وضح تصنيف المشروعات بحسب االنجازات

توعية; 46

تدريب; 28

بناءقدرات; 5

اخرى; 20

توعية تدريب بناءقدرات اخرى

  

ــساب  ــدول ال ــات الج ــشير بيان ــا ت ــم كم ــي  ) 18( ق رق ــازات الت ــم اإلنج ــى أن أه إل

 مــشروع مــن العــدد اإلجمــالي 46تحققــت كانــت فــي مجــال التوعيــة حيــث وجــه لهــا 

ــسبة    ــدريب بن ــرامج الت ــا ب ــشاريع، تليه ــسبة  % 28،28للم ــدرات بن ــاء الق ــرامج بن وب

وهــو مــا يجعــل المــشاريع التــي تعمــل علــى بنــاء قــدرات النــساء قليلــة، رغــم 5،05%

اء المــرأة فرصــة اكبــر فــي التأهيــل والتــدريب ويقــوى مــن قــدرتها أهميتهــا فــي إعطــ

  .على المنافسة

  تقييم المشروعات: سادسا 
  :نتائج تقييم المشروعات             

  

  

  يوضح نتائج تقييم المشروعات) 19(جدول رقم 

  لم يتم التقييم  تم التقييم  نتائج تقييم المشروعات

  35  25  عدد المشروعات 

  

  )19(شكل رقم 

  

  



  

يوضح نتائج تقييم المشروعات  

تم التقييم; 25

لم يتم التقييم; 35

تم التقييم لم يتم التقييم
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يال

:قييم التإجراءمعوقات  •

 مـشروع فقـط بينمـا هنـاك         25انـه تـم تقيـيم عـدد         ) 19(حظ مـن الجـدول رقـم        

 ويعـد التقيـيم خطـوة هامـة مـن اجـل النهـوض           تقيـيم لهـا،    أي إجـراء  مشروع لـم يـتم       35عدد  

   : ما يليإلى ذلك وأرجعت بإجراءهبقضايا المرأة ومع ذلك فالقليل من المنظمات اهتمت 

 

 مالتقييف هذا النوع من   •

اعدم   •

ت •   عدم 

أس • م

التكلفة المالية الكبيرة التي تكل

  بالمواعيد اللتزام

وجود رصد صحيح للمداخال

باب عدم إجراء    :التقييمن 

  التقييم •

 م ى المشروع حول التقيي

 ها

  

. يتم في منتصف زمن المشروع

 .المشروع جديد ولم يكتمل بعد •

ال تتوفر خبرات لدى القائمين عل •

 تقييمنال يمكبعض المشروعات غير قابلة للقياس وبالتالي  •
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  نقاط القوة والضعف والمشاريع األولى بالرعاية: سابعا

ضعف المشروع/تصنيف المشروعات بحسب نقاط قوة -
 

  

يوضح نقاط قوة وضعف المشروعات) 20(جدول رقم 

  
  

  ال   نعم   ضعف المشروع   إلى حد ما  –نقاط قوة 

  2  -  30  محددة ومصاغة بدقةداف األه -

  6  1  12  األهداف قابلة للقياس -

  3  -  15  األهداف واقعية  -

  8  -  12  واألجر هناك تحديد للعائد  -

  3  -  15  الفترة المحددة كافية  -

  8  1  11  توافر الموارد الالزمة  -

  4  10  4  جهات الممولة  خاصة من الاشتراطات -

  4  -  16  نسبة عالية من الحضور اوالمشاركة 

  3  -  16  القى تجاوبا

  7  -  17   عاماإعالمياالقى صدى 

116  كان له اثر على الواقع   2    

1323  قابليته لالستدامة       

1216  أهدافهحقق        

  -  -  -   تذكراخرى

  

من االستمارات لم تشر  -  بعض النقاط إلى أشار نقاط قوة وضعف المشروع، والبعض اآلخر إلىالكثي

  :يمكن مالحظة ما يلي) 18(جدول رقم  ولكن وفقا لبيانات الفقط،

ر 
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  ما يمثل نقاط قوة للمشروعاتأن -
 

 . مشروع قد حدد ذلك30 عدد أن حيث 

 . ذاكأو المشروعات وارتباطها بطبيعة المجتمع وبما يراد تحقيقه من هذا المشروع أهدافواقعية  

 المشاريع بدقة،ألهدافهو التحديد  -

-

 .روعات المشإلنجازكفاية الفترة المحددة يساعد  -

    .المشروعاتعدم وجود اشتراطات من الجهات الممولة على تنفيذ  -

 . نتائج التقييمأهم -

  

   رفع الوعي استمراردها الحاجة إلى  مفابنتيجةالخروج  -

 . مجلس الوزراء على إصدار قرار إنشاء إدارة عامة للمرأة في عموم الوزاراتاقناع 

  االستمرارية من أجل ات

مشروع (المشروع في بقية المحفظات 

 .استمرار المشروع وضرورة ضمان )نساء اليمن

-

  

 : لمشروعات

توظيف أجهزتها توظيفا دائما  من خاللذ االستراتيجيات والمبادرات في تنفيالحكومة جدية  -

  .دة سياسيين وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة النساء 

 النمطية -

  .الم

  الوعي في الريف ينتشرالتعامل مع المنظمات المحلية حتى  -

-

 .  بعض المشروعاتاستمراريةطلب  -

 حزاب من أجل مشاركة النساء  األضرورة عمل -

ويل للمشروعالحاجة إلى مزيد من التم -

 التركيز على قضايا المناصرة  -

التوسع في  مع إيجاد نظام يضمن استراتيجية إتحاد نساء اليمن -

بناء القدرات التدريبية إلتحاد 

 إعداد التقرير حول االنتخابات وتحديد الجوانب التي تعين مساهمة النساء  -

  االنتخابات  قوائم الناخبين في فيزيادة عدد المسجالت 

 القيام بالتعاقد مع مجموعة نساء وتوظيفهن  -

 إنشاء عدد من الجمعيات  -

أهم المقترحات لتحسين ا •

  االتجاهاتلصالح تغيير 

يخص  بما هامن الضرورة أن يكونوا صادقين في تنفيذفي تنفيذ برامجهم فاألحزاب جدية  -

 من تدريبهن كقاالعضوات

  ريع مع إشراك المجتمع المحلي  في المشااالستمرارية -

تساعد في توضيح صورة المرأة والغاء الصورةضرورة وجود خطة اعالمية  

 في جميع وسائل اإلعالتكثيف اإلعالميلها، عن طريق 
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-

المديريات المستهدفة بعملية التوعية حتى ال توجد مشكالت 

  

: التوصيات

  توعوية أفالم إنتاج استمرار -

 ثر الملصقات التوعوية التدريب على تقييم أ 

 التدريب على تقييم أثر المشروعات  -

التهيئة المباشرة مع شيوخ  -

  .مع الفئة المستهدفة 

  

التأكيد علي أهمية تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المنتخبة باعتباره ضرورة في ضوء  -

 يلبي احتياجات توسيع المشاركة السياسية وال ،اركة السياسية الحالي للنساءم

، حيث يتعارض مع الدستور بل يعتبر مكمل للمبادئ األساسية للدستور وأهمها تحقيق المساواة

-

  .شيح

بالنسب التي أعلنت عنها في مبادراتها في ترشيح النساء في لتزام -

ى إدارة الحمالت االنتخابية ومخاطبة الجمهور وكـسب ثقتـه،              -

نـات             

ت وري لتمويل الحمـال   وجمع المال الضر  ،  ، وتوظيف نقاط ضعف المنافسين اآلخرين      

   .ومخاطبة اإلعالم والصحافةاالنتخابية، 

ش واقع ال

ن هناك قبول لهذا لمبدأ حيث بدأ  المؤتمر الشعبي العام بتطبيق نظام الكوتا في اطره وهياكله أ

 .ناء اعادة الهيكلة التنظيمية وقام بتخصيص مقاعد للنساء للتنافس عليهاالتنظيمية اث

تعديل القوانين المرتبطة بادارة العملية االنتخابية كقانون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية  

 بشكل يلزم اللجنة العليا لالنتخابات في هيئاتها المختلفة )الكوتا(بما يكفل تحقيق نظام الحصص 

ن اإلشرافية واألصلية والفرعية، وبما يكفل الزاماألحزاب بنسبة في قوائمها للتركاللجا

 – نقابات – أحزاب سياسية –جمعيات ( تنظيم حملة لفتح الحوار مع اإلطراف المعنية المختلفة  -

يل كل اإلطراف مسئوليتها مع حول قضايا تفعيل المشاركة السياسية للمرأة وتحم) إعالميين 

 .دوار هذه األطرافأل تكام

المساهمة في توسيع قاعدة المؤيدين لنظام تخصيص مقاعد للنساء في إطار حمالت جماعية  -

 . القواعد الشعبيةىوخاصة علي مستو

حث األحزاب االالعمل علي  

ساندة المالئمة  تقديم المعفي المناصب القيادية ماالنتخابات المختلفة، ورفع مستوى مشاركتها 

 .)للمرشحات سياسيا وتنظيميا ومالياً
مشارآة المرأة في العمل السياسي يتطلب زيادة الوعي العام بخصوص تلك القضية وتطوير النظم  -

التعليمية ال سيما فيما يتعلق بدور المرأة في المناهج الدراسية بحيث ال تكرس المناهج النظرة 
 . للمرأةالنمطية

 تدريب النساء المرشحات علضرورة  

وحسن التصرف في مواجهة الطوارئ الناشئة عن المناظرات واالجتماعات العامة، وقراءة مكو

الدائرة االنتخابية
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من القيادات الشابة تعمل على مل علي بناء أجيال جديدة -

-

  

  

  

  

برز النماذج اإليجابيـة    وتحث المرأة على المشاركة ترشيحا وتصويتا،       ت،  ضرورة وجود خطة اعالمية    -

على وسائل اإلعالم والصحافة من     " لوبي ضاغط    " ،و تشكيل   لعمل المراة في شتى ميادين العمل العام      

   .لرسائل واالتصاالت المرحبة بأي مبادرة تخدم قضية المرأةخالل إطالق فيض من ا

العو ،المهارات القيادية لدى المرأة تنمية  

 . تقوية الحركة النسائية

شئون المرأة العمل على توفير التمويل الالزم لألنشطة من مصادر التمويل الدولية والمحلية المهتمة ب  

 .والتنمية
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  المالحق
ج اول المرفقةدقائمة    ال

  
  ) 1(ور رقم جد

اتع   قائمة بالجهات الممولة للمشرو
  

ولة   لجهة المم  م  ا

  •

 منظمة أوكسفام  -9

السفارة الهولن -10

 فريدرش إيبرت 

 )UNDP(م المتحدة اإلنمائي لألم

 مقراطي األمريكي 

 د يناور 

  منتدى المستقبل نالصناعية الثما 

 األمريكية 

 راطية واالنتخابات 

 للسكان 

  الجه: أوال  

  سفارة بريطانيا  -8

: ات الدولية 

  ةدي

مؤسسة  -11

البرنامج  -12

المعهد الدي -13

 بيت الحرية  -14
15- NED 
16- GTZ 
 السفارة الدنمركية  -17

مؤسسة كونرا -18

الدول  -19

السفارة  -20

المعهد الدولي للديمق -21

صندوق األمم المتحدة  -22

 )هوبكنزجونز ( مركز االتصال بجامعة  -23

 اإلتحاد األوروبي  -24

  )NDI(المعهد الوطني الديمقراطي  -25

 منظمة كير  -26

 السفارة الفرنسية -27
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هات ا •   ثاني

   ومصانع خاصة ت

 بات 

 صندوق الوقف الوطني  -30

  ية 

لوطنية   :الحكومية وغير الحكومية: ا الج

مالك مجوهرا -28

اللجنة العليا لالنتخا -29

بيت الهيئة الوطنية لدعم الديمقراط -31

ير ح •   كجه

 ن 

 نساء اليمن 

 اطية 

 لحقوق اإلنسان 

 صرة المرأة 

 والتدريب 

بي العام، التجمع اليمني لإلصالح، 

ي الشعبي الناصري  )حزب

  ق اإلنسان   

 :وميةات غ

  مؤسسة مدى  -32

 منتدى الشقائق  -33

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسا -34

إتحاد  -35

المدرسة الديمقر -36

المؤسسة العربية  -37

 منتدى اإلعالميات اليمنيات  -38

الجمعية اليمنية لمنا -39

ملتقى المرأة للدراسات  -40

 ة المعهد العربي للديقراطي -41

المؤتمر الشع(أحزاب سياسية  -42

ال اإلشتراكي اليمني، التنظيم الوحدو

 للفتيات العالمي مركز اللغات  -43

مركز الجزيرة لدراسات حقو -44
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  )2(جدول رقم 

  ثر من نشاطستمارات التي اشتملت على أآ إلاألساسية لبيانات ال
  

قم 
ر

رة 
تما
الس
ا

 

عدد 
      طبيعتها   جهة التنفيذ   اإلنجازات المشروعة/  طبيعة األنشطة   األنشطة 

أآثر من   1
 – مناصرة - بناء قدرات– تدريب –توعية   أهلية محلية مدى   نشاط 

مؤسسة    توعية –تدريب   دعوة للمشارآة في االنتخابات 

خمسة   2
  توعية   ء قدرات  بنا– تدريب –توعية   ة 

اللجنة 
  للمرآة أنشط حكومية محلية الوطنية 

عشرة   9
  أنشطة 

   مناصرة -إعالمية  توعية –مؤسسة   أهلية محلية  مدىمؤسسة    توعية -تدريب  تقديم خدمات تنمية – تدريب –توعية 

  ق    10
أربعة 

أنشطة 
– تقديم خدمات مساندة – تدريب –توعية 

منتدى    توعية-تدريب   مناصرة 
  أهلية محليةائالشق

 –ة و قومية ن   11
 

أآثر م
  نشاط 

 دعوة نسائي– مناصرة –توعية 
منتدى   تدريب   تدريب 

  أهلية محلية الشقائق

رصد واقع حقوق   ن  12   المرآة    رصد- مناصرة -توعيةنشاطي
منتدى 
  أهلية محلية  الشقائق

ثالثة   13
منتدى   توعية تدريب   توعية تدريب مناصرة   أنشطة 

  أهلية محلية  الشقائق

أربعة   14
منتدى   توعية  توعية مناصرة   أنشطة

  أهلية محلية  الشقائق

أآثر من  ناصرة   15
منتدى   توعيةتوعية مناصرة إعالمية م  نشاط

  أهلية محلية  الشقائق

16    
 تقديم خدمات –ات 

  مناصرة –توعية إعالمية 
– 

 –تاب 
  رشحين 

 و 
ثمانية   أهلية محلية

أنشطة
 تدريب بناء قدر–توعية 

 –تنمية متوسطة 

ة تدريب توعي
إصدار ملصقات 

إصدار آ
دليل الم

مرآز 
المعلومات

التأهيل 
لحقوق 
  اإلنسان

17  
  نشاط

  أهلية محلية دى   توعية    توعية إعالمية –توعية 
خمسة 
مؤسسة معشر 

  مدرة للدخل  نشاط  19
 – 

  للدخل

ير 
 مشاريع – بناء قدرات متوسطة –تدريب أآثر من   دولية أهلية 

 بناء –تدريب 
قدرات متوسمة
مشاريع مدرة 

منظمة آ
 العالمية 
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أآثر من   20
   مشاريع مدرة للدخل– تدريب –توعية   نشاط

 تدريب –
 مشاريع مدرة –

  للدخل

 نساء إتحاد
  اليمن 

  منظمة آير

  أهلية محلية
  دولية أهلية

توعية 

سبعة   21
  أنشطة 

 تقديم خدمات تنمية – تدريب –توعية 
 – مناصرة –جهزة  تزويد باأل–مؤسسة 

  تنمية سياسية للمرآة 

 تدريب –توعية 
   تنمية سياسية –

وزارة اإلدارة 
  المحلية 

 حكومية 
  محلية 

أآثر من   24
  نشاط 

 تن– تنمية قدرات – بناء قدرات –تدريب 
  مؤسسة 

مية 
ريد 

  رت 

  تدريب  ية 

منتدى 
اإلعالميات 
مؤسسة ف

 ايبشر

أهلية دول

أآثر من   25
   تدريب–عية إعالمية  تو–تأهيل   نشاط

ى 

  تدريب   دولية
منتد

اإلعالميات 
NED 

أهلية محلية 

أآثر من   27
لم يذآر اسم ير حكومية  –تدريب  ها  غ  توعية   ناصرة  م– بناء قدرات – تدريب –توعية   نشاط

أآثر من   28
  نشاط

– مناصرة – بناء قدرات – تدريب –توعية 
  دعوة لتخصيص مقاعد للنساء 

  توعية–تدريب  

  شابة 
تأهيل قيادات –

اللجنة العليا 
 –لالنتخابات 

منظمات غير 
  حكومية 

  حكومية محلية

ن   29
  نشاط

 
ء إدارة 
  خاصة بالمرآة 

   بناء قدرات – تدريب –توعية أآثر م  حكومية محلية
 توعية–تدريب 

 إنشا–

منظمات غير 
 –حكومية 
منظمات 

  دولية 

أآثر من   30
  نشاط

 –ة سي تنمية مؤس– تدريب –توعية 
   مناصرة 

ر 

  تدريب–توعية   دولية 
منظمات غي

حكومية 
GTZ 

  

ن   31
  نشاط

 عقد –توعية 

 لقاء 40 عقد –
 

ت و 

ق 
  توعيةأآثر م  محلية

ندوات جماهيرية 

في المحافظات
  نائية 

مرآز 
المعلوما
التأهيل 
لحقو

  اإلنسان 

أهلية 
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أآثر من   32
  توعية  نشاط

 إصدار –توعية 
ملصقات و آتاب 

المشارآة 
  سياسية للمرأة ال

مرآز 
المعلومات و 

التأهيل 
لحقوق 
  اإلنسان

  أهلية محلية

أآثر من   34
  نشاط

 – مناصرة – بناء قدرات – تدريب –توعية 
  تعديل قوانين

 تدريب –توعية 
 عقد لقاءت في –

 –عدة دول 
إصدار آتاب من 

أجل تقرير الحوار 
  الديمقراطي 

مرآز 
المعلومات و 

التأهيل 
لحقوق 
  اإلنسان

  هلية محليةأ

أربعة   36
  أنشطة 

 دعوة لسياسات و – مناصرة –توعية 
  قوانين 

 عما –عقد ندوات
 شعار في 20

اإلذاعة و 
الصحف الرسمية 

 إصدار آتاب –
 عن حقوق المرآة 

اللجنة 
الوطنية 
  للمرآة 

  حكومية محلية

أآثر من   38
   تدريب –توعية   توعية  نشاط

اللجنة 
الوطنية 
  للمرآة

  حكومية محلية

أآثر من   39
 دعوة لسياسات و قوانين – مناصرة –توعية  نشاط

تقديم مشروع 
استراتيجية 

  تسمية المرآة 

اللجنة 
الوطنية 
  للمرآة

  حكومية محلية

43  

أآثر من 
نشاط 

أآثر من 
  نشاط

  توعية

إعداد دراسة حول 
آليات تفصيل 

المشارآة 
السياسية للمرآة 

  ندوات عقد –

اللجنة 
الوطنية 
  للمرآة

  ة محليةحكومي

أآثر من   44
   تقديم معلومات – مساعدة فنية –تدريب   نشاط

أنتاج ملصقات 
خط + إعالمية 
ساخن 

لالستشارات 
  القانونية 

  محلية أهلية  مؤسسة مدى 

أآثر من   52
  توعية    بناء قدرات – تدريب – توعية   نشاط

ملتقى المرآة 
 و تللدراسا
  التدريب

  محلية أهلية
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أآثر من   53
المعهد العربي    تدريب–توعية    تدريب –ية توع  نشاط

  أهلية محلية   الديمقراطي 

أآثر من   54
  توعية    توعية – مناصرة –بناء قدرات   نشاط

اللجنة 
الوطنية 

  للمرأة 
  حكومية أهلية 

أآثر من   47
   تدريب–توعية    مناصرة – تقديم خدمات مساعدة –توعية   نشاط

حزب المؤتمر 
الشعبي العام 

  حزب –
لتجمع اليمني ا
 –إلصالح ل

الحزب 
 االشتراآي

 -اليمني
التنظيم 

الوحدوي 
الشعبي 
   الناصري

 سياسيةأحزاب 

أآثر من   55
منتدى    تدريب–توعية    تدريب–توعية   نشاط

  أهلية محلية   الشقائق

أآثر من   56
 -بناء قدرات     توعية-تدريب   نشاط

  تدريب
إتحاد نساء 

  أهلية محلية   اليمن 

ن أآثر م  58
إتحاد تساء   توعية   توعية  نشاط

  أهلية محلية   اليمن 

أآثر من   59
   تدريب–توعية    تدريب–توعية   نشاط

مجموعة 
شرآاء من 

  منظمات 
 حكومية محلية 

أآثر من   60
   مناصرة –توعية   نشاط

تم تعديل بعض 
القوانين بالذات 
  قانون الجنسية 

اللجنة 
الوطنية 

  للمرأة 
  أهلية محلية 

من أآثر   61
  بناء قدرات   تدريب–توعية   نشاط

مرآز اللغات 
العالمي 
  للفتيات

  أهلية محلية 

أآثر من   62
  بناء قدرات   تدريب–توعية   نشاط

مرآز اللغات 
العالمي 
  للفتيات

  أهلية محلية 
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  )3(جدول رقم 
  

  قائمة بأسماء المشروعات و جهات التنفيذ و التمويل
  
  

  طبيعتها  جهة التمويل   طبيعتها   جهة التنفيذ   ع شرواسم الم  م

برنامج دور النساء في مجتمعاتهن   1
سفارة بريطانيا   أهلية محلية   مؤسسة مدى  المحلية

  جهة وطنية 
  دولية 
  وطنية

اللجنة الوطنية   المشارآة السياسية للمرأةبرنامج   2
  دولية   سفارة بريطانيا   حكومية أهلية   للمرأة

في تدريب النساء في المشارآة   3
  المجالس المحلية 

اللجنة الوطنية 
  دولية  منظمة اوآسفام  حكومية أهلية  للمرأة

اللقاء باألحزاب و منظمات المجتمع   4
  المدني

اللجنة الوطنية 
  دولية  منظمة اوآسفام  حكومية أهلية  للمرأة

  المسح الميداني للتوعية االنتخابية  5

اللجنة العليا 
  لالنتخابات 

  مؤسسة مدى 
   اسآيدمنضمة 

  حكومية
  أهلية 
  دولية 

  

السفارة 
  دولية  الهولندية 

اللجنة الوطنية   برنامج تعزيز دور المرأة  في أهداف األلفية  6
  دولية  اوآسفام  حكومية  للمرأة

زيادة الوعي بالمشارآة النسائية   7
  أهلية محلية  مؤسسة مدى   م2001انتخابات 

المعهد 
  الديمقراطي 

السفارة 
  البريطانية 
   ايبرتفريدرش

  مالك مجوهرات
 و مصانع خاصة 

  متطوعين

  دولية
  دولية
  دولية
  محلية
  محلية 
  محلية

دعم مشارآة النساء في االنتخابات   8
  محلية أهلية  منتدى الشقائق   م 2003البرلمانية 

األمم المتحدة 
آوآسفام المعهد 

الديمقراطي 
  األمريكي 

اللجنة العليا 
   تلالنتخابا

  دولية 
  دولية 

  
  

 ية محلية حكوم
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الدورة التدريبية األولى حول حقوق   9
  النساء 

 منتدى الشقائق 
  بيت الحرية 

  محلية أهلية 
  دولية   بيت الحرية   دولية 

  

دنية أعداد تقرير الظل حول الحقوق الم  10
  و السياسية 

منتدى الشقائق 
منظمات + 

يمنية غير 
  حكومية 

تأهيل –دولي  محلية أهلية 
    وطني

    دولي  أهلية محلية  منتدى الشقائق  اء في المجالس المحلية دعم النس  11

  اليمن والتمكين السياسي للنساء في  12
 مملكة هولندا  أهلية محلية  منتدى الشقائق  دول الخليج و الجزيرة العربية 

NED 
  دولية
  دولية

  السيداوإعداد تقرير الظل حول اتفاقية   13
منتدى الشقائق 

و منظمات 
  أخرىيمنية 

    دولي  لية محليةأه

حقوق المرأة خطوة رائدة ( برنامج   14
  ) من آجل المستقبل 

مرآز 
المعلومات و 

التأهيل لحقوق 
  اإلنسان 

    دولي  أهلية محلية

التوعية بأهمية المشارآة للفئات األقل   15
  مشارآة 

  مؤسسة مدى 
المجالس 
  المحلية 

  أهلية محلية
  حكومية 

صندوق الوقف 
  محلي وطني  الوطني 

حقوق المرأة العربية ( مؤتمر المرأة   16
  ) من األقوال إلى األفعال 

وزارة حقوق 
 منظمات حكومية   حكومية محلية   اإلنسان 

    منظمات دولية

السفارة   دولية   منظمة آيرالتنمية الحضرية للمرأة بمحافظة عدن   17
  دولية   الهولندية 

بناء القدرات المؤسسية إلتحاد نساء   18
  اليمن 

إتحاد نساء 
  اليمن 

  منظمة آير

  أهلية محلية
  دولية 

السفارة 
  دولي  الهولندية

أنشاء إدارة عامة للمرأة بوزارة   19
  اإلدارة المحلية 

وزارة اإلدارة 
  حكومية محلية  المحلية

GTZ 
السفارة 
  الدنمرآية

  تمويل وطني

  دولي
  دولي
  وطني

الصعوبات و التحديات التي تواجه   20
   تخطيها المرشحات و آيفية

المؤسسة 
العربية لحقوق 

  اإلنسان

  أهلية محلية
  دولي  فريدرش ايبرت  

تقرير دورة الصحافة االلكترونية في   21
  قضايا اإلصالح و حقوق النساء

منتدى 
  اإلعالميات 

  فريدرش ايبرت

  أهلية محلية
  دولية

  
  دولي   ايبرتشفريدر
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تحسين أداء الرسالة اإلعالمية   22
  ساء النلقضاياالتخصصية 

منتدى 
 اإلعالميات

NED 

  أهلية محلية
  دولية

بيت الهيئة 
الوطنية لدعم 
  الديمقراطية 

  

التوعية بحقوق النساء في أوساط   23
  الشباب

المدرسة 
الديمقراطية و 
  منظمات أخرى

   NED  أهلية محلية

دولية و طني     غير حكومية  توعية باالنتخابات   24
    ذاتي

رأة برنامج التمكين السياسي للم  25
   تحرير جداول الناخبين مرحلة

اللجنة العليا 
   تلالنتخابا

  منظمات أخرى 
    دولي  حكومية

  تفعيل دور المرأة سياسيا   26
منظمات غير 

حكومية و 
  دولية 

   دولي وطني ذاتي  

27  
رفع الوعي القانوني بين أوساط 

الشباب و النساء و الرجال بمشارآة 
  المرآة 

GTZ  
منظمات غير 

  حكومية
  GTZ  يةدول

  دولي  

  ة الديمقراطية قافلبرنامج   28

مرآز 
المعلومات و 

التأهيل لحقوق 
  اإلنسان

  أهلية محلية
  

 آونرادمؤسسة 
  دولي  يناور

  برنامج التمكين السياسي للمرآة   29

مرآز 
المعلومات و 

التأهيل لحقوق 
  اإلنسان

  أهلية محلية
  

 آونرادمؤسسة 
  دولي  يناور

 DADراطية برنامج حوار دعم الديمق  30

مرآز 
المعلومات و 

التأهيل لحقوق 
  اإلنسان

  محلية أهلية 
الدول الصناعية 

ألثمان في منتدى 
  المستقبل 

  دولي

31  
لقاء موسع مع المرأة في مختلف 

الوحدات اإلدارية لشرخ أهمية 
  المشارآة في االنتخابات 

اللجنة الوطنية 
  دولي  دولي  حكومية محلية  للمرأة

اللجنة الوطنية   سية للمرأة المشارآة السيا  32
السفارة   حكومية محلية  للمرأة

  األمريكية 

  دولي
  
  

اللجنة الوطنية    المشارآة السياسية للمرأة   33
  دولي  تفريدرش ايبر  حكومية محلية  للمرأة
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اللجنة الوطنية   المؤتمر الوطني األول للمرأة   34
  وطني  ذاتي  حكومية محلية  للمرأة

رآة المرأة في  ورشة عمل حول مشا  35
  م2001االنتخابات المحلية 

اللجنة الوطنية 
السفارة   حكومية محلية  للمرأة

  دولي  األمريكية 

36  

حلقة نقاشية حول تقييم مشارآة 
م و تشجيع 1993المرأة في انتخابات 

مشارآة النساء آناخبات و مرشحات 
  م1997في 

اللجنة الوطنية 
صندوق األمم   حكومية محلية  للمرأة

  دولي  دة للسكان المتح

دراسة حول مساهمة المرأة في   37
  الوزارات

اللجنة الوطنية 
  حكومية محلية  للمرأة

صندوق األمم 
  المتحدة للسكان

البرنامج األغاثي 
  لألم المتحدة 

مرآز االتصاالت 
بجامعة جونز 

  هوبكنز
مرآز الدعم 

  اإلقليمي

  

تخصيص حصص ثابتة للنساء في   38
  مواقع صنع القرار

ة الوطنية اللجن
  دولي  منظمة أوآسفام  حكومية محلية  للمرأة

السفارة   أهلية محلية   مؤسسة مدى   دعم المرشحات للبرلمان   39
  دولية  البريطانية 

40  
دورة تدريبية في مجال الشريعة 

اإلسالمية و حقوق المرأة السياسية و 
  القانونية اليمنية 

اتحاد نساء 
  دولي GTZ  أهلية محلية   اليمن 

رفع الوعي القانوني بحقوق المرأة   41
  السياسية و الحقوقية 

الجمعية اليمنية 
لناصرة قضايا 

  المرأة 
  دولي GTZ  أهلية محلية 

اتحاد نساء   برنامج حقوق اإلنسان في اإلسالم   42
  دولي GTZ  أهلية محلية   اليمن

  برنامج حقوق النساء في اإلسالم   43
ملتقى نساء 

اليمن للدراسات 
  يب و التدر

    دولي  أهلية محلية 

مشروع دعم و زيادة مشارآة النساء   44
  في االنتخابات 

المعهد العربي 
  دولي  االتحاد األوروبي  أهلية محلية   للديمقراطية 



 66

اللجنة الوطنية   االستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة   45
    دولي   حكومية محلية  للمرأة 

التقرير اإلحصائي عن االنتخابات   46
    دولي   أهلية محلية   مؤسسة مدى   يمنية ال

حلقة نقاشية للتوعية التنظيمية و   47
  السياسية و الثقافية 

حزب المؤتمر 
    ذاتي/ وطني  محلي و أحزاب   الشعبي العام

تكوين لجنة تشبيك من القيادات   48
   ةالسوية في األحزاب الرئيسي

حزب المؤتمر 
  الشعبي العام 

التجمع اليمني 
  لإلصالح 

االشتراآي 
التنظيمي 
الوحدوي 
  الناصري 

  محلية 
  دولي NED  أحزاب

محاضرات في التوعية العامة في   49
  مجال االنتخابات 

اتحاد نساء 
    وطني  محلية أهلية   اليمن 

   سلسلة سؤال و جواب  50
ملتقى المرأة 
للدراسات و 

  التدريب 
  دولي  NED  محلية أهلية

51  
 و برنامج التمكين السياسي للمرأة

الرقابة على عملية القيد و التسجيل 
  م2003في االنتخابات النيابية 

  دولي NDI  محلية أهلية  منتدى الشقائق

52  
تدريب و ( مشروع الفرص المتكافئة 

تأهيل النساء في مجال حقوق المرأة و 
  )تنميتها 

اتحاد نساء 
  دولي GTZ  محلية أهلية  اليمن

 آتاب حقوق المرأة في ظل الشريعة و  53
  القانون

اتحاد نساء 
  دولي UNDP  محلية أهلية  اليمن

تشكيل لجنة مناصرة من مختلف   54
  القوى لمناصرة قضايا المرأة 

اتحاد نساء 
  دولي  منظمة آير  محلية أهلية  اليمن

55  

برنامج أشراك منظمات المجتمع 
المدني في إدماج النوع االجتماعي في 

تنفيذ و متابعة استراتيجية التخفيف 
  لفقرمن ا

مجموعة 
شرآاء من 

  منتظمات 
  

  اوآسفام 
هيئة التنمية 
  البريطانية

  دولي
  دولي

اللجنة الوطنية   حملة لتمويل التشريعات القانونية   56
  دولي   اوآسفام  محلية حكومية  للمرأة 



برنامج تنمية المهارات في مجال   57
  حقوق اإلنسان و الديمقراطية للفتيات

مرآز اللغات 
  دولي NED  أهلي محلي   تالعالمي للفتيا

مرآز اللغات    الشابة اتبرنامج أعداد القياد  58
  دولي   NED  أهلي محلي  العالمي للفتيات

  دولي  اوآسفام    أهلي  ف ضد المرأة عنبرنامج مناهضة ال  59

60  
احلملة املستمرة ملناصرة النساء يف املشاركة 

  السياسية

ملتقى المرأة 
للدراسات و 

  التدريب
  دولي  -  أهلي محلي

  
  ) 4(جدول رقم 

   التي تناولت قضايا التمكين السياسي للنساءإلعالميةااهم المواد 

  

  

  

  جهة التنفيذ  اسم المادة

  حكومية  "إلى متى .. إقصاء .. إقصاء "ملصق 

  حكومية  ملصق خاص باتفاقية السيداو

  حكومية  "المرأة شريك في التنمية" ملصق  

  حكومية  " القرارأين المرأة في مراكز صنع" ملصق 

  حكومية  "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات "ملصق 

  حكومية  "نحو تعميق الوعي بالحقوق السياسية للمرأة "ملصق 

  حكومية  "من أجل حركة نسائية فاعلة ومؤثرة في الدفاع عن حقوق المرأة"ملصق 

  حكومية  "قضاياهاوصول المرأة إلى مجلس النواب خطوة فاعلة للنهوض ببعض "ملصق 

  حكومية   تم توزيعه إلى أجهزة الدولة2000تقويم ميالدي للعام 

  غير حكومية  ملصق عن النساء واالنتخابات

  افراد  2003 -إدارة الحمالت االنتخابية للنساء في اليمن-فيلم وثائقي

  غير حكومية  فيلم توعوي قصير يحفز النساء على المشاركة في االنتخابات
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  )5(جدول رقم 

  التغطية الجغرافية لبعض المشروعات
  
  

رقم 
 االستمارة

  التغطية الجغرافية لبعض المشاريع
  

   الحديدة – تعز – آب –حضرموت / محافظات   2

  محافظة عدن  19

   أبين- لحج – تعز -عدن  30

   و أرياف تلك المحافظات– عدن – أب –الحديدة –تعز   31

   تعز و الحديدة–ريف   33

  حضرموت  35

   أبين-عدن – المحويت – ذمار – حجة –آب   36

  عدن  40

   الحديدة – أب – عدن –تعز   43

  أب  49

  إب  48
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