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ي الیمن فتوصیات حول مشاركة المرأة  في عملیة السالم وما بعدھا   

9 2019، / نیسانأبریل 11-  

القاھرة  

 

المشاركة الحقیقیة  للمرأة  في عملیة السالم. رفع مستوى )1  

 الى أطراف النزاع:

 ، ل واألطراف المعنیة النھاء العنفئجمیع الفصا التزام األطراف المتصارعة بمواصلة محادثات السالم والضغط على •

أطراف الصراع إلىدعوة ,والحرب، ورفع الحصار، وفتح المعابر ومطار صنعاء و سرعة استكمال   تنفیذ اتفاق   

ستولكھولم الخاص   .دیده ، االسرى وتعزجملفات الالب    

مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تمثیل المرأة في المفاوضات، وفي المرحلة اإلنتقالیة، وفي اإللتزام بمخرجات  •

عملیات صنع القرار السیاسي األوسع.  

 

لى المجموعات والشبكات النسویة الیمنیة:إ  

، والتوصل إلیقاف الحربعلى المستویین الوطني والدولي  ،التنسیق والسعي نحو إیجاد أرضیة للعمل المشترك الفاعل •

إلى سالم دائم في الیمن.  

كنة المشتركة، والحلول المملتحدید المجاالت  ذات المصالح واإلھتمامات  راط في حوار مع أطراف النزاعخاإلن •

للنزاع.  

وضع خارطة طریق لتعزیز األدوار المختلفة، التي تستطیع المرأة القیام بھا لبناء السالم على مختلف الصعد، وتوحید  •

شبكات لتنفیذ ھذه الخارطة. الجھود   

وفقا لمخرجات  ،% في جمیع جھود الوساطة وبناء السالم 30بما ال یقل عن الدعوة والمناصرة لمسألة تمثیل النساء  •

مؤتمر الحوار الوطني.  

، التقلیدیة والمبتكرة مناصرةتشمل أسالیب ال مناصرة خطةیصحبھا، تراتیجیة مشتركة للنھوض بما تقدموضع اس •

وشبكات بناء السالم. ،وتعزیز التحالفات واالئتالفات بین النساء الوسیطات  

تأسیس لجنة تنسیق لشبكات ومنظمات بناء السالم النسویة، ینبثق عنھا مجموعة عمل لوضع خطة مناصرة. •  

راء والھیئات في لجان الخب % 50كتابة رسائل مشتركة إلى المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتشجیع تمثیل النساء بنسبة  •

االستشاریة.  

یمكنھن تقدیم اللواتي ذوات الخبرة في المسائل السیاسیة واألمنیة والعسكریة، من النساء  حولقاعدة بیانات  تأسیس •

في جھود السالم واالستقرار.الفني الدعم   

.ارجخال، في الیمن وصنع السالممجال الیمنیة العاملة في  جھاتوضع دلیل مفصل لجمیع المنظمات وال •  
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والقرارات  1325 العاملة على تفعیل القرار  المجموعات والشبكات النسویةو للمنظماتاقامة شراكات استراتیجیة  •

.المتحدة للحصول على دعمھم في االمم , وصنع قنوات لالتصال مع صناع القرارالالحقة  

 

إلى المبعوث األممي الخاص:  

٪ على األقل في وفودھا للمفاوضات 30 ال تقل عن مرأة بنسبةممارسة الضغط على أطراف النزاع لضمان تمثیل ال •

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.بما یتفق مع  ،أو المشاورات ذات الصلة  

شكلھا المبعوث الخاص لألمم المتحدة، مثل الھیئات یفي جمیع الھیئات التي  % 50ضمان تمثیل النساء بنسبة  •

للمرأة في مفاوضات السالم. ةثالث طاولةشاء االستشاریة واللجان الفنیة، والنظر في إن  

والمنظمات النسائیة في عملیة  مجموعاتلدعم عمل ال ،من جمیع أموال بناء السالم % 15 نسبة االلتزام بتخصیص •

السالم.  

 

إلى المجتمع الدولي:  

بما في ذلك  ،ممارسة الضغط على طرفي النزاع إلشراك النساء في جمیع اللجان المنبثقة عن االتفاق السیاسي •

.اللجان التحضیریة، ولجان مراقبة وقف إطالق النار، ولجان نزع السالح، ولجان فتح الطرق والمعابر  

• .السیاسیة مع صانعي القرار المؤثرین الرئیسیین ھاشراكاتلمرأة لتعزیز اراتیجیات وآلیات است دعم   

• المرأة على الوساطة والتفاوض وبناء السالم. اتقدر لبناءي لوضع وتنفیذ خطة تدریب فنالدعم المالي وال وفیرت   

• فیما یتعلق بتمثیل المرأة   ،ممارسة الضغط على طرفي النزاع باإللتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني   

، ولكن لم یاتالجنوب النساء في المائة من 50أن یشمل ھذا تم اقتراح( مالحظة : على األقل.  % 30 ال تقل عن بنسبة

.)في المجموعةعلى ذلك  قیكن ھناك تواف  

• .والسالم واألمن في الیمن ،المرأة 1325وطنیة لقرار مجلس األمن رقم وتنفیذ خطة عمل  وضعدعم    

 

وضمان اتفاق سالم یراعي مسألة النوع اإلجتماعي. ،تعزیز إدماج المرأة )2  

الى أطراف النزاع:  

علیھا الیمن، مثل اتفاقیة القضاء  ادقالتي صب ، ةااللتزام بمخرجات مؤتمر الحوار والقرارات االممیة ذات العالق  •

 وما بعد النزاع بشأن النساء في حاالت 30وخاصة التوصیة العامة رقم ،( سیداو)أشكال التمییز ضد المرأة  كافةعلى 

.2030لعام لالتنمیة  أجندةمن  16و  5واألھداف  النزاع،  

.واتفاقیة مجلس التعاون الخلیجي ،ت مؤتمر الحوار الوطنيبمخرجااإللتزام  •  

، ومشاركة المرأة في العملیة السلمیة، لضمان اتفاق سالم أكثر المجموعة االستشاریة النسویةالیمنیةإقرار دور  •

استدامة.  

إلى المجموعات والشبكات النسویة الیمنیة:  
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 بإدراجھابما یتعلق وادراج قضایا النوع االجتماعى وحقوق المرأة ضمن جدول اعمال محادثات السالم   فقراتتقدیم  •

في اتفاق السالم النھائي، وعمل مناصرة لدمجھا.  

، وألي لجنة فرعیة أخرى یجري تشكیلھا وفق الحاجة.النسویة اإلستشاریةللمجموعة تقدیم المساعدة  •  

مراعیة لإلعتبارات  للمجتمع الدولي، واألمم المتحدة، وأطراف النزاع حول اللغة  یم مقترحات مشتركةصیاغة وتقد •

، وحلول النزاع، التي یمكن دمجھا في المفاوضات، واتفاق السالم النھائي.االجتماعیة  

 

إلى المبعوث األممي الخاص:  

والضغط على  ،1325، وفقاً لقرار مجلس األمن رقم في اتفاق السالم النھائي االجتماعيالمنظور  دمجضمان  •

.األطراف لاللتزام باالتفاقیات الدولیة ذات الصلة  

أو تناوب العضویة فیھا. األمر الذي  ،شموال وتمثیال، من خالل توسیعلتكون أكثر، النسویة اإلستشاریةالمجموعة دعم  •

م أكثر فاعلیة للمبعوث الخاص. وتشكیل لجان فرعیة فنیة لدعم من أن تصبح آلیة دعالمجموعةسیمكن 

اإلستشاریة في القضایا التي تثار في المفاوضات.المجموعة  

 

إلى المجتمع الدولي:  

 لتقیدوا ،االجتماعیةة لالمسأممارسة الضغط على أطراف النزاع للعمل على التوصل إلى اتفاق سالم یراعي  •

أشكال التمییز ضد المرأة،  كافةاتفاقیة القضاء على  ،على سبیل المثال ال الحصر،وبما في ذلك ،بااللتزامات الدولیة

.والقرارات الالحقة 1325قرار مجلس األمن رقم و  

دور ومھام التعاون مع مكتب المبعوث األممي الخاص لتقدیم مزید من اإلیضاح للمواطنین الیمنیین حول  •

لقیام بدورھا وتحمل مسؤولیاتھا.لتتمكن من اتقدیم الدعم لھا ، والنسویةاإلستشاریة المجموعة  

 

.تعزیز مساھمة المرأة في مبادرات السالم والحوار على المستوى المحلي )3  

إلى المجموعات والشبكات النسویة الیمنیة:  

المتنازعة.توحید الجھود واألصوات إلنھاء الحرب. وتدریب النساء وتمكینھن للقیام بدور الوساطة بین األطراف  •  

وإدماج المرأة في برامج التنمیة  ،واحتیاجات إعادة اإلعمار ،لتوثیق آثار الحرب وأضرارھا محلیةتشكیل لجان  •

وإعادة اإلعمار على المستوى المحلي.  

اإلنخراط في حوارات مع المجتمعات المحلیة، وتعزیز جھود فض النزاعات فیھا. •  

 

إلى المجتمع الدولي:  

لتعزیز عملیة  ، وشركاء المسار الثاني،والجھات المعنیة للمجموعات والشبكات النسویة ي والتقني توجیھ الدعم المال •

السالم وتمكین المرأة الیمنیة فیھا.  

في جھود الوساطة المحلیة. ابناء قدرات المرأة في حل النزاعات والوساطة، وتعزیز دورھ •  
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.صنع القرار على جمیع المستویات واقعإلى م وصولھاللمرأة و زیادة المشاركة السیاسیة )4  

إلى صناع القرار على المستوى الوطني:  

بما في ذلك نظام  مخرجات مؤتمر الحوار الوطني،تشجیع مشاركة المرأة في المجالس المحلیة، والعمل على تنفیذ  •

.% 30ال تقل عن  بنسبة(الكوتا) الحصص   

تمكین  لتحقیق تقدم في مسألة،في جمیع المحافظات ،واللجنة الوطنیة للمرأة ،األعلى للمرأةإحیاء وتعزیز دور المجلس  •

غیر الحكومیة.ویة ، ودعم المبادرات والمجموعات والمنظمات النساألساسیة یةاإلنسان حقوقھاوحمایة  ،المرأة  

المحافظات. في كافةتنسیق بین فروع اللجنة الوطنیة للمرأة للآلیة  تأسیس •  

للذكور واإلناث على حد سواء. یز مبدأ الحقوق المتساویة، وفرض التعلیم اإللزاميتعز •  

منح المرأة الثقة والدعم للوصول إلى مواقع صنع القرار. •  

 

إلى المجموعات والشبكات النسویة الیمنیة:  

یم المرأة وإدماجھا في حشد الدعم من أجل تعل،لوالقادة السیاسیین ،ورجال الدین ،شیوخ القبائلزعماء و االنخراط مع  •

جمیع مستویات الحكم.  

العمل الجماعي لبناء قدرات نسائیة مناسبة، لضمان وصول المرأة على قدم المساواة، لمواقع صنع القرار في أجھزة  •

الدولة.  

ت اعتماد استراتیجیامن أجل  حوار بین المرأة وقادة األحزاب السیاسیة تنظیم لقاءاتتعزیز المبادرات المحلیة، و •

.زیادة تمثیل المرأة في العمل الحزبيلحاسمة و فعالة   

مراقبة مدى التزام األحزاب ل، والمبادرات والمنظمات ،، تضم ممثلین عن األحزاب السیاسیةتشكیل مجموعات مراقبة •

السیاسیة بتمثیل المرأة في ھیاكلھا.  

، لرفع مستوى وعي الحوار الوطني مؤتمر مخرجات تنفیذالتعاون مع اللجنة الوطنیة للمرأة، والتنسیق مع وزارة  •

صناع القرار حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.  

 

إلى المبعوث األممي الخاص:  

عن عملیة  بثقفي أي اتفاق ین%  لدى األحزاب السیاسیة 30 بنسبة ال تقل عن تشجیع نظام الحصص (الكوتا) •

اللتزامات الوطنیة والدولیة.ضمان وصول تمثیل المرأة إلى المستوى المحدد في ا،لالسالم  

 ،في جمیع المناقشات، والضغط على أطراف النزاع 1325إلى قرار مجلس األمن رقم  بشكل دائمضمان اإلشارة  •

فى منع وحل  للمرأةوتأكید الدور الھام  .لتنفیذ القرارات الدولیة المتعلقة بالمشاركة السیاسیة للمرأة ،ومؤیدیھم

.م وعملیات بناء السالم وحفظھ واالستجابة االنسانیة وفى اعادة االعمارالنزاعات وفى محادثات السال  

 

إلى المجتمع الدولي:  
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ھیاكل  ،فيلزیادة قدرة المرأة على المساھمة بشكل بناء ،لبرامج التوعیة وبناء القدرات فنيتقدیم الدعم المالي وال •

وكتابة  ،والحمالت السیاسیة ،ھارات القیادیةالم ،على سبیل المثال ال الحصر ،، بما في ذلكاألحزاب السیاسیة

.خطابات، الخال  

ال یقل  (الكوتا)  لتمثیل المرأة بما حصصالعلى تطبیق نظام  ،والسلطات المحلیة ،تشجیع صناع القرار في الحكومة •

.٪  30عن   

ومنظمات المجتمع  ،،لوطنیة للمرأةواللجنة ا ،المجلس األعلى للمرأة عزیزوتتفعیل إلعادة  التقنيوتقدیم الدعم المالي  •

وأنشطتھما وبرامجھما. ,المدني الفاعلة والعاملة في مجال المرأة  

وتوعیة المجتمع بأھمیة تعلیم الفتیات.،ز تعلیم المرأةیدعم تطویر برامج تعز •  

م.بناء السال ةعملی في المجموعات والشبكات النسویة الیمنیةوتأكید دور اإلعالم في توحید جھود النساء  •  
 في تطبیق العدالة االنتقالیة وآلیاتھااتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة ب, وبناء السالمضمان إجراء عملیة  •

على جمیع الممارسات المؤسساتیة والمجتمعیة.  
 


