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منذ اعتامد قرار مجلس األمن الدويل رقم 1325 
الالحقة األخرى  التسعة  يف عام 2000 والقرارات 
الصادرة عن مجلس األمن الدويل والتي تشكل 
إطاراً للسياسة الدولية، تحت اسم جدول أعامل 
املرأة والسالم واألمن، هناك اعرتاف عاملي متزايد 
برضورة مشاركة املرأة يف جميع مجاالت السالم 
واألمن وبرضورة إدماج منظورات النوع االجتامعي 
يف املؤسسات والسياسات والنهج املتصلة بالسالم 

واألمن.

أعدت الحكومة اليمنية خطة عمل وطنية للمرأة 
والسالم واألمن4 يف عام 2020 بالتنسيق مع مختلف 
النظراء الوطنيني ومنظامت املجتمع املدين. مع 
واملنظامت  املؤسسات  من  العديد  فإن  ذلك، 
املتطلبات  النساء تكافح يف ظل  التي تقودها 
األساسية من القدرات الفنية والتشغيلية وتفتقر 
إىل التمويل للنهوض بجدول أعامل املرأة والسالم 
الفجوة االجتامعية والتعليمية  واألمن بسبب 
غري  بشكل  النساء  منها  تعاين  التي  والرقمية 
قليل  عدد  هناك  ذلك،  عىل  عالوة  متناسب. 
جداً من النساء يف الهياكل األمنية، ومستويات 
النوع  اإلدراك والفهم ملنظورات  منخفضة من 
االجتامعي بشأن النزاع واألمن بني صناع القرار 

والجهات األمنية.

املتحدة اإلمنايئ إىل تعزيز  يسعى برنامج األمم 
الجنسني كحق أسايس من حقوق  املساواة بني 
املساواة  باسرتاتيجية  العمل  اإلنسان. يسرتشد 
بالربنامج  الخاصة   2021  –  2018 الجنسني  بني 
التزام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  التي تظهر 
باملساواة بني الجنسني كحق من حقوق اإلنسان 
ورشط أسايس لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
الجنسني  بني  املساواة  سيام  وال   ،2030 بحلول 
)هدف التنمية املستدامة 5(، وهي عامل متكني 
رئييس لجميع أهداف التنمية املستدامة األخرى، 
السالم  بشأن   16 املستدامة  التنمية  وهدف 

والعدالة واملؤسسات القوية.

االسرتاتيجية  مذكرة  تؤكد  ذلك،  عىل  عالوة 
يف  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  لربنامج  القطرية 
نُهج مراعية  اليمن 2021 – 2024 عىل تطبيق 
الربامج ملعالجة  للنوع االجتامعي وتحولية يف 
الجنسني.  الجذرية لعدم املساواة بني  األسباب 
يضع اسرتاتيجية الرشاكة مع املنظامت الوطنية 
والدولية لتعزيز أثر عمل النوع االجتامعي. عالوة 
لربنامج  اإلسرتاتيجية  الخطة  تتبنى  عىل ذلك، 
قامئاً  املتحدة اإلمنايئ 2022 – 2025 نهجاً  األمم 
املتكاملة. املساواة  الحلول  لتقديم  النظم  عىل 
بني الجنسني جزء ال يتجزأ من مواجهة التحديات 
الهيكلية، فضالً عن توجيه التغيري املنهجي من 
القائم عىل حقوق اإلنسان ومبدأ  النهج  خالل 

“عدم إغفال أحد”.

الخاصة  االجتامعي  النوع  اسرتاتيجية  تهدف 
لتعزيز  رؤية  تحديد  إىل  السالم  دعم  مبرفق 
وأجندة  املرأة،  ومتكني  الجنسني  بني  املساواة 
االسرتاتيجية  تتوافق  واألمن.  والسالم  املرأة 
 –  2018 الجنسني  بني  املساواة  اسرتاتيجية  مع 
اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  بربنامج  الخاصة   2021
األمم  لربنامج  القطرية  اإلسرتاتيجية  ومذكرة 
املتحدة اإلمنايئ يف اليمن 2021 – 2024، والخطة 
اإلسرتاتيجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 2022 
– 2025، واملقاصد 5.1 و 5.2 و 5.5 ضمن هدف 
األمن  مجلس  وقرارات   ،5 املستدامة  التنمية 
العرشة التي تشكل جدول أعامل املرأة والسالم 
فإنها تعكس توصية  واألمن. عالوة عىل ذلك، 
استعراض منتصف املدة ملرفق دعم السالم من 
أجل املزيد من التنفيذ واإلبالغ املراعيان للنوع 

االجتامعي.

النساء والفتيات  اليمن مدمراً.  النزاع يف  أثر  كان 
العبء  ويتحملن  ضعفاً  األكرث  الفئات  بني  من 
األكرب للعنف وعدم املساواة والفقر. يضيف النزاع 
مستويات متعددة من املخاطر عىل النساء والفتيات 
مبا يف ذلك العنف القائم عىل النوع االجتامعي. غالباً 
ما تتغري أدوار النوع االجتامعي أثناء النزاع وتتيح 
فرصة للمرأة للمشاركة يف الحياة العامة واالقتصاد.1 
غري أن النظام االقتصادي ال يعرتف بعمل املرأة غري 

مدفوع األجر، مام يؤدي إىل ظلم اقتصادي للمرأة.

باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما متنع أوجه عدم املساواة 
النساء  التمييزية  االجتامعية  واألعراف  الهيكلية 
االجتامعية  الحياة  يف  املشاركة  من  والفتيات 
واالقتصادية والسياسية. عىل سبيل املثال، يف اليمن، 
تبلغ نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية 6 باملائة 
فقط. يشري تقرير تقييم أثر النزاع يف اليمن الصادر 
“زيادة  أن  إىل  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  عن 
االقتصاد واملجتمع تنطوي عىل  املرأة يف  مشاركة 
إمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية كبرية”2، وبحسب 
مؤرش الفجوة العاملية بني الجنسني لعام 2021، فإن 

اليمن تحتل املرتبة 155 من بني 156 دولة3.
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إسرتاتيجية النوع 
االجتامعي املقرتحة
تُعد اسرتاتيجية النوع االجتامعي أمراً بالغ األهمية لضامن املسؤولية املؤسسية الكاملة للنهوض 
بجدول أعامل املرأة والسالم واألمن وتعميم مراعاة املساواة بني الجنسني ووضع رؤية ملناهضة 
عدم املساواة بني الجنسني وبناء السالم املستدام. سيعتمد مرفق دعم السالم اسرتاتيجية ثنائية 

املسارات.

1. تعميم مراعاة النوع االجتامعي

بصورة  االجتامعي  النوع  إدماج  خالل  من 
منهجية يف دورة مشاريع مرفق دعم السالم، 
وانتهاءاً  االحتياجات  تقييامت  من  بدءاً 
بالتقييم والتعلم، سيتم تعميم مراعاة النوع 

االجتامعي يف ثالثة مجاالت للنتائج:

بني  الثقة  بناء  مبادرات   :1 النتائج  مجال 
األطراف يف عملية السالم.

عن  الناشئة  األنشطة   :2 النتائج  مجال 
من  وغريها  الثاين  املسار  ونتائج  التوصيات 
الحوارات املحلية الشاملة ذات الصلة بهدف 

تحفيز العملية السياسية.

االنتقايل  الحكم  ترتيبات   :3 النتائج  مجال 
باإلضافة  ذلك.  عىل  الطرفان  يتفق  عندما 
إىل مشاريع أخرى، عىل سبيل املثال مرشوع 
تنطوي  التي  “صافر”،  العامئة  النفط  ناقلة 
املخاطر  تقاسم  تتطلب  عىل مخاطر عالية 
بالغة الحساسية  بني الجهات املانحة، وتُعد 
ليتم متويلها مبارشة من قبل الجهات املانحة.

بالنوع  الخاصة  املستقلة  املشاريع   .2
االجتامعي

يتم تنفيذ هذه املشاريع بهدف سد الفجوات 
تحديدها  تم  التي  الفجوات  الجنسني،  بني 
الذي تم إجراءه  النوع االجتامعي  يف تحليل 
والتي ال ميكن  السالم  من قبل مرفق دعم 
املشاريع  هذه  تكون  أن  ينبغي  تعميمها. 
مبتكرة  نُهج  باستخدام  السياق،  محددة 
وإرشاك النساء والرجال إلحداث تغيري تحويل 
يف النوع االجتامعي ويف نفس الوقت معالجة 
األسباب الجذرية من أجل تعزيز املساواة بني 
الجنسني، وجدول أعامل املرأة والسالم واألمن 

وبناء السالم للجميع.

مُتثل  اإلنسانية والطارئة  املساعدات  تزال  ال 
من  وميكننا  اليمن  سياق  يف  كربى  أهمية 
الفجوة  العمل مع رشكاءنا أن نجرس  خالل 
التنمية  ومشاريع  اإلنسانية  االستجابة  بني 
اإلقليمية  تجربتنا  خالل  من  املستدامة. 
التنمية  نهج  أن  ندرك  الواسعة،  والعاملية 
املستدام  للسالم  أساساً  مُيثل  ال  الشاملة 
فحسب وإمنا يُعترب رشطاً مسبقاً له وال ميكن 

أن يكون هناك سالم دون تنمية. 

إساتيجية النوع ا�جت�عي الخاصة 

�رفق دعم الس	م

إنشاء مخرج جديد للنوع ا�جت�عي مؤ�ه ٣

"لتعزيز وتعميم ا�ساواة ب� الجنس� وا�رأة والس�م وا�مرن" 

ا�شاريع ا�ستقلة الخاصة بالنوع ا�جت�عي

تعميم مراعاة النوع ا�جت�عي

�ك� ا�رأة، ا�رأة والس	م وا�من، عدالة النوع ا�جت�عي، 

إ�اك الرجال والفتيان

(مجال النتائج ٢ ل�طار العام �رفق دعم الس�م)

تطوير إطار تعميم مراعاة النوع ا�جت�عي 

(مجا�ت النتائج ١، ٢، ٣ ل�طار العام �رفق دعم الس�م)

شكل رقم 1: الهيكل املقرتح إلسرتاتيجية النوع االجتامعي الخاصة مبرفق دعم السالم
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أثناء تنفيذ املشاريع، سيستخدم مرفق دعم السالم الُنهج اآلتية:

1. النهج القائم عىل حقوق اإلنسان

للفئات  األساسية  الحقوق  عىل  التأكيد 
الضعيفة وحاميتها – وخاصة النساء والفتيات 
لحقوق  الدولية  الصكوك  يتوافق مع  مبا   –
الدويل  العهد  ييل:  ما  ذلك  اإلنسان. يشمل 
واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 
والثقافية )1966( واتفاقية القضاء عىل جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة )1979( وجدول أعامل 
العرشة ذات  املرأة والسالم واألمن والقرارات 
الدويل5  األمن  مجلس  عن  الصادرة  الصلة 
والسالم  الشباب  بشأن   2250 رقم  والقرار 
واألمن )2015( وإعالن ومنهاج عمل بيجني 

.)1995(

2. النهج املتعدد الجوانب

من الرضوري إبراز مجموعة التجارب الفردية 
واالعرتاف بأن النوع االجتامعي هو أحد األبعاد 
املتعددة مثل الطبقة واألصل اإلثني والعرق 
التي ميكن أن تشكل الهوية واألدوار واملعايري 
االجتامعية  والعالقات  املوارد  إىل  والوصول 
للنساء والفتيات والرجال والفتيان. إن تبني 
االعرتاف  يعني  الجوانب  متعدد  منظور 
القضاء عىل  املتجانس بهدف  باملجتمع غري 
بالغ األهمية  أمر  إنه  االضطهاد والتهميش. 
للتحليل الشامل واملنارصة وتطوير السياسات.

3. النهج التشاريك

الداخليني  املصلحة  أصحاب  مع  املشاورات 
والخارجيني، والشعور مبلكية اسرتاتيجية مرفق 
تنفيذها،  يتم  التي  السالم، واملشاريع  دعم 
االجتامعية  األعراف  يف  تحول  وإحداث 
التمييزية التي تديم مامرسات عدم املساواة 
السالم  الجنسني، باإلضافة إىل مؤسسات  بني 
واألمن ومامرساتها وسياساتها التهميشية، كل 
ذلك يُعد أمراً أساسياً. عالوة عىل ذلك، هناك 
من  الوثيقني  واملشاركة  التعاون  إىل  حاجة 
جانب موظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
واملجتمعات املحلية واملنظامت املحلية التي 
تقودها النساء والزعامء الدينيني واملؤسسات 
الخاص  املدين والقطاع  األكادميية واملجتمع 
وأصحاب  التنمية  املانحة ورشكاء  والجهات 
املصلحة اآلخرين للوصول إىل املعارف وزيادة 
أن  املحققة، وزيادة احتامل  النتائج  ملكية 
يف  نشطني  فاعلني  املصلحة  أصحاب  يظل 

تعزيز املساواة بني الجنسني والسالم.

4. النهج الشامل 

ضامن أن تكون جميع تدخالت مرفق دعم 
إغفال  “عدم  مبدأ  للجميع،  شاملة  السالم 
أو نوعهم  النظر عن خلفيتهم  أحد” بغض 
االجتامعي أو قدراتهم أو مكانتهم، مبا يف ذلك 
أو املعرضة لخطر  الفئات املهمشة تقليدياً 
والشباب  النساء  ذلك  يشمل  االستبعاد. 
الذين ينتمون إىل فئات األقليات ويعيشون 
يف مناطق نائية تتسم مبحدودية الوصول إىل 
الخدمات، واألشخاص ذوي اإلعاقة والنازحني.

الهدف العامالُنهج
الخاصة  النوع االجتامعي  تهدف اسرتاتيجية 
االستجابة  ضامن  إىل  السالم  دعم  مبرفق 
الوقت االعرتاف  للنوع االجتامعي ويف نفس 
والفتيات  للنساء  املتميزة  باالحتياجات 
وتلبيتها فيام يتصل بالسالم واألمن. باإلضافة 
إىل ذلك، تتضمن اإلسرتاتيجية تعزيز املشاركة 
منظورات  وإدماج  للمرأة  والهادفة  الكاملة 

النوع االجتامعي يف بناء السالم املستدام.
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النتائج

الرتكيز عىل مخاطر العنف القائم عىل النوع 	 
االجتامعي يف املشاريع.

النوع 	  تحليل  إلدماج  أدوات  تطوير 
االجتامعي يف املشاريع.

ملنع 	  املنفذين  الرشكاء  مستوى  تقييم 
الذي يشمل  الجنيس  االستغالل واالعتداء 
تطوير / استخدام أداة تقييم منع االستغالل 

واالعتداء الجنيس املوجودة بالفعل.

ومكونات 	  مشاريع  حول  اإلبالغ  تقوية 
املساواة بني الجنسني، وكذلك حول جدول 

أعامل املرأة والسالم واألمن.

النوع 	  أو منسقي   / و  تحديد مستشاري 
وبناء  املنفذين  الرشكاء  لدى  االجتامعي 
النوع  مراعاة  تعميم  لتيسري  قدراتهم 
أعامل  وإدماج جدول  وتعزيز  االجتامعي 

املرأة والسالم واألمن.

الكاملة والهادفة  املشاركة  2: تعزيز  النتيجة 
للمرأة والشباب يف الحياة االجتامعية والسياسية

سيعمل مرفق دعم السالم عىل تعزيز دور النساء 
والشباب واملنظامت التي تقودها النساء يف بناء 

السالم. يشمل ذلك ما ييل: 

توفري األموال ألفكار مشاريع املرأة والسالم 	 
يتم الرشوع يف  التي  املرأة  واألمن ومتكني 
تنفيذها من قبل املجتمع وخاصة النساء 
النتائج 2 لالطار  والشباب )يف إطار مجال 

العام ملرفق دعم السالم(.

رفع مستوى الوعي لدى املجتمعات حول 	 
قضايا النوع االجتامعي والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي واملرأة والسالم واألمن.

تقودها 	  التي  األهلية  الجمعيات  تعزيز 
النساء.

النتيجة 3: زيادة التوعية والحلفاء االسرتاتيجيني 
بني  املساواة  بتعزيز  يتعلق  فيام  والتنفيذ 

الجنسني وجدول أعامل املرأة والسالم واألمن

سيعمل مرفق دعم السالم عىل تعزيز التعاون 
والرشاكة وبناء التحالفات لدعم املنارصة وإنتاج 
املعلومات واملشاركة الفعالة للمرأة يف بناء السالم 
وجدول أعامل املرأة والسالم واألمن. يشمل ذلك 

دعم ما ييل:

تيسيري تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة 	 
والسالم واألمن يف اليمن.

إجراء البحوث حول قضايا النوع االجتامعي 	 
وقضايا املرأة والسالم واألمن األكرث إلحاحاً.

لتبادل 	  واملؤمترات  العمل  ورش  تنظيم 
يف  الناجحة  املبادرات  بشأن  الخربات 

السياقات املامثلة.

بناء مهارات التفاوض لدى النساء.	 

 	 / الناشطني   / الصحفيني  قدرات  بناء 
املحامني   / اإلنسان  املتخصصني يف حقوق 
االجتامعي  للنوع  مراعية  لغة  الستخدام 
بالنوع  املتعلقة  القضايا  من  وغريها 

االجتامعي.

تطوير مواد االتصال.	 

إجراءات 	  دعم  يف  والفتيان  الرجال  إرشاك 
العنف  ومكافحة  الجنسني  بني  املساواة 

القائم عىل النوع االجتامعي.
النوع  مراعاة  تعميم  تحسني   :1 النتيجة 
االجتامعي وجدول أعامل املرأة والسالم واألمن 
يف جميع املشاريع التي يدعمها مرفق دعم 

السالم

سيعمل مرفق دعم السالم عىل تعميم مراعاة 
النوع االجتامعي يف أنشطة املرشوع مع الرتكيز 
عىل تحليل النوع االجتامعي من خالل بناء 
املنفذين وتطوير  قدرات املوظفني والرشكاء 

األدوات التنفيذية. يشمل ذلك ما ييل:

النوع 	  إدماج  تعميم  إطار  تطوير 
االجتامعي.

ملوظفي 	  القدرات  بناء  وتنفيذ  تطوير 
مرفق دعم السالم التابع لربنامج األمم 
املنفذين  والرشكاء  اإلمنايئ  املتحدة 
النوع  ومؤرش  االجتامعي  النوع  بشأن 
النوع  القائم عىل  االجتامعي والعنف 
االستغالل  منع  وتقييم  االجتامعي، 
املعنية  واللجنة  الجنيس،  واالعتداء 
بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة، واملرأة 

والسالم واألمن، وما إىل ذلك.

إدماج تحليل النوع االجتامعي يف دورة 	 
حياة املرشوع. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ – اليمن10
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موارد برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ

1. املوارد البرشية

بتعيني أخصائية يف  السالم  قام مرفق دعم 
مجال النوع االجتامعي واإلدماج االجتامعي 
قبل  من  الوظيفة  هذه  متويل  يتم   .)P3(
الدويل  اإلمنايئ  للتعاون  السويدية  الوكالة 
برامج مراعية   تنفيذ  ملدة عام واحد لدعم 
دعم  مرفق  قبل  من  االجتامعي  للنوع 
مراعاة  تعميم  القطري.  املكتب  و  السالم 
الجميع.  مسؤولية  هو  االجتامعي  النوع 
لذلك، ستدعم اإلجراءات واألنشطة املقرتحة 
جهود تعميم مراعاة النوع االجتامعي وبناء 
قدرات جميع املوظفني يف مجال إدماج النوع 
االجتامعي وجدول أعامل املرأة والسالم واألمن 

يف الربامج.

2. املوارد املالية

اعتامداً عىل توافر األموال، سيدعم مرفق دعم 
النوع االجتامعي املستقلة  السالم مبادرات 
من خالل مجال النتائج 2 لالطار العام ملرفق 
دعم السالم بالرشاكة مع املنظامت املحلية 
التي تقودها النساء واملنظامت الدولية غري 
الحكومية ووكاالت األمم املتحدة بناءاً عىل 

امليزة التنافسية لكل منظمة لتكّمل بعضها 
طريقة  بأفضل  املوارد  واستغالل  البعض، 
وضامن إدماج بناء قدرات املنظامت املحلية 
الرشاكات. يف حالة  الحكومية يف هذه  غري 
متديد فرتة عمل مرفق دعم السالم، سيعتمد 
مرفق دعم السالم عىل املجموعة األوىل من 

املبادرات.

مع  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يتعاون 
الحكومة الرنويجية لدعم تنفيذ خطة العمل 
الوطنية للمرأة والسالم واألمن. تعهد مرفق 
العمل، يف  بالفعل بدعم هذا  السالم  دعم 
بإيفاد خبرية يف مجال  الرنويج  حني قامت 
النوع االجتامعي واملرأة والسالم واألمن. ميكن 
لتعبئة موارد إضافية  أن يكون ذلك فرصة 
االجتامعي  بالنوع  مبادرات خاصة  لتنفيذ 
تعزيز  سيتم  السالم.  دعم  مرفق  إطار  يف 
التنسيق بني وحدات برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ من أجل القيام بتدخالت فعالة، إىل 
جانب ضامن مساهمة املبادرات التي يدعمها 
مرفق دعم السالم يف أجندة املبعوث الخاص 

للسالم.

13 اسرتاتيجية النوع االجتامعي - مرفق دعم السالم
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الخطوات املقبلة
تنفيذ  يف  التوصيات للميض قدماً  فيام ييل 

اسرتاتيجية النوع االجتامعي:

استحداث مخرج جديد “لتعزيز وتعميم 	 
املساواة بني الجنسني وجدول أعامل املرأة 
مستوى  رفع  بهدف  واألمن”  والسالم 
إىل  للمرشوع  االجتامعي  النوع  مؤرش 
GEN3 والرتكيز عىل الفجوة يف املكتب 
املؤسسية  املتطلبات  وتلبية  القطري 

ملشاريع النوع االجتامعي املستقلة.

االجتامعي 	  النوع  إلدماج  إطار  وضع 
إرشادية تشغيلية ملرفق  لتوفري وثائق 
حول  املنفذين  والرشكاء  السالم  دعم 
النوع االجتامعي وجدول  كيفية إدماج 

أعامل املرأة والسالم واألمن.

االجتامعي 	  النوع  اسرتاتيجية  إدماج 
اإلطار  يف  السالم  دعم  مبرفق  الخاصة 
االسرتاتيجي الجديد ملرفق دعم السالم.

إعطاء األولوية للمنظامت املحلية التي 	 
قدرات  لبناء  كرشكاء  النساء  تقودها 

املجتمعات املحلية.

الجامعات كوسيلة إلنشاء 	  التعاون مع 
فيها  يشارك  املجتمع  داخل  شبكة 
والذكور( وربطها  اإلناث  الشباب )من 
أجل  من  والدولية  الوطنية  باملنارصة 

السالم.

وجامعة . 1 صنعاء  جامعة  مع  التنسيق 
أو   / املرأة و   / )النوع االجتامعي  عدن 
العلوم االجتامعية واإلنسانية(  دراسات 

للبحث عن فرص التعاون.

سبيل . 2 عىل  التعاون،  يكون  أن  ميكن 
املثال ال الحرص، يف مجال تعزيز القدرات 
املؤسسية ومتويل بحوث املرأة والسالم 
واألمن واملساواة بني الجنسني، وتطوير 
املعارف،  وتبادل  تدريبي،  برنامج 
واستضافة سلسلة ندوات مع محارضين 
معروفني أو خرباء يف مجال املرأة والسالم 
من  الجنسني  بني  املساواة   / واألمن 
البلدان ذات السياقات املامثلة أو التي 

تواجه تحديات مامثلة مثل اليمن.

االجتامعي 	  النوع  العمل مع أخصائية 
التابع ملرفق دعم  واإلدماج االجتامعي 
يف  االجتامعي  النوع  ومحللة  السالم 
املكتب القطري وخبرية النوع االجتامعي 
العمل  خطة  تنفيذ  عىل  يعمل  الذي 
الوطنية للمرأة والسالم واألمن، باإلضافة 
إىل كبري مستشاري النوع االجتامعي يف 
العام  لألمني  الخاص  املبعوث  مكتب 
لألمم املتحدة إىل اليمن، للدعوة وتعبئة 
املتعلقة  للمشاريع  املوارد  من  املزيد 
بالنوع االجتامعي عىل النحو املحدد من 
قبل جميع أصحاب املصلحة واملجتمع.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ – اليمن14
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امللحق رقم 1: 
مصطلحات النوع 

االجتامعي
النوع االجتامعي هو مصطلح يستخدم 	 

االجتامعية  الخصائص  عىل  للداللة 
والفتيان  والنساء  للرجال  املحددة 
والفتيات يف مجتمع أو ثقافة ما. هذه 
باالستناد  الخصائص االجتامعية مبنية 
إىل عوامل مختلفة، مثل العمر والدين 
واالجتامعي،  واإلثني  القومي  واألصل 
وفيام  الثقافات  داخل  تختلف  وهي 
بينها وتحدد الهويات واملكانة واألدوار 
أفراد  القوة بني  واملسؤوليات وعالقات 
النوع  يُعرَف  مجتمع.  أو  ثقافة  أي 
االجتامعي من خالل التنشئة االجتامعية. 
أو فطرياً، ولكنه يتطور  إنه ليس ثابتاً 
لالستجابة للتغريات يف البيئة االجتامعية 
والسياسية والثقافية. يُولد الناس إناثاً أو 
الجنس(، ويتعلمون كيف  )نوع  ذكوراً 
يصبحون فتيات وفتياناً، ثم يصبحون 
االجتامعي(.  )النوع  ورجاالً  نساًء 
والسلوكيات  املواقف  املجتمع  يعلّم 
واألدوار واملسؤوليات والقيود والفرص 
واالمتيازات املتوقعة للرجال والنساء يف 

أي سياق. 

متتع 	  هي  الجنسني  بني  املساواة 
والفتيان  والرجال  والفتيات  النساء 
والفرص  بالحقوق  املساواة  قدم  عىل 
أن  يعني  ال  هذا  واملكافآت.  واملوارد 
النساء والرجال متساوون ولكن متتعهم 
ال  الحياة  وفرص  والفرص  بالحقوق 

يحكمه أو يقيده ما إذا كانوا قد ولدوا 
إناثاً أو ذكوراً. 

تعميم مراعاة النوع االجتامعي هو 	 
النساء  اهتاممات  لجعل  اسرتاتيجية 
تصميم  من  يتجزأ  ال  بعداً  والرجال 
السياسات  وتقييم  ورصد  وتنفيذ 
املجاالت  جميع  يف  والربامج  والخطط 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية   –
الرجال  يستفيد  بحيث   – والبيئية 
والنساء عىل قدم املساواة، ويتم القضاء 

عىل عدم املساواة.

البيانات املصنفة حسب نوع الجنس 	 
هي بيانات مفصلة حسب نوع الجنس 
والعمر أو الفئة العمرية لكل شخص. 
باستخدام  البيانات  هذه  جمع  ميكن 
النوعية.  أو   / و  الكمية  األساليب 
ديناميات  فحص  تتيح  البيانات  هذه 
السلطة وكيف ميكنها أن تشكل أدوار 
املوارد  النوع االجتامعي، والوصول إىل 
والقيود النسبية التي يواجهها مختلف 

األشخاص.

العنف القائم عىل النوع االجتامعي 	 
هو عنف يستهدف األفراد أو الجامعات 
يف  االجتامعي.  نوعهم  أساس  عىل 
توصيتها العامة رقم 19، تُعرِّف اللجنة 
املعنية بالقضاء عىل كافة أشكال التمييز 
السامية  للمفوضية  التابعة  املرأة  ضد 

)سيداو(  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  لألمم 
بأنه  النوع االجتامعي  القائم عىل  العنف 
أو  امرأة  ألنها  املرأة  ضد  املوجه  “العنف 
املرأة بشكل غري متناسب”.  أنه يؤثر عىل 
أو  التي تلحق األذى  األفعال  يشمل ذلك 
املعاناة الجسدية أو العقلية أو الجنسية، 
والتهديد مبثل هذه األفعال، واإلكراه، وغري 
ذلك من أشكال الحرمان من الحرية. غالباً 
ما تُستخدم مصطلحات “العنف الجنيس” 
و “العنف ضد املرأة” و “العنف القائم عىل 
ال  املعنى. هذا  بنفس  االجتامعي”  النوع 
يعني أن جميع األفعال ضد املرأة هي عنف 
أو أن جميع  النوع االجتامعي،  قائم عىل 
ضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

من  أنواع  خمسة  هناك  اإلناث.  من  هم 
االجتامعي:  النوع  عىل  القائم  العنف 
العنف الجنيس، والعنف الجسدي، والعنف 
التقليدية  العاطفي والنفيس، واملامرسات 

الضارة، والعنف االجتامعي واالقتصادي.

للنوع 	  املراعي  التحول  مصطلح  يشري 
غري  العالقات  تحويل  إىل  االجتامعي 
املتكافئة بني الجنسني لتعزيز املشاركة يف 
السلطة ، والتحكم يف املوارد وصنع القرار 
بني  املساواة  ودعم  والرجال،  النساء  بني 

الجنسني ومتكني املرأة.



الحوايش
أزمة النوع االجتامعي: فهم تجارب   1

حرب اليمن – مركز صنعاء للدراسات 
اإلسرتاتيجية. تم اإلطالع عليه يف 2 فرباير 2022.

https://sanaacenter.org/publications/ 
main-publications/8480

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2021.   2
تقييم أثر الحرب يف اليمن: مسارات التعايف. تم 
اإلطالع عليه يف 3 فرباير 2022، عىل الرابط التايل: 
https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/

/home/library

املنتدى االقتصادي العاملي. تقرير   3
الفجوة العاملية بني الجنسني 2021. تم اإلطالع 

عليه يف 14 نوفمرب 2021، عىل الرابط التايل: 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_

GGGR_2021.pdf

بورينجا، جويك )2021(. وضع   4
اسرتاتيجيات تتجاوز جدول أعامل املرأة والسالم 

واألمن يف اليمن: أهمية اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة. تم اإلطالع عليه 

يف 12 ديسمرب 2021، عىل الرابط التايل:
https://sanaacenter.org/files/Strategizing_ 

beyond_the_Women_Peace_and_Securi-

ty_Agenda_in_Yemen_en.pdf
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